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INTEGRĂRI EUROPENE DIN PRESPECTIVA

IMAGINARULUI SOCIAL

Dan Aurel Banciu
Daniel Bell, unul dintre primii teoreticieni ai
postindustrialismului, spunea: ,,în epoca noastră statul naţiune a
devenit prea mic pentru marile probleme ale vieţii şi prea mare
pentru micile probleme ale vieţii" 1 • Aşadar un pseudo-paradox,
explicabil prin descompunerea frazei în propoziţiile-i componente:
-prea mic datorită necesitătilor de integrare suprastatală si
'
,
supranatională,
conturate mai ales la niveluri continentale în
,
ultimii ani. De aici, corespunzătoare acestei nevoi - necesităti,
,
a apărut integrarea europeană.
-complementară tendinţei de mai sus a apărut
regionalismul, tendintele de autonomie locală si regională, care
'
' de viaţă ale
au căutat să răspundă
la nevoile cotidiene
comunitătilor,
explicând cealaltă latură a pseudo- paradoxului,
,
de „prea mic".
Dincolo de pasii mai mari sau mai mici care se fac pe calea
'
unificării continentale a tărilor surori de la Atlantic si până în
'
,
prezent la Marea Neagră; din nordul peninsulei sacandinave ~i
până în Balcani, se constată că aceasta nu este nici uşoară, nici
lină, dar nici dramatică sau tragică, precum unificările imperiale
ori religioase ale secolelor trecute, aproape atât de tipice
continentului european. Se înregistrează însă frământări si
'
impulsuri negative, care construiesc imaginea unui mozaic pestriţ
de trebuinte secundare ale grupurilor si comunitătilor locale si
'
' (dar nu antagonice)
'
'
regionale aderante,
adeseori contrastante
cu
nevoi, asezări sau migratii (temporare sau definitive) ale unor
'
,
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altor grupuri fie nou sosite, fie venite mai de demult, stabilizate,
însă evitate si chiar ignorate de „oamenii locului". Conflictele de
' si crearea unor imagini cât mai revelatoare si
ordin cultural
'
'
principale ale unui
statut ideal, din partea acestora, contrastează
cu dorinţa politică a unei Uniuni europene- casă comună, din
viitorul apropiat. Este bine stiut că formarea unei uniuni din mai
'
multe tări,
mai ales în conditiile
contemporaneitătii
,
,
, (când nu se
mai ridică aspectele încercărilor din trecut de unificare fortată,
'
de asimilare prin mecanismele şi structurile de putere ale statului
nou format), impune asimilarea grupurilor diferite coexistente,
într-un tot unitar, complet siesi si benefic pentru toti. Însă aspectul
' '
,
cultural de care aparţin este extrem de important în păstrarea
identitătii,
, confundându-se adesea cu revendicările care îmbacă
forme naţionaliste (nu trebuie uitat extrem de larga paletă a
pe care le poate îmbrăca această notiune
sensurilor si
' nuantelor
,
,
vitregită din sfera socio-umanului, care însă în viata
, socială,
practică, de zi cu zi, cuprinde aspecte concrete, sau chiar radicale,
dezbărate de acceptiunile stiintifice si teoretizante, mai precis,
'
' „noi"
' si ' „ei", sau mai rău, ,,ăia".
reducându-se la esentialul
,
'
Repercusiunile acestor mişcări conflictuale între păstrarea propriei
identităti si universalizarea valorilor, se resimt atât la nivelul in, ' /
dividual, cât si în unele clase si straturi sociale ale diverselor tări
'
'
,
membre, putând fi, fie ale celor ce sunt (autohtone-băstinase),
'
fie ale celor care au sosit. Astfel de pildă unele comunităti' refuză
' sau
instalarea pe teritoriul lor a unor adăposturi pentru refugiati,
'
a unor tabere pentru emigranţi; cetăţenii unei comune consideră
că este contrar propriilor lor interese introducerea învăţământului
în limba maternă al copiilor concetătenilor lor, altii nu sunt de
'
,
acord cu stabilirea pe teritoriul lor a altora (cazul unor comunităţi
de romi aiunsi în Italia, cărora în ciuda eforturilor municipalitătii
:.,
'
'
locale de a-i aseza, comunitatea le-a refuzat aceasta), în timp ce
istoria recentă 'înregistrează ca vârf de aisberg, evenimetele cvasi-
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revolutionare din banlieurile pariziene si apoi din întreaga Frantă,
'
din anii' trecuti, când întregi comunităti' de emigranti (interesant
'
'
'
este faptul că acestia fie proveneau din fostele colonii ale Frantei,
'
asadar din spatii proxemice
francofonice agreate si acceptate ' de
'
'
'
Franta mai repede decât alte spatii posibile ale migratiei,
fie erau
' de primă sau a doua generatie
'
'
urmasi
ai acestora) s-au
ridicat,
'
'
protestând oficial împotriva abuzurilor forţelor de menţinere a
linistii si ordinii publice, neoficial însă si esential împotriva
'
'
'
'
marginalizării, a excluderii si absentei sanselor egale, ca să nu
'
'
'
mai punctăm fenomenul social ale sărăciei şi derivatele acestuia,
şomajul, traficul şi consumul de droguri, lipsa de acces (dar şi
apetentă) la educatie superioară, deviantă si delincventă, trafic
'
'
' ' oficial integraţi
'
de persoane,
inegalitate
între sexe, etc. Deşi
în
marea patrie a luminilor, aiungând la statutul si constiinta de
~
'
'
'
cetăteni, acestia au adus cu ei bagajul traditiilor si obiceiurilor
' de plecare,
'
'
' locului impus
locului
care în paralel cu conştientizarea
în noua societate, în loc să devină o „straită" cu semne si însemne,
'
'
a devenit treptat o piatră de moară, numai
bună să macine
frustrările dedublărilor vis-realitate, sanselor care nu încetau să
'
nu vină, ori constientizărilor de „nu atinge", de „nu ai voie" sau
'
„nu-i loc". Astfel binele comunitar s-a transformat în asemenea
comunităti, alături de bucuria existentei si într-un urias rezervor
' defulări, de vini si mustrări
' ' imaginare 'si păcate
colector de
'
'
neîncepute, faţă de care, precum unor binecuvântări pe altar, se
conturează vechile, amintirile fardate ale trecutului, real sau
imaginar, legate în primul rând de semenii lăsati în urmă, de
'
parfumul unor obiceiuri sau măcar de puterea unor
credinte.
'
Aceste fenomene de stereotipie, de etnocentrism, această teamă
de pierdere sau ignorare a identitătii colective si individuale
'
' extrem de
(generate de diversi factori), confruntate
cu socul
' ca nou veniti,
real al lumii noi si 'dinamice în care trăiesc (fie
'
'
fie ca si comunitari
adaptati de a doua generatie, dar si de
'
'
'
'
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cetătenie

de mâna a doua), provoacă rezistente la deschidere,
'
' şi respingere,
dând naştere dezvoltării sentimentelor de teamă
conturând clar ideea că identitatea naste diferenta2, dar nu numai
'
atât, ci si mecanisme de apărare individuale
si' colective.
'
'
Imaginea Celuilalt, a acelui „Altul inventat",
reprezintă,
fără îndoială, unul dintre domeniile generoase si interesante
'
ale imaginarului colectiv; deoarece imaginarul alteritătii
si al
' '
identitătii dezvăluie acele mecanisme intime care pun în miscare
'
atitudini' si comportamente sociale, explicând mai adecvat
'
complexele relatii interumane. ,,Mentalitătile sunt o istorie a
'
'
sensibilitătii, a gesturilor, atitudinilor, comportamentelor, dar
'
si a reprezentărilor
colective inconstiente, iar imaginarul social
'
'
„este o realitate specifică în cadrul
mentalitătilor, care prin
câmpul divers şi imens de reprezentări pe care' îl conţin, este
greu de prins într-un contur" 3• Kafka de pildă nota: ,,a fi străin,
tine de rasa umană si prin distinctia existentială si de celelalte
'
'
'
'
'
regnuri.
Istoria - ca primă
disciplină chemată, dezvăluie traditii
'
întregi si siruri nesfârsite de astfel de experiente".
'
'
'
'
Contactul cu Celălalt/Ceilalti, interferentele din interiorul
' generează
' atât fenomenul
sau dintre mediile sociale si culturale,
'
bunei-convietuiri sial evolutiei
constructive împreună pe calea
'
'
'
dezvoltării şi a progresului, cât şi tensiuni şi compromisuri- pe
care le dezvăluie numeroasele studii de impact. La acestea se
adaugă un alt aspect interesant: cel al unor fenomene de difracţie,
deviere, deformare pozitivă sau negativă a imaginii Celuilalt.
Ele sunt cu atât mai accentuate cu cât distanta geografică si
' mai sumare;
'
relatiile dintre acestia (grupuri, comunităti, sunt
'
'
mai 'vagi, mai difuze).
,,Mentalitătile si imaginarul reprezintă,
'
'
în esentă, punctul deJ·onctiune al individualului si colectivului,
,
'
'
al duratei lungi si al cotidianului, al inconstientului si al
'
'
'
intentionalului, al structuralului si conjuncturalului, al
'
,
marginalului şi al generalului"4.
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Aplicarea subsidiarităţii (decizia trebuie luată cât mai
aproape de cetătean în comunitătile locale si regionale), ca
' al construcţiei
' europeane,
'
principiu de bază
ca element
definitoriu al politicii comune europene şi în perspectivă, a celei
globale, trebuie să tină cont de existenta, functionarea si
'
' pentru
' a evita
'
mecanismele imaginarului
social, tocmai
realitătile unui trecut adeseori nu prea îndepărtat, cu consecinte
'
'
încă vizibile în planul existentei societătii si al convietuirii
' de mult' ar' dori să introducă
'
interumane. Aceasta deoarece oricât
principiul subsidiarităţii o structură superioară, la nivelurile
inferioare, este posibil să întâlnească opozitia si rezistenta unora
' ,
'
dintre acestea (care fie de pildă, îsi
, consideră periclitat statutul,
fie se consideră marginalizate, uitate, fie se înregistrează pur si
,
simplu procesul inerţiei şi al rezistenţei la schimbare, etc.). Iar
consecintele acestei situatii sunt adesea legate strâns de
' Practic, uneori,
' nu se pune problema unei
alteritate.
„nepopularităti" a structurii superioare, cât mai ales, este posibil
' vecinătatea, sub două forme considerăm
a fi sanctionată
'
fundamentale:
fie la granită, la întâlnirea lor (a centrului cu
marginea), fie a vecinătătii 'ca întreg în sine; ca si conglomerat
'
~
,
monolitic plin de viată si pulsiuni sociale. Intâlnim în toate tările
' ,
'
astăzi, chiar în cele dezvoltate economic (şi în care regimurile
sunt democratice), dezbateri asupra identitătii si reprezentării
' ' interetnice si
sociale, asupra rasismului si
, imigrării, a relatiilor
'
,
conflictelor culturale, asupra lumii tinerilor din suburbii, ori
dezbateri docte asupra unor noi concepte inventate, cum ar fi
multiculturalismul, identitatea multiplă, comunitară, etc, pe care
le putem considera adeseori ca fiind simple prelungiri sofistice
si sofisticante la „un pret secant al genunii", a unor realităti
,
'
'
paradoxale în sensul, că sunt pe fondul realitătii, pe aceeasi
'
'
măsură pe cât de mai simple, pe atât de mai complexe. Cresterea
economică naste ca si fenomen secundar si o lume a excl~silor
'
'
'
'
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- economic, cultural, rasial. Cresteri peste tot ale procentului
somerilor, tinerilor fără calificare' satisfăcătoare, a categoriilor
' asistati. Se acutizează în aceste conditii rasismul manifest
de
'
' fenomenelor de
sau mascat.
Refuzul alteritătii este sursa
xenofobie sau de segregatie si se' manifestă prin diferite atitudini:
' '
fobie de metisaj, superioritatea
originii biologice, legitimarea
hegemoniei unui grup sau unei categorii, rezervarea idealului
de „Puritate" sau „Autenticitate", cu un întreg cortegiu de
derivate, solubile şi adaptabile pentru diverse paliere, niveluri
si subniveluri sociale. Aceste atitudini par să legitimeze
'
scopurile
dominatoare ce recurg la nevoie, la epurare, eugenism
sau expertiză riguroasă. Secolul trecut a reţinut de pildă celebrele
legi privind „cetătenia Reich-ului" din perioada interbelică,
'
lupta împotriva segregatiei
de pe continentul nord-american sau
'
din sudul Africii, marea rivalitate dintre natiunile Asiei extrem
' cuvânt, toate sunt
orientale, ori dintre India si Pakistan; într-un
'
o ilustrare rapidă si palidă,
însă perfectă a acestei afirmatii
'
'
mentionată mai sus. ,,Expresiile" alteritătii 5 sunt din acest punct
'
de vedere,
extrem de variate, în sensul că' fie sunt subsumabile
ideii că există un Altul în interiorul cetătii, fie conceptiei legate
de un Altul în afara ei. Iar lângă aceste' expresii ale 'alteritătii
'
considerăm că pot fi adăugate cu folos si cele ale înstrăinării si
'
'
despărtirii de celălat, în sensul , că poate exista atât un afară
'
înăuntru, cât si reciproc, un înăuntru afară.
În prima' categorie, registrul alterităţii este foarte larg: de
la mediul familial (imaginea femeii marcate de stigmatul religios
si de cel social, de exemplu), la câmpul larg, colectiv, cu
:,legiunile" sale de marginali: minoritari, eretici, leproşi, ciumaţi,
infirmi, suspecti, criminali, vagabonzi, etc., în jurul cărora s-a
'
conturat de-a lungul
istoriei în constiinta colectivă un imaginar
'
' Desigur multe dintre
uneori grotesc şi mult mai rar unul pozitiv.
aceste tipologii sunt trecute; depăşite, însă tot atât de multe se
16
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regăsesc

si astăzi, derivate, evoluate sau transformate-devenite
' Deviantii sexuali, adeptii ai unor secte minuscule
din acestea.
' agresive), cyber-surferii
'
(mai mult sau mai puţin
spaţiilor vaste
ale realitătii virtuale si grădinii Internetului, copii fără grupuri
' consolele' Nitendo de ultimă generaţie, jucând inde joacă, cu
dividual sau în grup jocurile simple sau complexe ale
însingurării, consumatorii si dependentii de droguri, bolnavii
'
de Sida, tatuatii, rockerii si 'bikerii, rămasitele
mature sau chiar
'
,
'
vârstnice ale curentului Flower-power si Hippie, pedofilii si
'
,
amatori de filme de groază, fanii lui „împinge tava", ai pizzei
si promotiilor, purtătorii de lanturi groase, de un fel de aur, la
'
'
de Coca-Cola si manele;
si atâtia si atâtia altii,
g' ât, amatorii
'
' de ' serviete,
'
' sau 'de
care alături de gulerele albe, de purtătorii
fulare cu culorile de „război" ale echipei de fotbal preferate,
conturează aparent imaginea lărgirii unui Iad scăpătat, care
improvizează irepetabil cu materialul clientului, recte cu cel al
secolului, iar culmea este că o face bine, cu neputintă de depăsit
'
'
prin scris sau mărturii ale ultimului actual fiu de Cadmos,
cum
sunt materialele audio-video. Sunt atât de multi, organizati pe
'
'
„căprării", încât adeseori ne poate cuprinde gândul că aceştia
ar fi de fapt majoritarii, iar normalitatea o biată şi sfioasă toană
a deviantei. Nevoia de distinctie, de deosebire netă, căutarea
' ideal sau dimpotrivă' a unui „ţap ispăşitor", precum
unui model
si frica, teama fată de necunoscut si- au pus amprenta serios
'
'
'
asupra
imaginii Celuilalt
de-a lungul
timpului. Perceperea
Alteritătii este legată de
'
-palierele
mentale si de cultură,
'
-accesul la informatie,
'
-cunoasterea
si
,
, descifrarea Celuilalt.
Alex Mucchielli6 propune trei niveluri de identificare a
semenilor: îl identificăm pe celalalt într-un ansamblu cultural,
într-un grup, sau chiar faţă de propria noastră psihologie. În
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acelasi
, sens, J.Stoezel afirma că: ,,să percepi o persoană însemnă
să o clasezi în anumite categorii semnificative din punct de
vedere cultural, să iei cunostintă de statutul si de rolul său". În
' '
'
consecintă, identificarea semenilor se referă la crearea unor
'
scheme identitare, culturale, de grup, sau personale. Ele ne ajută
să decodăm realitatea socială, dar intervin si în modelarea
noastră socială. În functie de propria noastră reprezentare
'
identitară, ne conformăm inconstient la ceea ce credem că
suntem din punct de vedere soci~!. În judecarea relatiilor cu
'
celălalt trebuie în permanentă să tinem seama de rolul care i se
'
' grupului de referintă. Odată
atribuie lui în construirea identitătii
,
'
apreciată identitatea socială, celălalt este situat într-o ierarhie
socială. În conditiile competitiei teritoriale, pe acelasi teritoriu
' sociale. Cei ce î~i afirmă
'
se confruntă mai' multe grupuri
propria identitate vor manifesta o atitudine favorabilă faţă de grupul
căruia îi apartin, stabilindu-se un element important al relatiei:
'
locul fiecăruia' în raport cu celălalt. Stabilirea teritoriului propriu
provoacă sentimentul de apartenentă la grup, de proprietate si
'
'
se încearcă sublinierea valorii sale simbolice,
precum si
, punerea
într-o lumină pozitivă faţă de celălalt străin. Astfel, apare clar
ideea de discriminare, excludere, marginalizare. Deseori,
indivizii deosebiti sunt dezaprobati, exclusi, iar aici facem
' cei infideli ( adică,
' cei ce' nu-si manifestă
referire nu doar la
'
loialitatea fată de grup, preferând protestul sau secesiunea ), ci
sila deviationisti, nonconformisti, dar si la indivizi apartinători
'
'
'
'
'
'
unui
grup minoritar
lingvistic, etnic,
cultural,
religios. Adeseori,
diferenta a fost plasată sub zodia anormalitătii, fiind condamnată
'
'
7
sau respinsă
•
Istoria comunitătilor si mentalitătilor umane arată că
' cel' către care se' orientează hotărâtor
aproape întotdeauna spre
si cu predilectie ura, neîncrederea, vigilenta si răzbunarea,
'
'
' '
comunitătilor este „Străinul". Acesta este cel care traduce de

'
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fapt, necunoscutul, provocând o stare de nelini~te, întrucât
reprezintă un potenţial pericol." 8 . Pentru istorie, imaginea despre
„alter", este capitală în dublul plan al epistemologiei-cunoasterii
'
si
, praxisului. Cele mai rapide exemple pe care le putem invoca
sunt celebrele dihotomii făcute de Schneider în „Omniprezentul
Babilon", între agricultori si populatiile de vânători, în spetă
,
'
'
nomade. Dacă primii erau întemeietori, fondatori de cetăti, si
'
asezări umane stabile, ultimii erau prin definitie distrugători ai
'
,
primilor; cei care nu concepeau viaţa static, la fel cum
agricultorii nu o puteau concepe într-o continuă mi~care. O altă
dihotomie este cea a lui Constantin Noica si
, a altora care, pentru
a analiza cultural spatiul
, umanitătii,
, vorbeau despre popoarele
sabiei si despre cele ale cărtii. Oricum însă, ceea ce este cert
'
,
este faptul că perspectiva relatării despre acel celălalt diferit,
este conditionată de pozitia si gradul de apartenentă al celui
' De aceea stăpânirea
' '
'
care o face.
mecanismelor implicate
în
reprezentarea realitătii
, istorice -de pe pozitii
, de interioritate sau
exterioritate în raport cu fenomenul dat- devine „una din pietrele
unghiulare ale cunoa~terii trecutului", cu toate acestea, însă
considerăm, că nu cu necesitate oferă adevărul absolut si
,
irefutabil, ci doar pe cel partial,
subiectiv.
Imaginea,
ca
expresie
,
simbolică a realităţii, înseamnă reînvierea trecutului prin ochii
contemporanilor, oferind mai ales, punctul lor de vedere. Acesta
nu este neapărat concordant cu adevărul istoric. Cele două,
adevărul istoric si imaginea lui, apar ca două fete ale aceleiasi
'
'
,
medalii, ba mai mult, pe rând pot fi si galbeni, dar si parale.
,
'
Există astfel o dinamică autonomă a judecăţii despre altul,
aceasta mergând ca o criptoistorie subterană, care influentează
' si
foarte puternic judecata istorică. Popoarele fără istoriografie
'
istorici -pentru anumite perioade, sau în totalitate - au ca trecere
obligatorie spre intrarea lor în lume, teoria istorică, oglinda
alterităţii. Această oglindă va fi foarte greu neutră, chiar dacă
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aceasta. Cel mai adesea este pozitivă sau
negativă. În ceea ce priveste discutia identitate/alteritate
'
'
colectivă, imagologia istorică9 confirmă deja idei existente în
psihologia socială (imaginea altuia- conditie, dar si consecintă
'
,
'
a identificării de sine - oglindă a propriei identităti), dar le si
'
'
îmbogăteste, afirmând de pildă că în cadrul devenirii istorice,
' ' si alteritatea colectivă sunt calităti schimbătoare
identitatea
'
(mobile), sau' că identitatea, o dată câstigată si codificată,
devine
'
'
normativă si chiar represivă (ea se manifestă ca un fenomen
'
majoritar unificator, securizant ce tinde să elibereze din câmpul
său toate elementele perturbatoare) si nu în ultimul rând că
'
identitatea colectivă devine expresie, într-un timp sau spatiu
~
'
dat, a unei majorităti unificatoare si aparent stabilă. In functie
' de altul, identitatea
'
'
de criteriile delimitării
tinde să-si lărgească
'
câmpul, de la origine comună la patrie - pământ al străbunilor,
la comunitate natională. Există de altfel, o dinamică a criteriilor
'
alteritătii în functie de importanta lor în timp istoric - criteriul
'
'sclavul) a fost depăsit
'
social (stăpânul,
ca importantă de - cel
'
religios (cre~tinătatea, restul), căruia i-a luat locul în' timp, ca
importantă - cel national (noi, străini). Iar în ziua de astăzi, în
' sau „satului universal", a suprimării
conditiile' globalizării
' legate de mobilitate, a saltului stiintific, informational
barierelor
'
' cosmopolitul
' si
si comunicational, se prefigurează ca modele
'
' indiferent că acesta ultimul, se numeste con'
traditionalistul,
' ori iubitor de autonomie.
'
servator,
Diacronic, se poate constata o multiplicare a modalităţilor
de delimitare a alteritătii :
- cei ignorati (exclusii 'istoriei);
'
'
- cei anormali (nebuni);
- cei putini (minoritătile etnice, religioase rasiale, superdotati);
'
'
'
- cei excentrici
(devianti,
revolutionari);
'
'
- cei străini (barbari, vecinii);

oficial se

afirmă
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- cei alienati (săraci, sclavi);
'
- cei marginalizati
( cersetori, vagabonzi, banditi, societătile
'
'
'
'
secrete, bolnavi contagiosi).
'
Străinul de cetate, indiferent de ce religie este, a fost si încă
'
rămâne si astăzi în multe spatii ale lumii, principalul suspect al
'
'
răului; de a fi un agent/vector al acestuia; potential aducător de
nenorociri - îndeosebi de epidemii. Majoritatea' cercetătorilor
consideră că imaginea Străinului ca purtător al tuturor nenorocirilor
a fost una din sireteniile abile ale nationalismului. Alături de Străin,
ca si categorie' generică, se adaugă' savantul, artistul; mai precis
'
toti cei care depăsesc orizontul de asteptare al Cetătii, celebra
'
' mediocritas") sau' status-quo -ul de' moravuri
mediocritate
(,,aurea
si obiceiuri consacrate. Ei vor fi considerati de-a lungul timpului si
'
'
'
a spatiilor umane, periculosi, incomozi sau diabolici. Din sfera
'
' de pildă, erau în imaginarul medimarginalilor,
nebunul ~i săracul
eval „pelerini ai lui Dumnezeu", în timp .ce modernitatea, a
desacralizat nebunia, considerând-o un fenomen patologic mai mult
sau mai putin vindecabil. Brigandul, banditul, haiducii, hărtuiti de
,
' '
autorităti deoarece încalcă si înfruntă legea, ,,beneficiază de o
'
'
protecţie de-a dreptul binevoitoare în imaginarul păturilor sociale
sărace; el este justitiarul; cel care face dreptate; crimele, jafurile si
asasinatele sale su~t considerate „legitime". Acesti rebeli justitiari
'
'
-precum haiducii la noi- figuri de lideri insurectionali, erau în acelasi
timp fascinanti si terifianti, căci inspirau 'si o teamă imensă.'
'
' pregătit si mai' bine intrarea în mit
Persecutia sau 'martiriul
lor le-a
,
'
si în legendă 1°, iar restul l-au făcut povestile populare sau operele
,
'
culte. Astfel istoria literaturii universale este plină de eroi
civilizatori, justitiari,
etc. Imaginile alteritătii,
,
, pe lângă faptul că
însoţesc toate judecăţile privitoare la Celălalt, provoacă diverse
reflexe: de preferintă, sau de respingere, manii, fobii sau filii. Uneori
'
reprezentările colective asupra Celuilalt devin clisee si sunt chiar
' ' a realitătii.
mai tenace si mai persistente decât cunoasterea efectivă
'
'
'
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La acestea se adaugă si prejudecătile. Preiudecata etnică,judecata
'
'
J
eronată anterioară experientei contactului direct, este produsul
unei logici istorice create în 'comunitătile autarhice, în acord cu
'
experienta istorică tezaurizată în constiinta
colectivă. Prejudecata
'
'
'
rasială si/sau etnică se manifestă În relatiile cu alte spatii psiho'
' structurile comunitare
'
socio-culturale.
Actiunea ei pare firească în
arhaice, postulând' grupul ca pe o fiintă ideală, perfectă în
'
P ermanentă competitie de afirmare a identitătii, percepută ca
' narcisism grupal devine sursă
'
identitate pozitivă. Acest
a solidaritătii
'
de grup, dar si justificare a agresivitătii fată de celălalt. Pe verticală,
'
'
'
în structura discursului
explicativ, stereotipului
îi revin atributele
lărgirii ariei de explicatie asupra identitătii celuilalt. De-a lungul
' anumite tehnici'în identificarea relatiilor
istoriei s-au fixat si aplicat
'
'
cu celălalt, adică modalităti
de construire a diferentelor etnoculturale
'
'
percepute ca diferenţe naturale:
-etnicizarea timpului - astfel de identificări sunt realizate în
lucrările cu caracter exacerbat nationalist;
'
-etnicizarea culturii -văzută ca temelie
si structura de rezistentă
'
'
a structurii etnice;
-etnicizarea relatiilor sociale;
'
-etnicizarea spatiului
geografic;
'
-diabolizarea celuilalt, identificarea lui cu dusmanul natural care
'
amenintă identitatea etnică 11 •
'
Practic
prin contactul direct sau indirect, apropiat sau
îndepărtat, constant sau ocazional al comunităţilor, se produce
un adevărat proces de imagologie. De o deosebită complexitate,
el ar fi ansamblul percepţiilor, opiniilor, atitudinilor,judecăţilor
si imaginii globale pe care si-a format-o în decursul timpului
'
'
comunitatea
respectivă ( etnică, naţională), asupra altei / altora
natiuni sau nationalităti sub influenta contactelor directe, prin
'
'
'
'
reprezentanţi, dar mai ales prin intermediul produselor culturalideologice răspândite sub diverse forme, de către mass-media.
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Iar această imagologie 12, cu gamă largă de rezultate vizibile si
'
palpabile în viaţa comunităţii, are la bază:
-a) memoria colectivă: - se conturează ca fiind ansamblul
actelor de întipărire, conservare şi reactualizare a unor
experiente de viată comune unui grup, unei colectivităti de
,
'
'
oameni. Ea depinde de împrejurările sociale ale vieţii indivizilor,
iar pe de altă parte, determină axarea memoriei indivizilor luaţi
particular, pe memoria celorlalţi; practic gravitează în jurul
experienţei colective de grup. Memoria indivizilor se ajustează
la normele sociale, fiind mediată si modelată în permanentă de
' cu ceilalti, participarea
' la
acestea. Viata de grup, interactiunea
,
'
'
activităti comune creează premisa unor amintiri colective,
comune' pentru întregul grup. Ele devin subsidiare faţă de
experienţele noi, însă nu dispar, întrucât constituie o sursă
excelentă de modele de actiune atât pentru situatiile noi, cât si
'
,
'
pentru cele cunoscute.
-la care se adaugă -b) motivatia sau gama de motivatii ale
' conduitei umane individuale
'
comunitătii umane respective: la baza
' se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri -trebuinte,
si colective,
,
'
tendinte, afecte, interese, intentii, idealuri - care sustin realizarea
,
'
'
anumitor actiuni,
fapte, atitudini. Subsidiarul se manifestă si
,
, aici
în sensul că unei motivatii
, îi sunt asociate mai multe altele
secundare, după cum unele trebuinte
, secundare sunt urmărite în
subsidiar; paralel şi independent de celelalte. La nivel uman,
motivatia, alcătuită dintr-o retea extrem de densă de mobiluri in'
,
teme, generate de dezvoltare si
, educatie
, reprezintă, o fortă
, motrice
ideală, un ansamblu de mobiluri de gradul al doilea, care trec prin
constiintă, se distilează si se rafinează în conformitate cu sarcinile
'
,
'
integrării sociale ale persoanei, ale autocunoasterii si ale formării
'
,
constiintei de sine. Motivatia se regăseste în toate compartimentele
'
' ale psihismului' uman, influenţând
'
superioare
puternic asupra lor,
prin mecanismele atentiei ( axate pe cuplul functional "concentrare-

'

,
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distragere"), atitudinale (axate pe cuplurile functionale "atractie' de mobilizare
'
repulsie", "interes-dezinteres" si determinând starea
'
a persoanei pentru acţiune), reglatorii (bazate pe cuplurile
functionale "voluntar-involuntar", "contemplativ-activ"), de filtraj,
' pe cuplurile funcţionale "reactualizare-blocare", influenţând
bazate
asupra participării experienţei anterioare la actele prezente.
Motivatia se restructurează si se ajustează continuu, incluzând în
'
,
componenta
, sa o multitudine de variabile fiziologice, psihologice
si psiho-socio-culturale. Motivatia constituie de obicei temeiul
'
comportamentelor
si activitătilor' pe care le prestează indivizii în
'
'
grup, în functie de specificul
solicitărilor ce decurg dintr-o categorie
' functionale. Motivatia se grefează pe trebuinte si
sau alta de relatii
'
'
'
' '
izvorăste din acestea, ele fiind substratul cauzal imediat al celor
'
mai diferite activităti si comportamente interumane.
' '
-împreună cu -c) nevoia de afiliere 13 alăturare, asociere a
unor grupuri de persoane la grup sau a unor grupuri la organizatii
'
sociale. Se realizează prin acord reciproc, ori prin conventii care
'
fixează obligaţiile reciproce ale celor afiliaţi, fie prin acceptare
tacită, prin tolerantă sau prin asimilatie. Tendinta de afiliere este
' uman, dar la 'nivelul personalitătilor
'
un fenomen general
se
manifestă în diferite grade de sociabilitate. Capacitatea de 'afiliere
se formează si se educă în cursul socializării indivizilor, sub
influenta unor' factori institutionali si de grup, din colectivitate.
'
,
'
Această nevoie de afiliere este generată de afinităţile
interindividuale; de antipatiile si filiile reciproce sau unilaterale.
'
În literatura psihosociologică se utilizează ~i termenul de
compatibilitate socială, exprimând raporturi pozitive determinate
de proximitatea spaţială a persoanelor, de corespondenţa de vârstă,
de sex, status social, etc. Afinitatea dintre persoane este
indispensabilă în alcătuirea oricărui grup sau organizaţii sociale,
ea formând premisa necesară aderării lor la scopuri comune,
desfăsurării unor activitătii colective. Afilierea conduce la
,

'
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dobândirea de către individ a sentimentului extrem de puternic
al apartenenţeil - calitate a individului de a fi legat, de a face
parte în mod constient dintr-o grupare sau organizatie socială,
'
'
politică, culturală ( de ex. apartenenta de clasă, apartenenta la un
'
'
partid politic, la o asociatie politică); dintr-o anumită comunitate
'~
etnică, religioasă, etc. In psihologia socială sentimentul de
apartenenţă al indivizilor la grup constituie unul din criteriile
definitorii ale grupurilor umane. Atât în plan subiectiv, cât si în
cel obiectiv - functional, apartenenta persoanelor la grup' se
'
'
realizează prin aderenta lor la scopurile grupului, prin drepturile
' ca membri ai organizatiei, prin statusuri
si obligatiile ce sile asumă
' roluri ' clar definite
'
'
si
în cadrul grupului de apartenentă,
prin
'interiorizarea de norme si valori ale grupului, prin motivatie' pentru
'
'
a lupta pentru apărarea intereselor
comunităţii, pentru promovarea
acestora, etc.
-care generează -el) mentalitătile 15 , ca suport emotional
'
fundamental al actelor comunitătilor' umane. De obicei acestea
cuprind ansamblul de opinii, 'prejudecăti si credinte care
' '
'
influentează gândirea pozitivă sau negativă a indivizilor, a
'
~
grupurilor umane, a popoarelor. Intre elementele constitutive la
nivelul mentalitătilor există raporturi logice si raporturi afective.
'
Constituirea' imaginarului social, a imagologiei
pozitive sau
negative legată de alteritate, este un proces elaborat în grup si
'
prin grup, ca urmare a prezenţei simultane a evenimentului de
viată în câmpul perceptiei sial actiunii mai multor persoane, sau
' fac parte
'
mai' multor grupuri din' care
sau nu indivizii. Este bine
stiut că o valentă a spatiului social poartă denumirea de
'
proximitate
si că 'ea este un' fenomen legat de ecologia grupului,
'
desemnând gradul
de apropiere, spaţială şi, implicit psihologică,
a persoanelor aflate în interacţiune 16 • Preferarea conduitei de
asezare este întotdeauna dependentă de mai multi factori
'
'
(personalitatea subiectilor, natura sarcinii si ambianta socio'
'
'
4
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culturală),

fapt care trebuie avut în vedere atunci când se trece la
proiectarea spatiilor în care urmează să functioneze oamenii si
'
,..
'
'
relatiile
dintre acestia.
Insă în viata
,
,
, comunitară de zi cu zi, privată
experimentală a laboratoarelor, conduita de asezare
a
de sansa
,
,
alteritătii este în general legată de periferie, de margine si doar
,
'
arareori si adeseori individualizant, de centru. Ghetourile si
,
'
banlieurile sunt ilustrative în acest sens, după cum la fel si centrul
se structurează în cartiere de locuire pe clase sociale' (upper,
middle etc.) cu stratificările lor specifice la rândul lor,
nemaipomenind de alte criterii în afara celui economic, cum ar fi
cel religios, etnic, rasial etc. Fiecare individ reinterpretează,
reelaborează trăsăturile culturale ale comunitătii
, cu care intră în
contact în functie
, de alte specificităti, identitare ale sale, cum ar fi
locul de origine, legăturile create si
' experienta
, sa de viată
, în
comunitate, societate. Astfel, etnocentrismul, ca fenomen
generalizat la toate culturile şi la toţi indivizii poate fi perceput
ca un obstacol pentru demersul intercultural si alteritate: primul
'
aspect al etnocentrismului este dat de deprecierea
altor grupuri,
al doilea aspect situează propriul grup ca fiind dominant, posedând
normele care trebuie respectate de alte grupuri, păstrându-se o
relatie
, de tip frontal; iar al treilea aspect, referitor la etnocentrism
ascunde ierarhizarea culturală dincolo de un discurs flatant, care
printr-un subterfugiu, este adresat propriului grup 17 •
Adeseori consecinta fundamentală si benefică a
,
'
P roximitătii si de ce nu si a aplicării corecte a subsidiaritătii,
'
'
'
respectiv a' locuirii
alături de ceilalti
, în spatiul
, proxemic, este
procesul de aculturaţie 18 . Acesta este un proces psihosocial,
lent si
sau integrală, de către un
, selectiv, de preluare partială
,
individ sau un grup de indivizi, a unei alte culturi; are loc de
obicei, fie în rândurile emigrantilor,
fie cu ocazia unor contacte
,
mai îndelungate dintre două culturi vecine. In acest ultim caz,
după un timp, ambele culturi sunt afectate prin aculturaţia
~

26
https://biblioteca-digitala.ro

selectivă, reciprocă,

si poate lua nastere o nou cultură. Desigur
'
' aculturaţiei în formarea
ne putem întreba retoric
despre rolul
culturii europene de mâine, însă deocamdată, ceea ce este cert
este faptul că restaurantele cu specific national, alături de
'
chiezării si „câini fierbinti" vor prospera. De regulă, se consideră
'
'
că populaţiile mai puţin emancipate, tind să adopte formele
culturii mai evoluate, precum în cazul asimilării si socializării.
'
Problema pentru Europa este că nu prea are populatii
, mai putin
,
emancipate, exceptând cele foste ale Estului, care însă au depăsit
'
Perioada post-revolutionară a dezrobirii de comunism si
'
'
adoptării masive a unor noutăţi din Vest, conturându-se astfel,
între altele la nivel de tări
, membre problema multilingvismului,
ca parte concretă a noii culturi europene. Desigur catedrala lui
Gaudi nu poate fi mutată la Sulina, după cum nici biserica de
lângă Săpânţa nu are rost a fi mutată la Aachen. Dacă la nivelul
comunitătilor locale si regionale, se poate rezolva prin aplicarea
'
,
principiului subsidiarităţii, sub aspectul luării deciziilor şi
încurajării initiativelor
benefice locuitorilor, la nivel de tări,
,
, ea
se poate rezolva prin aplicarea celei de-a doua laturi a
principiului subsidiaritătii,
, care se referă la distribuirea
competentelor între oganismele centrale ale Uniunii si statele
'
'
aderente. Aceasta
cu atât mai mult cu cât, cu toată dezvoltarea
mondială, distantele si teritoriile rămân tot distante si teritorii,
'
' '
marcate uneori de' inertie,
de rezistentă
, de traditionalism,
'
, la nou
si la schimbare. Alături de manifestări ale aculturatiei se
'
,
întâlneste si se manifestă procesul de adaptare, produs al
' '
acumulării şi condensării în timp a interacţiunii interpersonale
(perceptive, comunicative, simpatetice), caracterizat printr-o
serie de transformări si ajustări mutuale ale trăsăturilor de
'
personalitate si conduitelor indivizilor si comunitătilor
'
'
,
participante la interacţiune. Esenţa adaptării psihosociale rezidă
în trecerea de la obiceiuri, atitudini, valori si interese deosebite,
'
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definitorii pentru fiecare partener luat separat, la cunoasterea,
'
acceptarea si respectarea lor de către fiecare din ei. La extremă
'
se întâlneste
, procesul de asimilare, ca proces de încorporare a
individului, ori a grupului de indivizi unui nou mediu social,
prin care persoanele date î~i însu~esc formele culturale, limba,
obiceiurile, sistemul valoric al noii colectivităti asimilatoare.
'
Asimilarea se desfăsoară
în dublu sens: atât persoanele,
cât si
,
,
grupurile umane, se asimilează si
sunt
asimilate,
încorporate
,
noului mediu socio-cultural. Asimilarea ca proces psihosocial
este mult mai largă; o întâlnim în colectivitătile multifunctionale,
'
,
la nivelul unor căsătorii mixte, ca adaptare a unor noi moduri
de viată în conditiile urbanizării unor populatii rurale etc. Ca
'
'
efect 'al interactiunii
persoanelor, rezultatul
asimilării
'
psihosociale este întotdeauna o sinteză nouă, o achiziţie diferită
de structurile vechi ale subiectului, dar si de formele ca atare
'
ale grupării asimilatoare. Din perspectiva
proceselor de
aculturatie, de adaptare, respectiv asimilare, se poate mentiona
'
un alt proces,
,,de rezistenţă", opus precedentelor. Aceasta' este
autonomia sau nevoia de autonomie care semnifică fie:
-a) tendintă de a rezista presiunilor din afară si de a persista
'
'
în tipul de conduită
practicat anterior;
-b) fixarea conduitei la un nivel de independentă care permite
persoanei să acţioneze spontan, pe cont propriu,' oarecum în
absenta stimulului care activează în mod normal răspunsul;
' gradul de independenţă în funcţionarea unui grup în
-c)
raport cu alt grup;
În psihologie, autonomia semnifică mentinerea integritătii
'
'
sinelui. Ea lipseste
, acolo unde, de exemplu, individul este excesiv
de conformist ori suferă de tulburări comportamentale (precum
isteria sau personalitatea multiplă). În filosofia kantiană desemnează doctrina conform căreia omul îsi poartă în sine însusi
Principiul călăuzitor al vietii sale. În stiinteie politice - termen~!

'

,

'
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este folosit în relatie cu dreptul sau puterea autoguvernării (stat
autonom ). In sociologie - utilizat de obicei în contexte în care
autorul are în minte un actor social rational,
autodeterminat,
,
nesupus vreunei forme de determinism, si
, care îsi
, manifestă
propriile scopuri sau interese. Recent apărutul pe scena vieţii
politice, principiu al subsidiarităţii, a fost repede confundat
sau asimilat cu principiul autonomiei, ceea ce este gresit,
'
întrucât este vorba de repartitia
de distributia
, competentelor,
,
, de
putere şi nu de obţinerea şi ll!enţinerea ei (cum se produce în
cazul aplicării autonomiei). In acest ultim caz, comunitatea
superioară poate ignora sau chiar refuza ajutorul către spaţiile
sale autonome (neuitând să perceapă obligatiile
, acestora), pe când
în cazul subsidiaritătii,
, nivelul superior trebuie să facă totul atât
pentru a nu interveni în probleme ce ţin de competenţa nivelurilor
inferioare, dar mai mult, el are obligatia
, de a le sprijini întru
aceasta. Altfel spus subsidiaritatea poate încorpora nuante ale
autonomiei, însă reciproca nu este nici valabilă, nici eficientă. In
relatie
, cu alteritatea, identitatea, constiinta
,
, de sine a individului
sau a colectivului se precizează si rezistă mai bine la provocările
'
mediului social, sprijină sau nu depăsirea unor bariere si blocaje
'
,
mentale. Constiinta identitătii si constiinta alteritătii sunt
'
,...,
' '
'
'
'
indisolubil legate. In jurul lor se cristalizează notiunile
clasice
,
de
aceste
fenomene
din
viata
comunitătii
cum
ar
fi:
generate
'
,
-a)ataşamentul: comportamentul interindividual prin care
subiectul se leagă afectiv de o persoană sau grup de persoane.
Ca fapt de interactiune umană, atasamentul îmbracă diferite
,
'
forme comportamentale: de solidaritate, interdependentă
,
mutuală, obedientă, supunere. Când atasamentul se stabilizează
,
'
la individ, ca si trăsătură de personalitate, el poate transforma
'
subiectul în acolit
al unui lider, independent de valoarea morală
a acestuia, iar la extremă într-un fanatic, gata să apere oricând
si
oricum interesele comunitătii
'
, sau ale liderului.
A

,

'

A
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-b )patriotismul: exprimă ideea si sentimentul atasamentului
'
colectiv, solidar, fată
spirituale' create de
, de valorile materiale si
'
un popor de-a lungul timpului în teritoriul comun în care trăieste;
'
exprimând în mod concentrat constiinta
'
, apartenentei
, la un anumit
popor, la un mediu specific politic, cultural, social, economic. El
se manifestă prin dragoste, respect, devotament, spirit de
sacrificiu, abnegatie, responsabilitate fată de interesele patriei,
,
'
prin efortul constient de a-i asigura independenta, suveranitatea,
'
,
demnitatea si progresul.
'
-c )intoleranţa,
reprezentată de gama largă de atitudini de
interzicere, respingere si condamnare de către o comunitate
'
socială a unor conceptii, atitudini, opinii sau comportamente
individuale sau de grup' care se abat sau vin în contradictie cu
sistemele ei ideologice, valorice si normative. In plan extern se
'
exprimă într-o serie de influente si actiuni cu caracter coercitiv,
, '
,
restrictiv, destinate revenirii la nivelul de echilibru al grupului,
sau obtinerii rezolvării unor revendicări ale comunitătii respective. In cadrul relatiilor interpersonale, este asociată cu antipatia,
'
adesea fiind generată
de fenomene psihologice negative ca
invidia, egoismul si
, individualismul.
-d) discriminarea constă în tratamentul diferentiat
,
(favorabil sau nefavorabil) al indivizilor care au aceleasi calităti,
'
,<
dar apartin
, anumitor grupuri sociale, etnice sau religioase. In
psihosociologie, termenul de discriminare are un sens peiorativ,
echivalent celui de prejudecată.
-e) traditiile, mostenirea de obiceiuri, datini, credinte,
'
'
'
conceptii,
, care se transmit prin viu grai, din generatie
, în
generatie si constituie patrimoniu cultural si istoric al unei
' '
'
colectivităti umane.
'
-f) caracteristicile
naţionale 19 reprezintă ansamblul de
trăsături de constiintă si de comportament ale unei comunităti
etnice, nationale. In cadrul acestora, se exprimă particularitătile
A

A

,

,

,

'

A.

'

'

'

'

'
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istorice, economice, social-politice, geografice, etnologice,
culturale ale vietii si dezvoltării unei natiuni în raport cu alte
' '
natiuni sau nationalităti.
Caracteristicile ' nationale decurg din
'
'
'
'
conditiile
obiective
specifice
ale vietii fiecărei
comunităti
'
'
nationale si se exprimă în anumite particularităti ale modului'
' Specificul
de ' viată si' în comportamente relativ comune.
'
'
psihosocial al naţiunilor este unanim recunoscut, dar adesea
gresit interpretat, din cauza dificultătilor de cercetare obiectivă,
'
'
stiintifică si a influentelor prejudecătilor nationale.
'
'Aplicarea
'
'
'
'
subsidiaritătii la nivelul constructiei europene,
' - un capitrebuie să fie pe această bază 'diferenţiată şi graduală
tol relevant îl reprezintă de pildă, negocierile competentelor, cum
'
ar fi cea pe politici agricole, dintre România şi Uniunea Europeană
care a stârnit nemultumiri în rândul populatiei rurale (mai ales
'
'
legat de animalele domestice
sau de produsele
alcoolice). Or
această aplicare graduală presupune utilizarea combinată a mai
multor metode de cercetare, care să permită sesizarea unor
caracteristici nationale pe fondul general al caracteristicilor
comportamentale' general-umane, de care sunt indisolubil si per'
manent legate. Studiile 20 comparative si segmentare surprind,
si
'
'
ele partial, o serie de trăsături comune si diferente specifice
'
'
'
atitudinal-comportamentale ale membrilor aceluiasi grup
'
national-etnic, alegându-se comunităti sau localităti considerate
'
' a produselor
' culturaltipice.
Metoda analizei de conţinut
ideologice ale diferitelor natiuni, a perceptiei si atitudinilor
'
reciproce exprimate, permite 'conturarea unei' anumite
imagini
despre unele caracteristici psihocomportamentale ale diferitelor
etnii, natiuni sau nationalităti. Evitându-se tendintele de a
'
'
extrapola' si identifica 'caracteristicile
unei persoane individuale,
'
si cele de a construi tipologii rigide, se pot formula unele aprecieri
'valide asupra caracteristicilor nationale, accentuând natura so'
cial-istorică şi evolutivă a acestora, deschiderea reciprocă,
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comunicarea si interinfluentarea dintre natiuni, colaborarea si
'
'
'
schimbul de valori,
dar care' nu impune superioritatea
vreunei
natiuni asupra alteia. Am putea concluziona citându-l pe R. Aron
„nu' există comunitate fără constiintă de sine, fără constiinta de a
'
'„de sine" constituie' resorturi
'
fi diferit de Altul". Aceste imagini
intime ale relatiilor sociale. Imaginea de sine individuală sau
'
colectivă- poate avea o configuraţie negativă sau poate fi orientată
spre fata luminoasă a lucrurilor"21 .
' luminoasă a lucrurilor este dată de certitudinea de
Fata
'
mobilitate,
de libera circulatie a celor patru esente: persoane,
'
'
mărfuri, valori si bunuri, definitorii pentru existenta si
'
' '
functionarea acestui
conglomerat atipic care este Uniunea
'
Europeană. Celelalte feţe sunt însă în mod indubitabil legate
de indivizi si grupuri, de comunităti locale si regionale. Cu toate
'
'
'
că trăiesc într-una dintre cele mai bune lumi posibile ale
mileniului trei, cele câteva sute de milioane de europeni trăiesc
doar teoretic la un loc, iar practic într-un spatiu suficient de
' indiferent că
întins pentru a deveni pentru comunităţile mici,
sunt asezate si „asediate" în marile orase sau risipite în creierii
'
'
'
muntilor,
abstractie,
ori de ce nu? ignorare.
Altfel spus desi uniti
'
'
'
în alteritate, unitii sunt neuniti în identitate, cu atât mai mult
cu'
'
' rând una economică şi abia pe
cât Uniunea a rămas
în primul
planul doi încă, politică.
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IDENTITY, ALTERITY AND SUBSIDIARITY FROM
SOCIAL IMAGINARY PERSPECTIVES

Abstract
1n our days, the national state is too small for the big life problems, and to large for the little life problems- say's Daniel Bell, one
of the first post-industrialism researchers. From here, it is possible
to discuss in the same context about national identities and about
alterity in the European Union and construction. The understanding
of the other one in the new condition could be facilitated by the
applications of the subsidiary principie. And that, because he has the
chance to get passed over the actual mentalities. The reality of ours
days show clearly the fact: new communities are borne (the ernigrants, or other human groups ). And they are live among the oldest;
the nationalist communities. And not all the time, in light peace.
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AZ ERDELYI ORMENYEK INTERREGIONĂLIS
SZELLEMI KAPCSOLATAI A 17-18. SZĂZADBAN

Kovacs Balint, Debrecen (HU)
Ha a tarsadalom- es gazdasagtortenet szempontjab61
vizsgaljuk a 17. szazadban Erdelybe telepi.ilo ormenyeket, arra
a megallapitasra jutunk, hogy letelepedesiik utan rovid idon
beli.ii azok a normak valtak szamukra meghataroz6va, amelyek
a Karpat-medence vilagât jellemeztek. ltt megemlitendo
egyhazuk uni6ja a katolikus egyhâzzal, de ugyanigy ide tartozik
a magyar tarsadalomhoz val6 csatlakozasuk - peldaul a
nemesitesek reven. A hungarus tudat kialakulasara vonatkoz6an
es karpat medencei beilleszkedesiikrol, magyar-ormeny
identitasukr61 mar jelentek meg forrasfeldolgoz6 tanulmanyok. 1
A beilleszkedeshez kapcsol6dva, illetve ezzel parhuzamosan
kozossegi szinten kiszakadtak az ormenyek „kozossegi
hal6jab61", vagyis mas ormeny diaszp6rak, kol6niak
kozossegevel egyre kevesbe tartottak kapcsolatot. A
gazdasagtorteneszek feladata, hogy bemutassâk, vajon a tavolsagi
kereskedelem reven az egyes ormeny kereskedok tovabbi
kapcsolatokat apoltak-e peldaul moldvai ormeny kereskedokkel.
Tanulmânyomban arra szeretnek râmutatni, hogy mindezek
ellenere es mindezek mellett kifejezetten az egyhâzi szellemi
eliten, ezen beli.ii is foleg a misszionâriusok tevekenysege folytan
az erdelyi ormenyek gyakorlatilag a 18. szazad vegeig
kapcsol6dtak ahhoz a szellemi kozeghez, amely az egyes unialt
ormeny kozossegeket osszekapcsolta. Az erdelyi ormenyek
kozossegei tehat eszmetorteneti szempontb61 igenis kapcsolatban
alltak a konstantinapolyi, kisazsiai, lembergi, r6mai, velencei
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kozossegekkel illetve teol6giai iskolakkal. Szellemi sikon
tovabbra is volt igy erintkezes az azsiai es eur6pai ormeny
diaszp6rak kozott. Nemcsak egyhaztorteneti adalekokkal
szeretnek szolgalni, sokkal inkabb eloterbe kivanom helyezni az
egyhaztortenethez parhuzamosan kapcsol6d6 irodalmi,
teol6giat6rteneti vonatkozasok osszefi.iggeseit.
A regi6 fogalma a tudomanytortenetben a 20. szazadban
keriilt bevezetesre, emiatt akar kerdeses is lehet, hogy helytall6e a tanulmany altal vizsgalt idoszakban ennek a fogalornnak
hasznalata. A szociălgeografia meghatărozăsa szerint a regi6
mindig tobb tajb61, esetilnkben kulturtăjb6l ăll, ezeknek a
tăjaknak azonban lehet eltero torteneti fejlodese. Az egyes
kulturtăjak kozotti killonbseget a mindenkori tarsadalmigazdasagi struktura alakitotta ki. A kulturalis identitason
kialakult 6nall6 regi6nak az alapja a sajatos tarsadalom- es
kulturtortenet, nyelv, vallas, magatartas, eletm6d. Ahhoz, hogy
a kulturtăj betoltse val6di funkci6jat, szilkseges a regionalis
identitas kialakulasa, vagyis az, hogy az ott elo kozosseg
val6ban hazăjănak erezze a teriiletet, a haza erzese kialakuljon.
Erdemes feltenni a kerdest, hogy az Erdelybe betelepillo
ormenyeknek milyen lehetosegei voltak a 17-18. szazadban
ahhoz, hogy Erdelyben, mint az 6nall6 es komplex kărpat
medencei regi6ban a viszonylag kis nepessegii nepcsoportnak
a „haza erzese" kialakulhasson. Egyaltalan kialakult-e, illetve
milyen kompromisszumokkal? Ugyanis a regi6 nem csak elvont
fogalom, hanem igenis identifikăci6s ter, egy emberi csoport
multifunkcionalis elettere. 2
A cimben jelzett interregionalizmuson elsosorban azokat a
kulturalis regi6kat, illetve kulturtăjakat ertem, ahol a jelzett
korszakban helyi ormeny târsadalom, ormeny diaszp6ra letezett.
Ebbe a halmazba mind az eur6pai, mind az azsiai, kis-ăzsiai
teriileteket beletartoznak, ezek kozill azonban csak azokr61 sz61ok
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reszletesebben, amelyek kozott feltetelezeseim szerint letezett egy
olyan interregionalis kapcsolat, amely a kiilonbozo eszmetorteneti
folyamatokra hatassal volt es a folyamatokban valamilyen szinten
az erdelyi ormeny kozosseg is kepviseltette magat.
1. AREGIOK
Az azsiai teriilteket a katolicizmussal kotott uni6k alapjan
alapvetoen 3 teriiletre lehet felosztani: Elsokent emlitendo az
1620 6ta Perzsa uralom alatt levo, Ecsmiadzini katholikoszhoz
tartoz6 teri.ilet. Itt ket văros, Jerevan valamint Erzurum
emlitendok meg. U gyanilyen jellegu regi6 a Sis-i
katholikoszhoz tartoz6 teri.ilet, aho! 1625 6ta mukodtek
katolikus misszionariusok, 1740-ben az ormeny katolikus
patriarchatust alapitottak itt. Ki.ilonosen Aleppo varosa erdemel
hangsulyozott emlitest. Az erdelyi ormenyek kapcsan az azsiai
interregionalis kapcsolatokat vizsgalva ebben az elso ket
regi6ban csak erintoleges kapcsol6dasi pontokat vettem eszre,
szemben a hannadik regi6val, Konstantinapollyal, amellyel
tobbretuek voltak az osszekoto elemek. Konstantinapolyt
varoskent es regi6kent is fontos szemlelni, ugyanakkor mint
multikulturalis egyseget is, ahol a keresztenyseg is tobb
,,szinten" kepviseltette magat es az iszlamnak is otthona volt.
Konstantinapoly torok kezre keri.ilese ( 1453) utan az anat6liai
teriileteken elo ormenyseg a torokkel mindig mint h6dit6val
talalkozott, ezzel szemben a Konstantinapolyban elok
ki.ilonbozo kivaltsagokat kaptak a szultanokt6l. 3 Ennek oka az
is lehetett, hogy a birodalom vezetoi szivesen versenyeztettek
az egyes nemzetisegeket egymassal. 4 Konstantinapolyban egy
sajat ormeny patriarchatus is letezett. A gorog patriarkakhoz
hasonl6an az onneny patriarka nemcsak egyhazi, de vilagi
eloljar6ja is volt nepenek, tobbek kozott feli.igyelte az ad6k
beszedeset, es sajat bortont is fenntartott. A patriarka mellett a
konstantinapolyi ormeny katolikus vikariusi hivatal emlitendo
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meg, ennek nem volt azonban piispăki joghat6saga. 5
Ugyanakkor emellett hosszu ideje kolostorai es templomai
voltak a katolicizmusnak.
Eur6par6l sz6lva megemlitendo Lemberg: A galiciaba
bevandorolt ărmenyek meg Nagy Kazmer engedte meg, hogy
templomot epitsenek a varosban. Ekkor meg az apostoli ărmeny
hiten voltak. 6 A 17-18. szazadban Nikol Toroszowicz es Vardan
Hunanean mukădesenek kăvetkezteben jătt letre az unio a
katolicizmussal. A lembergi ărmeny katolikus ersekseg, a pa.pai
joghat6sagu ărmeny ritusu szeminarium Lemberget egyhazi
teren kăzponti telepiilesse tette es az erdelyi ărmenyek
egyhazkormanyzati kerdeseit is erosen befolyasolta kiilănăsen
a 18. szazad elso feleig.
Velence, szerepet es jelentoseget talan nem kell
bemutatnunk, temank szempontjab61 azert kiilănăsen fontos,
mert itt volt a mechitarista rend kăzponti kolostora, amely az
erdelyi ărmenyek interregionalis szellemi kapcsolataiban is
ketsegteleniil fontos szerepet jatszott.
Petervarad es N andorfehervar telepi.ileseken a 18. szazad
elejen ărmeny diaszp6ra letezett, a leveltari dokumentumokban
rendszerint talalunk arra adatokat, hogy a Velence es Erdely
kăzătt utaz6 misszionarius megallta Petervaradon vagy
Nandorfehervarott es innen kiildăttjelentest a Propaganda Fide
Kongregaci6nak.
2. KOZVETÎTOK
A teriiletek szambavetele utan azokat a szemelyeket
mutatom be, akiknek erdelyi tevekenysege csak resze volt
eletmuvi.iknek es valamilyen szempontb61 szellemi 6sszekăt6
kapcsot jelentettek az egyes ărmeny unialt diaszp6rak kăzătt.
Ha a betelepiilest es az azt kăveto eveket nezziik
mindenekelott az unialt pi.ispăk, Oxendio Virziresco erdemel
emlitest, aki meg Moldvaban szi.iletett, Botosan varosaban, majd
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Romă.ban

a Propaganda Fide kongregă.ciojă.nak kollegiumă.ban
a „Collegio Urbanoban" folytatta tanulmă.nyait. Innen keri.ilt
Erdelybe, aho! az uniot koveto feszi.ilt legkorben nem maradt
sokă.ig, hanem Becsbe tă.vozott, aho! titokzatos kori.ilmenyek
kozott 1715. mă.rcius 10-en meghalt. Munkă.ssă.gă.nak
bemutată.sa onă.llo tanulmă.nyt kivă.n, kiilonosen a romai,
szentszeki leveltă.rakban fennmaradt viszonylagosan bo
levelezeset is ismertetve. 7
Az 1720-as evekben tobb olyan szemely is emlitesre melto,
akik nemzetkozi szinten is meghată.rozo szemelyisegek voltak.
Elsokent emlitjiik Cacciadurus Arachiel-t ( 1666-1740), aki
Mechită.r apă.t (a mechitaristă.k megalapitoja) ,,jobbkeze" volt.
Erzurumban sziiletett, majd Romă.ba keri.ilt tanulni. Teologiai
doktoră.tussal szerzett, igy a vardapet cimet viselhette. Kivă.lo
konstantină.polyi predikă.cioirol es hatekony misszios
munkă.jă.rol szolnak a forră.sok. Konstantină.polyban
tevekenykedett, innen keriilt Velencebe, ahonnan Erdelybe
apostoli misszionă.riuskent erkezett, azonban nem maradt
sokă.ig. Az erdelyiek nagyon marasztaltă.k, azonban vissza kellett
temie Velencebe. Az a fajta misszionă.rius volt, aki a Propaganda Fide-vel valo kapcsolatokat kulcsfontossă.gunak tartotta,
mindenrol volt velemenye, gazdagjelentesei, leve lei Romă.ban
a Propaganda Fide leveltă.ră.ban tobb kotetre valo anyagot
tartalmaznak. Nincs arrol adatom, hogy Mechită.r apă.t jă.rt-e
volna Erdelyben, mindenesetre a rendalapito kozvetlen
munkată.rsa Cacciadurus Arachiel biztos ismeretekkel
rendelkezett .Erdelyrol. 8
Kevesbe volt sikeres Minas Barun, aki szinten
misszionă.riuskent erkezett Erdelybe. 6 konstantină.polyi
sză.rmază.su volt, Galanus - konstantină.poly ormeny katolikus
vikă.riusa - kiildte Cacciadurus Arachielhez, aki ajă.n16levelet irt
rola a Propaganda Fide r6mai kollegiumă.ba val6 felvetelre.
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Erdelyben 1720-as evekben tart6zkodott, majd Becsbe keriilt, ahol
az Erzsebetvârosiak 1733-as kivaltsâglevelet kieszk6z6lte az
udvamâl. Egyik leveleben kifejezetten konyveket kert a Propaganda Fide-tol. Ezen kotetek zornet R6mâban a Propaganda Fide
adta ki, ugyanis a misszi6kat ok lâttâk el a sziikseges konyvekkel. 9
ldoben a kovetkezo misszionârius Stephano Stephanovicz
Roska volt. 1670. augusztus 22-en sziiletett KameniecPodolskiban, egy ormeny gregoriânus pap fiakent. Miutân
oszmân-t6r6k6k elfoglaltâk a vârost, a kameneicijelentos resze
elhagyta a vârost, s egy csoportjuk csatlakozott Minas Toxatec' i
moldvai 6rmeny piispok menekiiltjeihez, akik 1672-ben az
erdelyi gyergy6i-medenceben leltek menedeket. Tanulmânyait
meg Minas piispoknel kezdte, Oxendio hitteritoi
tevekenysegenek koszonhetoen attert a r6mai katolikus hitre.
Az Oxendio ajânlâsânak eredmenyekeppen Vardan Hunanean
ersek 1691-ben R6maba a Collegio Urbanoba kiildte tanulni.
Roszkât 1700-ban szenteltek pappâ. Roszka 1704 elejen erkezett
meg Lembergbe, aho! Vardan Hunanean ersek megbizta, hogy
vegye at a stanislawowi ormeny foplebânia irânyitâsat. Stephano
Stephanovics Roska tehat ideâlis kulturakozvetito szemely volt:
a korâbban megnevezett ormenyek lakta regi6kat j61 ismerte.
1729-ben Erdelybe kiildte ot Tobia Augustionowicz lembergi
ersek apostoli vizitâci6ra. Roska ekkor magâval hozott egy
ormeny keziratos rituâlet, amelyet az Erdelyi ormenyek
hasznalatara kifejezetten Lembergben keszitettek. A kezirat
jelenleg a Vatikâni Konyvtâr Codices Vaticani Armeni keziratai
kozott talâlhat6, amelyrol eddig a tudomânyos kozeletnek nem
volt tudomâsa. 10 A kotet TobiaAugustionowicz lembergi 6rmeny
katolikus ersek 1728-ban keltezett levelevel kezdodik, ebben
megemliti Stephano Stephanovicz Roska tudomânyos
tevekenyseget a kezirat elkeszitesere vonatkoz6an. (Tobia
Augustionowicz 1715-1751 kozott volt lembergi ormeny ersek,
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elotte Vardan Hunanean mellet koadjutor piispokkent
tevekenykedett.) A ritual~ban foleg az egyes szentsegekre es
szentelmenyekre vonatkozoan talalhatoak szabalyozasok es
eloirasok. Szongott Krist6f szerint az erdelyi ormeny nep 1732ben kert engedelyt ahhoz, hogy keziratos ritualejukat
Velenceben kinyomtathassak. V elemenyiink szerint ez a rituale
a Roska altal hozott ritualeval egyezik meg, amely altal egy
teljesen tokeletes modelljet latjuk az interreregionalis szellemi
kapcsolatoknak. Erdelyi utja soran Roszka plebaniai
tarsasagokat alapitott, amelyek a 18. szazadi, 19. szazad eleji
canonica visitatiokban is mint jovedelemmel rendelkezo
tarsasagok szerepelnek. 11 Ez az idoszak nagyon kritikus volt az
erdelyi ormeny felekezet eleteben, igy Roska a tarsulatok
alapitasaval igyekezett a katolicizmuson keresztiil torteno
osszetartozas erzeset is erositeni az ormenyekben. A
kongregaciok elnevezesei pedig nagy hasonlosagot mutatnak
az ekkor Lembergben es Konstantinapolyban miikodo
kongregaciokkal, igy ebben az esetben is egyfajta regiok kozotti
eszmetorteneti kapcsolatrol lehet beszelniink.
A 18. szazad masodik feleben a kultura kozvetitese a
elsosorban erdelyi szarmazasu, Roma.ban tanult ormeny papokon
keresztiil tortent meg. Tehat mar nem a regiokat jaro, utazo
misszionariusok tevekenysege volt ekkor a meghatarozo. Ez
nyilvan az ormenyekinterergionalis szellemi kapcsolatait tovabb
gyengitette, ugyanakkor jelzi, hogy egy stabil egyhazi szerkezete
volt ekkor mar a 18. szazadban az erdelyi ormenyek egyhazanak.
Daniel Mihaly erzsebetvarosban 1734-ben lett plebanos, o is
jart Roma.ban, tevekenysegenek eredmenyekepp a Gergely-fele
naptar teljesen alkalmazotta valt a telepiilesen, 1766-ban halt meg. 12
Utoda Karacsonyi Janos, Roma.ban a Propaganda Fide
romai kollegiumaban tanult, 1766-tol volt a văros plebanosa.
Az o idejeben nagy szamban telepedtek le Csikszepvizen
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gregoriânus ărmenyek, akiket o unialtatott. Oneki, valamint ket
ut6danak: Patrubany Antalnak, Kabdeb6 Janosnak a possessor
bejegyzese szerepel e legtăbbet az erzsebetvarosi ărmeny
kănyvtar regi nyomtatvanyain, amelyek jelentos resze
killfoldrol, R6mab61 es mas ltaliai varosokb61 erkezett. Nem
vonhatjuk ketsegbe tehat kulturakăzvetito szerepet, azonban ez
az interregionalizmus helyett inkabb egy sajatos, R6ma-Erdely
kăzătti kăzvetito szerepet jelentett.
Szamosujvar eseteben Korbuly Kelemen tevekenysege
erdemel emlitest, aki 1746-ban szilletett, szinten R6maban tanult,
1791-ben szamosujvări foesperesse es tiszteletbeli kanonokkă
neveztek ki illetve vălasztottăk meg, 1810-ben halt meg.
A szemelyek mellett az ărmeny kulturăt kozvetito
intezmenyekrol is sz6lni kell. A Sacra Congregatio de Propaganda Fide mint a vilăg katolikus misszi6it felilgyelo r6mai
intezmeny az uniălt ărmeny kultura kăzvetitoje volt, hisz az
intezmeny letebol kifoly6lag fontosnak tartotta, a katolicizmus
terjeszteset az ărmeny kulturkărăkben. Meg kell emliteni a
Fratres Unitores rendjet is, amely 13. szăzadi domonkos
alapităsu rend. Az elso rendhăzak Konstantinăpolyban,
Kaffăban, perzsa es ormeny terilleteken, pl- Erzurum-ban voltak.
13 78-ban Lembergbe is eljutottak. Eszmetărteneti kontiunităst
jelent, hogy azok a hibapontok, amelyek „errores et abusus inter Armenos Vigentes" vagy Errores et Abusus Ecclesiae
Armenae" cimmel korszakunkban a 17. szd. vegen, 18. szăzad
elejen nagyon is jelentos szerepet tăltăttek be Erdelyben es tăbb
uniălt ărmeny kozăsseg eleteben is, azok innen a 14. szăzadb61
erednek es a Fratres Unitores munkăssăga sorăn alakultak ki.
Eleinte meg 100-on felul voltak a gregoriănus vallăsu ărmenyek
hi băi, a 18. szăzadra, pl. amikor Mărtonffy Gyorgy bepanaszolta
oket R6măban, csak 13 pont szerepel belolilk. Az erdelyi
ărmenyek kapcsăn erdemes megemliteni a domonkosok ăltal
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szerkesztett ormeny misekonyvet, amelynek erdelyi hasznalatat
a 18. szazad 30-as eveiben vezettek be.
A masik megemlitendo szerzetesrend az antonianus
szerzetesrend. Eddig szakirodalmi ernlites nem sz6lt r6luk, hogy
Erdelyhez ugymond lett volna koziik, nemreg azonban talaltam veliik
kapcsolatban leveltari adatokat. Az antonianusok Remete Szent
Antalr61 kaptak elnevezesiiket. A rendenek tobb aga is volt: ormeny
antonianusok, a kald antonianusok, a maronita antonianusok, a szir
antonianusok es az eti6p antoniausok. Valamennyi az ujkorban, a
16-19. szazadban letezett illetve elte viragkorat. 13
Mindezek mellett Erdelyben a 18-19. szazadban a leginkabb
fontos szervezet az ormeny unialt kultura terjeszteset illetoen a
mechitarista szerzestesrend volt. A velencei mechitaristaknak
Khalked6nban es Konstantinapolyban volt rendhazuk, a becsi
agnak pedig Pancaldi-ban, Smyrne-ban, Aindin-ban. 14
3. AKOZVETÎTES TĂRGYAI
Az unialt ormenyek teol6giai irodalmat Clemens Galanus
alapozta meg, aki theatinus szerzetes volt, az ormeny uni6s
okmanyok kiadasa kotodik nevehez. A „Conciliationes ecclesiae
armenae cum Romana" cimii teol6giai ertekezeset a r6mai Propaganda Fide, 1650-1561 kozott adta ki 2 kotetben, ormeny es
latin nyelven. Italiaban, Sorrent6ban sziiletett a 17. szazad elejen
es Lembergben halt meg 1666-ban. 1636-44 kozott Gruziaban,
Ormenyorszagban es Konstantinapolyban volt misszionarius,
majd a Propaganda Fide r6mai kollegiumanak „docens" -e lett. ·
1663-tol Lembergben tevekenykedett. Gazdag hagyateka,
levelezese, jelentesei tobb kotetet tesznek ki a Propaganda Fide
r6mai leveltaraban. Tevekenysegerol olyan adatot is sikeriilt
talalni, hogy nyugat gruziaba indul6 kapucinusok utitervet
Clemens Galanus irta meg. 15
Nemjart Erdelyben, de a vizsgalt korszakban elt Jacobus
Villotte, aki francia szarmzasu jezsuitakent a 17. szazad vegi43
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18. szazad elej i ormeny missz10szervezes irodalmi
programjanak nagyformatumu alakja. 1656. november 2-an
szilletett es 1743-ban halt meg. A Jezsuita Rend parancsot adott
neki, hogy menjen Kinaba, azonban egy eddig kevesbe ismert
uton, a torok es perzsa terilleteken keresztill, ezt az utvonalat
ugyanis korabban ajezsuitak nem tudtak vegigjami, igy Villotte
feladata lett volna ezt felfedezni. 1688. szeptember 25-en szallt
haj6ra Marseille-ben, ahonnan Ispahaniba tobb mint egy evvel
kesobb 1689. okt6ber 16-an erkezett meg. Tobbszor is kiserletett
tett, hogy elerje innen utazasa vegceljat, Kinat, ezek azonban
eredmenytelenek maradtak. V egill visszatert Ispahaniba, aho!
12 evig miikodott es nagy buzgalommal tanulta az ormeny
nyelvet. Tobb helyen is megfordult, leveleibol - amelyeket
R6maba killdott es fennmaradtak - kitiinik, hogy
Konstantinapolyban es Erzurumban is tevekenykedett. Miiveit
a Propganada Fide adta ki R6maban az 1710-1720-as evekben.
A rendtortenet 9 munkat tart szamon tole, amelyek kozill tobb
megtalalhat6 az erdelyi ormeny konyvtarakban is, sok esetben
duplum peldanyban. 16
A kozvetites targyai kozill mega kalendarium kerdeskoret
szeretnem kiemelni, ami szinten a regi6k kozotti eszmetorteneti
kapcsolatoknak kepezte targyat. Mar a 13. szazadban a naptar
hasznalata miatt robbant ki heves vita az ormeny egyhazon belul,
hogy husvet ilnnepet a latin szokas szerint kell-e megi.innepelni
vagy a hagyomanyos ormeny kalendarium szerint. A 17. szazad
masodik feleben a lembergi egyhazmegyeben szinten a
kalendarium miatt alakult ki konfliktus. Deodatus Nersesowitz
lembergi koadjutor pi.ispok 1685. okt6ber 10-en arr6l szamolt
bea Propaganda Fide kongregâci6nak, hogy az ormeny egyhaz
Lengyelorszagban teljesen hibâsan koveti a naptarat. Ahibakat
ha.rom pontban foglalta ossze, amelyek a szentek ilnnepeinek
megemlekezesehez kotodtek. Azzal folytatta levelet, hogy a
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teatinusokkal konzultalt, s az olyan iinnepnapokat, mint az
Urunk Szinevaltozasa, a Nagyboldogasszony napja, a Szent
Kereszt Felmagasztalasa, az ormeny es latin hagyomanyokkal
egyiitt sziikseges megiinnepelni. Levelet azzal zarta, hogy a
Propaganda Fidenek hatarozottabban kell ebben az iigyben
cselekednie, hogy ne azt mondjak, hogy Nersesowicz piispok a
sajat kedve szerint szeretne valtoztatasokat a lengyelorszagi
ormeny egyhaz liturgikus naptari gyakorlataban. Erdelyben a
kalendarium kerdeskorehez szeretnem megemliteni a Vatikani
Konyvtarban talalhat6 3 keziratos, eddig szinten nem emlitett
kalendariumot, amelyekben az erzsebetvarosi ormeny konyvtar
ex-libris pecsetje szerepel.
Tanulmanyomban igyekeztem atfog6, de kozel sem teljes
kepet alkotni azokr61 a kapcsol6dasi lehetosegekrol, amelyek
valamilyen szinten osszekotottek az Erdelybe letelepiilt
ormenyeket a tobbi kulturtorteneti regi6 ormeny diaszp6raival.
Kiilon felhivnam a figyelmet arra, hogy az egyes kozvetito
szemelyek, valamint pi. az azsiai teriileteken mukodo ormeny
misszionariusok sok esetben ugyanabban a korban ugyanabban
a varosban eltek, tehat a szemelyes ismeretseggel megszerzett
ismereteket, benyomasokat is magukkal tudtak hozni, nem csak
a nyomtatott kiadvanyokat. Pr6baltam egyben sajatos
nezopontb61 megkozeliteni ezeket a folyamatokat, amelyek
alapveto fontossaguak az erdelyi ormeny konyvtarak
muvelodestorteneti hatterenek bemutatasahoz.
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LEGĂTURILE SPIRITUALE INTERREGIONALE ALE

ARMENILOR DIN TRANSILVANIA ÎN SEC. 17-18
Rezumat
Dacă analizăm din punctul de vedere al istoriei si economiei
'
colonizarea armenilor în Transilvania ajungem la concluzia că
ei, după asezare, au adoptat normele din Bazinul Carpatic.
'
Totusi,
datorită activitătii depuse de misionari si de elita
'
'
'
bisericească, practic până la sfârsitul sec.18 armenii din
'
Transilvania au rămas legati spiritual
de diasporele armene
'
din Asia si Europa.
'
Din toate
zonele în care au existat diaspore armene, autorul
le urmăreste doar pe acelea care au avut o oarecare influentă
'
'
asupra armenilor
din Transilvania,fie prin legături
interregionale, fie prin ideile pe care le-au promovat.
Din punctul de vedere al uniunii armenesti,
în Asia
,
identificăm 3 zone, una care apartine de catolicos-ul din
Ecsimadzin, a doua care apartine de' catolicosul de Sis si a
'
,
treia care tine de Constantinopol.
~
'
In Europa delimităm zona Lembergului,colonia armeană
din Galitia, Venetia si Crimea Belgradului.

'

'

,
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Dintre personalitătile care au contribuit la transmiterea
'
culturii traditionale armenesti,
autorul se opreste pentru început
'
' apoi la Cacciadurus
'
la vicarul Oxendio Virziresco,
Arachiel si
'
Minas Barun din anul 1720, la Stepano Stephanovici din
Transilvania si Roska Stanislavov din Lemberg din 1729.Acesta
'
din urmă a adus cu el un manuscris ce continea un ritual
~
'
armean.In călătoria lui Roska a întemeiat societăti parohiale
'
care în secolele 18-19 în rapoartele de vizitatie au figurat
ca si
'
'
societăti cu venituri.
'
Din a doua jumătate a secolului 18, rolul misionarilor în
răspândirea culturii a fost luat de preotii catolici,care îsi făceau
'
'
studiile la Roma.
În secolul 18 biserica armenilor a avut deja o structură
stabilă,de remarcat fiind activitatea parohilor Daniel Mihaly,
Karacsony Janos, Korbuly Kelemen.
Dintre instituţiile care au răspândit în acea epocă cultura
s-a numărat ~i Sacra Congregatio de Propaganda Fide care
supraveghea misiunile lumii, ordinul Fratres Unitores, fondat
în secolul 13, precum si ordinal călugărilor mechitaristi, care
'
'
au avut un rol important în Transilvania.
lucrările care ajunse în
În sfârsit
articolul prezintă si
,
'
Transilvania au difuzat anumite idei venite din alte regiuni
influentând gândirea în bazinul Carpatic.
' mai importante au fost lucrările călugărului Clemens
Cele
Galanus,care figurează în mai multe exemplare în biblioteca
armeană din Gherla.
Al doilea ca importantă prin ideile promovate a fost iezuitul
Jacobus Villotte,care a trăit' la sfârsitul secolului 17 si care desi
'
nu a ajuns în Transilvania a avut un' rol semnificativ în' realizarea
programului literar al misiunilor armene.Din lucrările lui multe
se găsesc în dublu exemplar în bibliotecile armene.
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În sfârsit în ultima parte a lucrării sunt puse în discutie
'
'
unele probleme
legate de calendar si de aparitia cultului sfintilor
'
'
'
armeni în Transilvania.

INTERREGIONAL SPIRITUAL RELATIONS
OF ARMENIANS FROM TRANSYLVANIA
IN THE 17-18TH CENTURIES
Abstract
After they established in Transylvania in the 17th century,
Armenians adopted the caracteristic life form of the Carpatic
basin. However, they maintained their relations with the spiritual centers from Asia (Ecimiadzin, Sis, Constantinopol) and
Europe (Lemberg, Venice, Peninsula of Crimean Belgrad?). The
transmition of armenian culture from these centers towards the
transylvanian comunities was possible with the contribution of
vicar Oxendio Virziresco,Cacciadurus Arachial,Minas Barun
and Stephano Stephanovici Roska. They brought manuscripts
and books kept today in the armenian libraries from Gherla.
The most significant books were those of the monk Clemens
Galanus. Due to these activities the armenian church had a stabile structure in the 18th century Transylvania. Among the parish preasts we mention Daniel Mihaly,Karacsonyi Janos şi
Korbuly Kelemen.
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A MAGYARORSZĂGI MACEDOVLACHOK
REGIONĂLIS TUDATAAMUALKOTĂSOK TOKREBEN 1

Nagy Marta, Debrecen (HU)
A macedovlachok (koznyelvi sz6hasznalattal cincarok), a
4. szazadt61 Macedonia.ban letelepiilt vlach nepelemek, nyelv
es kultura tekinteteben j6reszt hellenizal6dott leszarmazottai.
Magyarorszagi megjelenesiik a 16. szazadra teheto, amikor a
t6r6k h6dit6k nyomaban, majd a kesobbi evszazadokban
folyamatosan erkeztek a t6r6k6k balkani mozgasanak
fiiggvenyeben. Fokeppen kereskedelemmel, atmeno-,
tranzitkereskedessel foglalkoztak. Kezdetben nem telepedtek
le alland6 jelleggel az orszag teriileten, ez csak a Hiisegeskii
( 1774) utan kovetkezett be2 • Egyhazkozsegeket a magyarorszagi
ortodox diaszp6ra mas tagjaival, fokeppen a g6r6g6kkel (Pest,
Gy6ngy6s stb.) egyiitt alkottak, de romanokkal (Bekes) es
szerbekkel (Rackeve, H6dmezovasarhely stb.) is. Legkozelebb
a g6r6g6kh6z allottak, hiszen az evszazadok alatt nyelv es
kultura tekinteteben elg6r6g6s6dtek.
Gorog miiveltsegiikre utal peldaul, hogy az 1783-t61, a
szerbeketol kiilon miikodo pesti g6r6g iskola elso tanit6ja
Anasztasziosz Kapitanovics szemelyeben vlach szarmazasu
volt. 3 Vlach identitasukat azonban a g6r6g6kkel szemben is
oriztek, aminek bizonyiteka, hogy a pesti vlachok 1795-ben
megallapodtak az egyhazkozseg masik csoportjat alkot6
g6r6g6kkel abban, hogy a g6r6g pap mellett romanul is tud6
macedovlach papot is alkalmaznak 4 • A pesti vlachok elertek
azt is, hogy a Helytart6 Tanacs 1808. julius 25-en 16194.
szamu rendeletevel engedelyezte kiilon vlach iskola
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folallitasat, tovabba a roman nyelv liturgikus hasznalatat is
minden masodik vasarnapon 5 .
Sziilofoldjiikhoz, Maced6niahoz vaio kotodesiik a nyelv
es a liturgikus gyakorlat mellett az egyhazmiiveszet teri.ileten
is kifejezesre jutott, tudatuk meghataroz6 eleme volt. Ennek
megnyilatkozasai tobbfelek.
-Templomaik diszitesehez az 6hazab61, Maced6niab61
hivtak ikonfest6 mestereket, akik termeszetesen macedovlach
szarmazasuak: Mitrofan zografot6, Dojranb61 Hrisztoforosz
Zefart7, Grabov6b61 Joann Grabovant\ Janko Halkozovicot9,
Moszchopoliszb61 a Magyarorszagon rackevei festoknek
nevezett fest6csoportot 10 •
-A rackeveiek alkalmazasaban mas tekintetben is
kifejezesre jut a maced6niai kotodes: azokban az 1760-as 70es evekben, amelyekben a rackeveiek Magyarorszagon
miikodtek, az eros nyugati hatas alatt all6 ortodox barokk
festeszet volt divatos. A rackevei festok nem ezt a barokkos
iranyt kovettek, hanem a magyarorszagi macedovlach
megrendelok konzervativ izleset kielegitve az 6haza
hagyomanyos kesobizanci stilusat miiveltek itt is.
-Kifejezodik a kotodes a tematikăban is: a vlachok ăltal
megrendelt kepzomiiveszeti alkotăsokon peldăul eloszeretettel
jelenitettek meg olyan szenteket, akik fokeppen Maced6niăban
voltak kedveltek, mint peldăul: Nagy Szent Konsztantinosz,
Szent Helena, Szent Naum, Szent Marina.
-A hazănkba keri.ilt vlachok szărmazăsukra egyenesen
bi.iszkek voltak, erre utal, hogy a mecenăsi tevekenysegi.iket
megorokito feliratokon, peldăul a miskolci templom Maria
tr6njan, az aranyoztatast tămogat6 Jorgosz Koisszi6riu a feliraton
fontosnak tartotta megemliteni szi.ilovărosat: ,,A }elen tr6nt
keszittette es aranyoztatta a moszchopoliszi Koisszi6riu ur,
felesege Eszter es szulei ărăk emlekere. Miskolc, 1807. aprilis ". 11
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A Macedoniahoz, mint szulofoldhoz valo ragaszkodason
belul igen jol lokalizalhato annak egy bizonyos regiojahoz, az
ohridi terseghez fiizodo kiilonleges kotodes. Ez a kotodes
kiilonosen az eszak-magyarorszagi egyhazkozsegek reszerol
nyilvanult meg, es kulminalt Szent Naum kultuszaban. Szent
Naumot a magyarorszagi macedovlachok foldijuknek
tekintettek azert, mert Macedonianak eppen azon a tajăn
tevekenykedett, ahonnan ok is szarmaztak.
Szent Naum Kirill es Metod tanitvanyakent tanitoi, terito
tevekenyseget fejtett ki Macedoniaban. Elete vege fele
monostort alapitott az Ohridi-to partjan es itt is halt meg 900.
december 23-an. Ereklyeinek ez a monostor az orzesi helye 12 .
Tisztelete a kozepkorban elsosorban itt terjedt el, de a 18.
szăzadban kul tusza Magyarorszagra tevodott at 13 • Lassuk ennek
a tiszteletnek a formait.
A Karlocai Metropoliăban egyediil Miskolcon muk6d6tt
1754-tol olyan kapolna, amelyet Szent Naum tiszteletere
szenteltek fol14, de a korabeli iratok mar korabbrol, 1726-ban
megernlekeznek a miskolci Szent Naum egyhăzrol. 15 A gyongyosi
macedovlach kozosseg is Szent Naumnak ajanlotta 1809-ben
folepitett templomat (es feltehetoleg az elotte 1784-tol mukodo
kapolnajăt is). A miskolci egyhazkozseg es a Szent Naummonostor kozotti kapcsolatot tette „elove" a miskolci Szent
Naum-kapolnaban 1754-tol szolgalo Bendella Mihalisz kalugyer
szemelye, aki az ohridi Szent Naum-monostorbol erkezett 16 •
Szent Naum mas tekintetben is nepszeru volt az eszakmagyarorszagi macedovlachok koreben. Az anyakonyvek
tanusâga szerint az 1760-1800-ig tarto idoszakban a miskolci
macedovlach-gorog kozossegben a Naum volt a mâsodik
leggyakrabban hasznâlatos nev. 17
Szent Naum tiszteleterol tanuskodnak az ot âbrazolo
kepzomiiveszeti alkotasok is.
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1. kep: Hrisztofor Zefar:
Szent Naum eletenek jeleneteivel.
1743, Magyar Ortodox Muzeum,
Miskolc.

2. kep:
Hrisztofor
Zsefarovics-Toma Messmer: Szent
Naum eletenek
jeleneteivel.
1743. junius 29., Magyar Ortodox
Muzeum, Miskolc
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3. kep: Rackevei festo: Szent
Naum.
A gyongyosi templombol.
1760-as evek masodik fele, Magyar
Ortodox Muzeum, Miskolc

4. kep: Răckevei festo: Szent
Naum eletenekjeleneteivel.
A
hodmezovăsărhelyi
templomb61. I 770 koriil, Magyar
Ortodox Muzeum, Miskolc

54
https://biblioteca-digitala.ro

A miskolci egyhazkozsegben ket 1743-bol vaio Szent Naumot
megjelenito metszet orzodott meg. A nagyobb meretii, ez ideig
publikalatlan metszet (1. kep) gorog nyelvii felirata 18 magyarul:
SzentAtyank, csodatevo Naum ezenjelenetekkel koriilvett
ikonja, mely a legszentebb Konsztantinosz archimandrita ur
tamogatasaval es igen nemes es derek, Moszchopoliszb6! val6
Bikerau Sau! fianak -, Naum urnak a koltsegen kesziilt,
felajanlotta ugyano Szent Naum monostoraban. 1743.
Hrisztofor Zefar.feliigyelete alatt.
A metszet megrendeloje a Naum monostoratol nem tavoli
Moszchopoliszbol vaio Naum, Bikera Sau! fia. Bikerau Naum
vedoszentjenek, a monostor alapit6janak, Szent Naumnak a
nevet viseli. A metszet kesziteset a Szent Naum-monostor
archimandritaja, Konsztantinosz tamogatta. A metszet keszitoje
a maced6niai szarmazasu muvesz, a macedovlach Hrisztoforosz
Zefar volt. A metszet nyom6ducat is Miskolcon orzik 19 , ami
arra utal, hogy itt keszitettek a levonatokat.
A tema, a megrendelo, a tamogat6, es a keszito mester
szemelyen keresztiil az eszak-magyarorszagi regi6 es az ohridi
terseg szoros kapcsolata mutatkozik tehat meg. De a kotodes
nem egyiranyu, nemcsak Miskolcr61 vezet az ohridi tersegbe,
hiszen a mecenas, Bikerau Naum ura metszetet a Szent Naummonostorban ajanlotta foi, ami alta! a kor bezarult, az idegenbe
szakadt vlachok szimbolikusan hazatertek.
Lassuk a kepi abrazolast. A kompozici6 horizontalisan ket
egysegi;e tagol6dik. A folso ketharmados egyseg kepvisel egy
targytipust, a tulajdonkeppeni szelkepes papirikont. A 16
szelkepen Szent N aum csodatettei elevenednek meg fokeppen
maced6niai tajakon. A bal als6 szelkepen nagyobb leptekben
abrazolva megjelenik a Maced6niaban nepszeru Szent, Marina
is. A kozepkepen maga Naum lathat6, amint szerzetesi
oltăzekben, jobb kezet az imadkozas osi orans mozdulataba
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emeli, baljaval pedig a mellette kisebb leptekben abrazolt
monostoranak a katholikonjara mutat.
A kompozici6 als6, egyharmados egysegenek
kozeppontjaban, kiemelten, egy hegycsucsra helyezve mar nem
csupan a katholikon, hanem az egesz monostor jelenik meg az
Ohridi-t6 elott. A monostoregyiittes kăriil hegyvonulatok
labanal, kisebb leptekben a kornyezo telepiilesek
(Moszchopolisz, Ohrid stb.) tavlati kepe rajzol6dik ki.
A megrendelo szamara igen fontos lehetett a monostor
megjelenitese. Ennek hangsulyos folidezese erdekeben
folaldoztatta a miivesszel a hagiografikus ikontipus hagyomanyos
kompozicionalis elrendezeset is, mely a szelkepeket korbefuttatja
a keret vonalan, es a Szent attributumait mellette-alatta, de
mindenkeppen a kozepkepbe epitetten helyezi el.
Megallapithatjuk tehat, hogy a metszet motivumai Naum
szemelyen keresztiil az 6hazai tajakat idezik fcil, azok multjat
(Naum csodatettei altal), a hangsulyozott topografikus elem (a
monostor altal pedig) jelenet is es ezek ossze is kapcsol6dnak.
A szentek emleknapjainak megiinneplese „megallitja az
idot. Jelenval6va teszi a multat, hiszen az iinnepben
6sszekapcsol6dik a tegnap es a ma, s az iinnep egyuttal
elorevetiti a jovo egyseget is" 20 . Az iinnep elengedhetetlen
tartozeka a Szent kepi megjelenitese, mely altal szinten
megval6sul az ido harom pillanatanak az 6sszekapcsol6dasa.
Ez azonban esetiinkben motivaltabb egy szent emleknapjanak
altalanos megiinneplesenel. Szent Naum tisztelete ugyanis
nemcsak Naum, hanem a miskolci vlachok multjat es
termeszetesen a jelenet is, sot ezen idok helyszineit, az 6hazat
es az ujhazat is magaba foglalja. A Szent iinnepe tehat ebben az
esetben sokkal szemelyre, kozăssegre szabottabb.
A metszet miiveszileg tokeletesebb valtozatat is elkeszitette
Hrisztoforosz Zefar meg ugyanabban az 1743-as esztendoben. Ennek
a kisebb meretii nyomatnak (2. kep) a gorog nyelvii felirata magyarul:
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Szent Naum atyank ezen ikonja, mely Istentol aldott es sok
csodaval ekeskedik, rezbe metszetett Konsztantinosz
archimandrita ur kăltsegen, es kinyomatott Mihail Gotinisz ur
kegyessege .folytan, mely ikon adatik a Szent Naum
monostornak, sajat sziilei emlekere. 1743. junius 29. napJan.
Hriszto.for Zse.farovics, illir zogr4f .feliigyelete alatt - Toma
Messmer alta! Becsben.
Az elozo metszet keszittetoinek szereploi koziil megjelenik
Konsztantinosz archimandrita, itt mar mecenaskent. A masik
mecenas Mihail Gotinisz, a miskolci kozosseg tagja. Az
elorajzol6 H. Zefar szemelye is ugyanaz 21 • Megjelenik meg a
metszo, Toma Messmer, aki kesobb Zefar alland6 târsa lesz. A
metszet az elozohoz hasonl6an a Naum-monostomak adatik.
A megrendelo, Mihail Gotinisz, neve szerint nem kotodik
Nauru monostorahoz, mint az elozo metszet mecena.sa Bikerau
Nauru. Illetosege reven azonban Mihail Gotinisz kotodik
Miskolchoz. Szarmazasa es jelenlegi lak6helye okan Bikerau
N aumhoz hasonl6an szemelye szinten a ket regi6t kapcsolja ossze.
A kepi megformalas apr6bb valtoztatasokt61 eltekintve
(mint idosebb koru Naum-abrazolas, az als6 sorban a szelkepek
sorrendjenek a megvaltoztatasa, es a kepmezot korbeolelo
barokkos omamentika alkalmazasa22 - font Deeszisz-jelenettel
dusitottan), azono~ az elozovel.
Szent Naumnak szamos ikonja lelheto foi kiilonbozo
gorog-macedovlach egyhazkozsegekben (h6dmezovasarhelyi,
pesti, gyongyosi, szekesfehervari, egri), a legtobb azonban a
gyongyosi es a miskolci egyhazkozseg megrendelesere kesziilt.
Miskolcon az ikonfalban es a karzat mellvedjen is megfestettek
Szent Naumot. Âbrazolasain - a metszetekhez hasonl6an monostoraval egyiitt jelenik meg.
A legnagyobb szamu Szent Naumot abrazol6 ikon a
rackevei festocsoport mestereinek a keze al61 keriilt ki. Az ohridi
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tersegbol szarmaz6 rackeveiek alta! festett Szent Naumikonokon tehat- a metszetekhez hasonl6an - egybekapcsol6dik
a tema (Szent Naum szemelye), hagyomanyos keso bizanci
6hazai festoi stilusuk, a megrendelo vlach kozosseg, es a
tersegbol szarmaz6 festok alakja.
Az ikonokon, mint peldaul a gyăngyăsin (3. kep), Szent
Naum szerzetesi 6lt6zekben, bal kezeben pasztorbottal es
misszi6s munkajara utal6 nyitott tekerccsel2 3 jelenik meg, amint
kitart jobbjaval a.Ida.st oszt. Kitart jobbja alatt ohridi temploma
lathat6. A kitart karral torteno aldas oszt6 mozdulat a partfogas
es a kozbenjaras gondolata.val kapcsolhat6 ossze, ennek a
gondolatnak a kiilsodleges es kozvetlen megnyilatkozasa24 ,
mely ez esetben templomanak s261. 25
A Szekesfehervarr6l kikeri.ilt Naumot abrazol6 nagy
hagiografikus ikonon a templom a kitar kar al61 atkeri.ilt Naum
masik oldalara. ,,A templom ezaltal a bal kezben tartott tekercs
alatt, a pasztorbot mellett, mintegy N aum attributumakent jelenik
meg." Ezen az ikonon az aldas, a partfogas, a kozbenjaras, a
vedelem nem templomanak, hanem egyertelmuen a megrendelo
szemelyenek, a megrendelo kozossegnek sz61. Legtisztabban ez
a gondolat a h6dmezovasarhelyi tablan (4. kep) jelenik meg,
amelyen a templomot mar nem is festettek meg. Az aldas, a
partfogas alta! mintegy a szi.ilofold, az 6haza vedelme val6sul
meg az idegenbe szakadt macedovlachok szamara. Szent Naum
k6zbenjar6 szerepe alta! pedig a keresztenyi let celjanak
lehetosege, az 6r6k letbe vezeto ut csillan foi.
Barmely szent „ereklyeinek felkeresese a kozossegi
osszetartas szimb61uma is, aho! a szent es amikor a szent
kozvetito hatalma is megnyilvanul" 26 • A szent hatalma es
kozvetito szerepe ikonja alta! is megva16sul, hiszen az ikonban
a hivo szamara az abrazolt Szent jelenval6va valik. Tisztelete,
imadata elohivja tehat a kozossegi osszetartas erzeset is, ami
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ez esetben motival6dik az egyazon helyrol val6 szarmazasnak,
es ebbol kovetkezoen az egyilve tartozasnak az erzesevel.
Ohridi Szent Naum magyarorszagi kepzomuveszeti tiszteleteben
tehat „tobbletkent", csak a magyarorszagi macedovlachok Naum
tiszteletere jellemzo sajatossagkentjelentkezik a sziilofodhoz kotodes
motivuma, masreszt, a magyarorszagi macedovlachok sziilofoldhoz
kotodesenek kifejezodeseben „tobbletkent", sajatossagkent nyilvanul
meg, hogy egy Szent, ohridi Naum kepzomuveszeti tisztelete altal is
megnyilatkozik.
Osszegzeskeppen megallapithatjuk, hogy Szent Naum
magyarorszagi ikontisztelete magaba foglalja az 6haza-ujhaza
kozotti kapcsolat kifejezodeset a mult-jelen-jovo egyideju
megelese alta!, tovabba a kozossegkent egyilve tartozas erzeset,
es mindez osszegzodik az aldas, a partfogas es a sziilohaza
vedelmenek megnyilatkozasaban.
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CONSTIINTA REGIONALĂ A MACEDOROMÂNILOR
DIN UNGARIA REFLECTATA IN OPERELE DE ARTA
'

'

...,

A

'-'

Rezumat
Macedoromânii sunt de limbă si cultură descendentii
'
'
,,helenizati" ai vlahilor asezati aici în secolul
IV.
'
'
' Ungariei datează din secolul al
Prezenta
lor pe teritoriul
XVI-iea, ca' urmare a expansiunii turcesti.La început nu erau
'
stabiliti permanent, se ocupau cu un comert
de tranzit, asezarea
'
'
,
lor permanentă în aceste teritorii având loc după 1774.
De religie ortodoxă, au format dieceză comună cu grecii,
românii si sârbii, însă cel mai apropiati s-au simtit de greci, având
,
'
'
o cultură greacă.De altfel, primul învătător
al scolii
grecesti
'
,
, de la
Pesta a fost macedoromânul Anastasios Kapitanovici.
Totusi grupul si-a păstrat identitatea macedoromână chiar
'
,
si fată de greci, fiindcă în 1795 s-au înteles la Pesta să aibă pe
'
'
'
lângă preotul grec ~i un preot macedoromân.
De asemenea în 1808 Consiliul Guvernamental a hotărât
să înfiinteze o scoală macedoromână.
'
,
De pământul natal erau însă legaţi nu numai prin limbă ~i
exercitiu liturgic ci si prin arta bisericească.
'
'
Pentru
ornamentarea
bisericilor lor chemau mesteri iconari
'
din Macedonia: pe Mitrofan zugrav, pe Hristofor Zefar din
Dojran, pe Joann Grabovan din Gabrovo, pe Jan1rn Halcozovici
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din Moscopole, sau grupul de iconari, numiţi iconarii din
Rackeve.Ultimii, comparativ cu restul picturii ortodoxe din
Ungaria, practicau o pictură bizantină târzie din Macedonia.
Legătura cu vechea lor patrie se recunoaşte şi în tematică,
în care apar sfinti, îndrăgiti, în Macedonia (ex.Sf.Constantin cel
Mare, Sf.Elena, Sf.Naum, Sf.Marina).
Macedoromânii din Ungaria erau chiar mândri de originea
lor, acest lucru fiind demonstrat de inscripţiile de danie din biserici,
care specifică de fiecare dată şi locul de origine al mecenatului.
Cele mai puternice legături le-au avut cu regiunea Ohrid,
fapt care a dus la apariţia unui cult al Sf.Naum.
Sf.Naum a fost discipolul lui Kirill şi Metod, şi a desfăşurat
în Macedonia o activitate de convertire, a ridicat o mănăstire
pe malul lacului Ohrid, unde sunt depuse moaştele sale.
Cultul lui s-a răspândit si în Ungaria începând din secolul
al XVIII-lea.Ca urmare mai ' multe comunităti, macedoromâne
din Ungaria, precum spre exemplu cele din Miskolc, Gyongyos,
si-au închinat, începând cu anii 1726, 1754, 1784 si 1809,
'
'
bisericile
si capelele Sf.Naum.
'
De asemenea,
conform registrelor matricole în perioada
1760-1800, N aum a fost si unul dintre cele mai frecvente nume
'
de băiat, în comunitatea macedoromână
din Miskolc .
În sfărsit multe lucrări din aceste biserici îl reprezintă chiar
'
pe Sf.Naum.
Astfel la dieceza din Miskolc s-au păstrat două gravuri,
una din ele comandată de Naum Bikera, fiul lui Saul din
Moskopole, si executată în 1743 de Hristofor Jefar.În felul acesta
'
între Ohrid si nordul Ungariei se stabileste o legătură.
'
'
Dar legătura este direcţionată şi dinspre Miskolc spre
Ohrid, Naum Bikera dăruind în final gravura comandată
mănăstirii Sf.Naum.În felul acesta cei care trăiesc departe de
patrie se întorc simbolic acasă.
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În centrul reprezentării grafice, Sf.Naum, învesmântat în
'
haine de călugăr, ţine mâna dreaptă ridicată, cu un gest arhaic
de orant, iar cu stânga arată spre catoliconul mănăstirii,
reprezentat la scară mică.
În partea de jos, central, aşezată pe un vârf de munte, apare
toată mănăstirea în fata lacului Ohrid.
'
Pentru cel care a comandat
gravura a fost foarte important
să fie reprezentată mănăstirea. Insemnele sfântului au fost
asezate în jurul său, în mijlocul icoanei.
' În concluzie, motivele gravurii, prin persoana lui Naum,
evocă peisajele din vechea patrie, iar prin accentuarea
elementelor topografice trecutul este legat de prezent (Hramul
Sf.Naum opreşte timpul în loc, face evident trecutul, leagă la
sărbători trecutul de prezent, prefigurează viitorul).
O variantă perfectionată
a gravurii a fost realizată de
,
Hristofor Jefar încă în acelasi an, la comanda lui Mihail Gotinisz,
'
locuitor al Miskolc-ului.La fel ca şi prima şi acestă gravură
este închinată mănăstirii N aum.
Compozitia
acestei
lucrări
este,
cu
mici
exceptii,
asemănătoare
,
,
primei, doar că are o omamentatie
barocă
mai
bogată.
,
Cele mai multe icoane ale Sf.Naum de la diecezele din
Ungaria au fost creaţia meşterilor de la Rackeve, care făceau
legătura între tema si comanditar prin stilul arhaic,bizantin.
Pe icoana de la Gyongyos, Sf Naum apare în haine de călugăr.În
mâna stângă tine
, toiag episcopal si
, rotulus, semn al misionarismului
său, cu dreapta binecuvintează, cu un gest larg de îmbrătisare.
,'
O altă icoană, de la Szekesfehervar, îl reprezintă pe
Sf.Naum având biserica în partea stângă, sub rotulus, lângă
toiag, ca un atribut a lui Naum. Binecuvântarea, sprijinul, se
îndreaptă spre comunitate.
Această idee apare mai clar exprimată în icoana de la
H6dmezovasarhely, unde biserica ne mai fiind pictată, sprijinul
se îndreaptă către vechea patrie a macedoromânilor.
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Pelerinajul la moastele unui sfânt reprezintă simbolul
'
unitătii comunitătii iar puterea lui de interventie se realizează
'
,
'
si prin prezenta icoanei sale.
'
~
'
In concluzie putem spune că cultul Sf.Naum în Ungaria a
făcut legătură între vechea patrie şi noua patrie, întărind
integritatea grupului macedoromân, prin sentimentul ongmu
comune, a apartenenţei comune.

REGIONAL CONSCIENCE AT HUNGARIAN
MACEDO-ROMANIANS WHICH IS REFLECTED
IN THEIR MASTERPIECES
Abstract
At their origin Macedo-Romanians are an old population
of Vlahi who came in the 4 th century in Macedonia area and
they were assimilated in a cultural way by Macedonian population. The presence ofMacedo-Romanians in Hungaria is from
the second half of the 13 th century. In their new country they
kept their group identity among Greeks, Serbians and Romanians. This was possible as a consequence of their artistic links
with their land of origin. The icons artists from Macedonia who
painted the orthodox churches from Hungary used a special
theme that included the most loved saints from Macedonia: St.
Constantine the Great, St. Elena, St. Naum and St. Marina.
That's why in Hungary, the St. Naum religious cult survived as
a symbol of this Macedo-Romanian ethnic group.
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SÂRBII SI ROMÂNII DIN MONARHIE
'~
IN LUPTA COMUNA
PENTRU EMANCIPAREA NA TIONALĂ
~
'
1N A DOUA JUMA TATE A SECOLULUI XIX

Ljubivoje Cerovic, Novi Sad(SRB)
Colaborarea dintre sârbi şi români in plan politic, social,
economic, spiritual şi cultural se bazează pe tradiţii seculare.
Periodic s-au ivit şi crize, care au fost rezolvate prin efort
comun. Colaborarea dintre aceste două popoare a atins.forma
maximă in a doua jumătate a secolului XIX, i'n perioada luptei
unite pentru emanciparea naţională. Divizarea Bisericii
ortodoxe sârbe şi a celei române in Monarhia Habsburgică in
anul 1864 a indemnat părţile la o colaborare mai strânsă.
În cartea sa Die Sprach - und Nacionalitatenfrage in
dsterreich bei einen Romanen, Vicentiu Babes a înfătisat
'
''
atitudinile clasei civice române~ti privind' emanciparea
în timp
ce la Curtea de la Viena se pregătea sfârsitul Voievodatului
'
Serbiei si al Banatului Timisean, ignorându-se
interesele
'
'
ambelor popoare, ~i a celui sârb ~i a celui român. Cartea a fost
P ublicată si în limba română: Cauza limbelor si a
'
'
nationalitătilor in Austria pertracatată de un român. Dintr-un
'
'
nou si modem punct de vedere, din unghiul civic, Babes se
'
'
împotriveste
vehement conceptului că unele popoare ar avea
' să le domine pe altele. Contrar acestei tendinţe, el
vreun drept
militează pentru dreptul la o egală dezvoltare a naţiunilor în
parametrii comuniunii statale. Babe~ aduce argumente menite
să contracareze tendintele dualiste în ce priveste împărtirea
'
'
'
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prerogativelor autoritătii statale între Viena si Pesta. În acest
'
'
context, el subliniază: «Suveranitatea
ungară în cadrul Austriei
ni se pare la fel de absurdă precum o credinţă în doi Dumnezei».
Cu aceeasi îndârjire si hotărâre Babes se împotriveste
'
'
'
'
autonomiei provinciilor istorice. El acceptă autonomia doar ca
un fenomen national. Păstrându-si ferm pozitia, Babes cere
'
' Habsburgică:
'
drepturi egale pentru
toate natiunile' din Monarhia
'
pentru nemti, cehi, slovaci, unguri,
români, sârbi, ruteni, italieni,
'
polonezi, croaţi şi sloveni. Aceste naţiuni se adunau la sediul
monarhiei, în cadrul organului statal şi erau reprezentate în
functie de numărul membrilor. Acest fapt este important
'
deoarece
oferea tinerei generatii nationaliste române o directie
'
'
'
ideologică pozitivă, croind drumul spre o colaborare cu membrii
nationalitătilor nemaghiare, în caz concret, cu sârbii.
In anii 60 ai secolului XIX, clasa cetătenească, reprezentată
prin si oglindită de Svetozar Miletici,' sustinea cerintele
'
'
'
românilor
din Ungaria în ceea ce priveşte emanciparea
prin
propria organizare bisericească.
Svetozar Miletici a considerat, si pe bună dreptate, că astfel
'
va fi înlăturat cel mai mare obstacol în relatiile a două popoare
prietene, si că astfel se vor crea posibilităti 'reale pentru o luptă
'
'
comună în vedera emanciparii nationale. Atitudinile clasei
'
cetătenesti sârbe le-a formulat în articolul Sârbii si românii publicat
' '
'
în «Srpski dnevnik» («Cotidianul sârbesc») în 1860, atentionând
asupra atitudinii eronate a Mitropoliei din Karlovat care' era de
'
părere că «românilor nu li se poate permite o ierarhie separată
deoarece drepturile bisericii noastre sunt fondate pe privelegiile
poporului sârb, care şi le-a câştigat cu preţul sângelui».
Mai departe, Miletici subliniază: «Astăzi nu se poate ca
un popor să-l domine pe altul prin privilegiile sale, deoarece
atunci şi nouă ni s-ar putea reproşa acelaşi lucru, ceea ce se şi
întâmplă, şi ceea ce am reproşat noi altui popor (ungurilor)».
'

A

'
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El vedea cale de rezolvare într-o «împărţire (divizare)
prietenească». Dacă «dorinţa românilor ar .fi îndeplinită, nu
ar mai .fi neclarităţi şi atitudini nedorite intre noi, şi asţfel
ambele părţi ar putea să-şi canalizeze mult mai productiv timpul
şi .forţele in planul dezvoltării naţionale. Deci, trebuie lucrat
ca doleanţele românilor să.fie satisfăcute».
La începutul anilor 60 ai secolului XIX climatul politic în
Monarhia Habsburgică s-a schimbat radical. Anume,
devotamentul fată de Curtea de la Viena nu mai reprezinta o
' presiunilor nationaliste venite din partea
protectie împortiva
' politice ale Coroanei Maghiare.
'
vârfurilor
În situatia
, nou creată era nevoie de personalităti, emancipate
si hotărâte, energice, capabile să-si apere interesele nationale
'
'
'
folosind
un mijloc nou: forta argumentelor
înglobată în programul
' naţiuni. Punctul de vedere românesc
politic şi cultural al propriei
a fost afirmat de Alexandru Mocioni. Cuvântul său tăios, plin de
argumente, a avut greutate în Parlamentul ungar, când a început,
în 1866, polemica privind expresia de "naţiune ungurească".
George Stratimirovici si
, Emanuel Gojdu au cerut
introducerea conceptului de"patria noastră". Ungurii au
reactionat,
ceea ce l-a întărâtat si
,
, mai mult pe Mocioni. În acel
context, el susţinea: "Pe cât este de justificat.faptul că o naţiune
cere dreptul să.fie numită cu propriul ei nume, cu atât mai mult
este de condamnat să o numeşti cu un nume străin!".
Începutul proiectului privind statutul national
în Coroana
,
Maghiară se conturează în mai 1866, data în care deputatii
, sârbi
au redactat un document conceput de Svetozar Miletici. Punctele
cheie ale programului erau:
,, 1. Constitutia Ungariei îi recunoaste ca natiuni pe unguri,
'
' în măsura
slovaci, români,' sârbi, ruteni si nemti,
care,
'
,
însemnătătii lor politice, au dreptul la o existentă politică si la
' propriei nationalit!ti.
'
'
dezvoltarea

'

'
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2. Prin urmare, Constitutia recunoaste nationalitătile
'
' ca fiind
'
maghiare, slovace, române, sârbe,
rutene, ' nemtesti
'
'
natiunile patriei cu drepturi egale si le garantează conditiile
'
' locuri în care densitatea
'
existentei
politice si culturale în acele
'
'
lor numerică este considerabilă.
3. Limbile vorbite de către natiunile numite sunt de
asemenea si limbile patriei astfel că au' o anumită însemnătate
'
în toate segmentele
vietii publice.
4. Autoguvernările' orăsenesti se consideră si ele ca fiind
'
'
'
institutii ale patriei- astfel autoguvernările
colective
(alcătuite
'
din mai multe comune) trebuie să se arondeze, pe câte posibil,
în functie de nationalităti.
'
' a unei zone anume vor fi votate în
5. 'Autorirătile
înalte
'
senate, după principiul
nationalitătii.
'
' vor fi alcătuite din oamenii
6. Consiliile autoguvernărilor
apartinând aceleiasi nationalităti ca si organizatia autogvemantă".
,,..
'
'
'
'
'
In documentul citat se înfătisează, în mod declarativ, cele
'' constitutională a tuturor
mai elementare cereri: egalitatea
'
nationalitătilor din Coroana Maghiară; drepturi egale limbilor
'
'
nationalitătilor - în segmentul politic si cel cultural;
'
' oficială a dreptului autoguvernării
' de a se aronda
recunoasterea
' reprezentative si administrative de toate gradele.
structurilor
Acest document are ' o valoare deosebită deoarece a
reprezentat un precedent pentru actiunile ce au urmat, oferind
' idei, mai ales în privinta
un model în compunerea viitoarelor
arondării autoguvernărilor.

'

Proiectul de lege privind limba si nationalitatea patriei a
fost înaintat Parlamentului Ungar, în' data' de 8 mai 1866 de
deputatii români. Documentul era semnat de Sigismund
' Vincentiu Babes si Iosif Hodos.
Popovici,
....
'
' '
'
In proiect se sublinia: ,, Naţionalităţile din care este alcătuită
patria sunt: ungurii, românii, sârbii, slovacii, nemţii şi rutenii.
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Locuitorii unguri alcătuiesc naţiunea maghiară; cei români natiunea română; sârbii - pe cea sârbească... toate aceste natiuni
'
'
sunt recunoscute şi se declară naţiuni ale patriei, cu drepturi egale;
În calitatea lor de factori egali şi părţi componente ale patriei, pe
bazele libertăţii, dreptăţii şi fraternităţii, se declară cu drepturi
egale, in contextul considerentelor politice sial respectării limbilor
Io,: În vederea progresării, conservării si s~curitătii, orice natiune
'
'
'
civică de stat reprezintă si încurajează interesele si activitătile
'
'
'
nationale, si astfel trebuie să aibă un organ national distinct sau o
adunare, sub denumirea de Totalitatea naţională, aceasta fiind
reprezentanta natiunii. Fiecare natiune trebuie să aibă liderul său
'
'
'
naţional, care să.fie membru al Consiliului Coroanei. Conducătorul
national
va .fi desemnat de către Preamărirea Sa".
'
Documentul acesta are o valoare generală deoarece milita
într-un mod mai radical pentru egalitatea tuturor natiunilor din
'
cadrul patriei, în calitate de factor al drepturilor oficiale
si de
'
parte componentă a patriei.Astfel, natiunile se declară cu
'
drepturi egale - politic şi lingvistic.
De asemenea se ridică problema înfiintării presedentiei,
'
care ar garanta promovarea intereselor nationale,
si' ar fi' în
'
,
acelasi timp împuternicită să detină controlul.
'
Debarasati
de neîntelegerile 'religioase si având un adversar
'
'
,
comun, deputatii sârbi si cei români au dat dovadă de o activitate
,
'
sustinită în realizarea proiectului privind statutul nationalitătilor,
'
'
,
ceea ce dovedeste maturizarea constiintei politice în cazul
'
'
,
ambelor popoare.
În ianuarie 1867 repezentanţii sârbi şi români au elaborat
un proiect comun, conceput de Svetozar Miletici şi Vincenţiu
Babes; proiectul prezenta rezultatul discutiilor din Clubul sârbo' ~
'
român. In continut se putea citi:
'
,,1. Următoarele
natiuni ale Ungariei: ungurii, sârbii,
românii slovacii, rutenii si' nemtii se recunosc a fi nationalităti
'
'
'
'
'
'

'

J
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statale cu drepturi egale, astfel li se garantează egalitatea
natională politică si limba în bazele legii si în cadrul unitătii
'
'
'
teritoriale
a patriei.' Fiecare natiune are dreptul
să-si etaleze
'
'
drapelul ca pe o expresie exterioară a naţionalităţii sale în cadrul
sărbătorilor politice, pe clădirile oficiale - dar doar împreună
cu drapelul Coroanei Maghiare.
2. În functie de numărul locuitorilor se decide asupra
'
spatiului de circulatie
a limbii nationalitătii cutare, si
'
'
'
'
deasemenea arondarea J·udetelor, a comitatelor
si' a votantilor,
'
'
'
cu mentiunea ca majoritatea să fie formată din membrii
' aceleiasi nationalităti.
apartinând
3. In institutiile judetene majoritatea locuitorilor de o anume
'
'
nationalitate formează
natiunea
oficială în zona dată.
' 4. Orice nationalitate' îsi va avea reprezentanti în Camera
' corpurile ' de guvernare, în înaltele
' institutii
Parlamentului, în
'
ale justitiei, în fruntea judetelor. Limba natiunii maghiare este
'
'
'
limba oficială
juridică si a institutiilor mijlocii".
'
'
Proiectul de mai sus a fost sustinut,în Consiliul Coroanei
'
Maghiare, de Svetozar Miletici si Alexandru
Mocioni.
În timpul dezbaterii parlam'entare privind Legea limbilor
nationale, Svetozar Miletici a fost tinta autoritătilor ungare.
' Guvernul i-a înscenat lui Svetozar
'
Miletici' demiterea din
functia de primar al orasului Novi Sad. În acest fel guvernul
'
ungar' a încercat să se debaraseze
de un personaj incomod.
Reactiile si atitudinea fermă a parlamentarilor români în
'
'dată a impresionat puternic opinia publică.
problematica
Nationalistul român IosifHodos, revoltat de manevra guvernului,
'
'
a atenţionat
că în acest caz nu este vorba despre o persoană, ci
despre un principiu - despre principiile de reprezentare ale unei
nationalităti, care au fost încălcate flagrant.
' Cazul' trebuia elucidat, asa că era nevoie ca, în fata
' fie aduse dovezi imbatabile'
Consiluilui Coroanei Maghiare, să
'

A

'

'

'
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în ideea că era vorba de un caz penal de natură secretă, ceea ce
ar fi scuzat actiunea urgentă a politiei.
In acest context Vincentiu Babes a atras atentia asupra
' ungar. De 'aceea era
manevrei neconstituţionale a ' guvernului
nevoie de formarea unei comisii în măsură să cerceteze si să
'
estimeze greutatea problemei. Babes a observat că în noua
'
constitutie ungară, care functiona de 15-16 luni, au început
' neconforme principiilor
' de drept. Deputatul Alexandru
manevrele
Roman a constatat că libertatea oficială este periclitată, si că
'
sentimentul constitutional s-a deteriorat în întregime.
'
Solidaritatea sârbo-română
a atins expresia maximă în
noiembrie 1868, când, pe ordinea zi a Consiului Coroanei
Maghiare a fost introdus o modalitatea de rezolvare juridicolegală a problemei nationalitătilor.
'
Mocioni a propus' completarea
ordinii de zi a Consiliului
prin votarea Proiectului de lege a minoritătilor. Majoritatea,
'
formată din unguri, a refuzat această propunerea si a acceptat
'
Legea privind nationalitătile în forma ei initială.
Legea nu
'
'
'
prevedea nici un fel de garanţii privind respectarea drepturilor
nationale si a limbilor nationalitătilor, iar minoritătilor le era
'
'
'
'
'
permis
să beneficieze de drepturi în funcţie de măsura în care
autoritătile erau dispuse sau nu.
'
Votarea
acestei legi a dezamăgit natiunile nemaghiare si a
' al regimului dualist
'
zdruncinat încredem lor în bunele intentii
' natională în Austrosi în posibilitatea lui de a rezolva chestiunea
'Ungaria, care a fost pusă fără nici o influenţă
'
din partea
membrilor natiunilor nemaghiare.
'
Reactia sârbilor
si a românilor în ceea ce priveste rezolvarea
'
'
problemei naţionale în
partea ungară a Monarhiei 'Habsburgice
a condus la înfiintarea partidelor politice ale nationalitătilor.
' la data' de 28
Partidul Sârb' Liber-Cugetător a fost înfiinţat
ianuarie 1869 în Becicherecul Mare, care desemna deputaţii în
A

'

'
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Consiluil Coroanei. Tot atunci a fost votată Programa de la
Becicherec, alcătuită din sapte puncte,
'
„ 1) ca împreună cu românii,
slovacii şi rutenii să reprezinte
principiul egalităţii în drepturi a tuturor naţiunilor în Ungaria şi
să insiste ca la ordinea de zi a Consiliului să fie aduse concluziile
adunării noastre, asupra cărora va hotărî noul congres sârb şi
care ar fi convocat în vederea întelegerilor între poporul sârb si
'
'
Consiliul Coroanei;
2) să apere unitatea statală şi teritorială a Regatului (Croaţia,
Slavonia si Dalmatia);
'
,
3) să susţină şi să ajute cererea românilor pentru
autonomia Ardealului cu egalitatea de drepturi a tuturor
nationalitătilor din interiorul lui;
,
'
4) ca în vederea unei independente
, totale si
' a unei constitutii
,
proprii în tările Coroanei Maghiare să fie anulat articolul de
' privind alinierea la Austria şi, în acest sens, să
lege din 1867
sustină în Consiliul Coroanei partidiul de opozitie, si să ceară
,
, '
restructurarea corpurilor legislative militând pentru un spirit
democratic, să reprezinte pozitia autonomă a municipiilor si a
'
'
comunelor si
, să ceară garantii
' în dobândirea libertătii
, personale,
sociale si politice, bazată pe principiile tărilor democrate si
'
,
'
constitutionalizate;
' reprezinte principiile independentei statale si a
5) să
,
'
egalitătii
a slovenilor (slovacilor) fără să lezeze
, nationale
,
constitutia si independenta celorlalte tări ai Coroanei Maghiare;
' ,
'
'
6) să combată orice orientare politică care ar milita pentru
mentinerea Turciei în detrimentul libertătii si ai independentei
'
' 'sârb, si ca sub acest
'
popoarelor
crestine si în detrimentul poporului
'
'
,
aspect să sustină principiul neamestecului altor puteri, si, de
,
'
asemenea, să sustină eliberarea de sub Turcia a crestinilor balcanici·
,
'
'
7) împreună cu parlamentarii români şi slovaci să formeze
un partid politic-popular separat în cadrul Consiliului Coroanei"
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Total neplăcut surprinse de aceste cerinte, autoritătile
' liderul poli'
maghiare I-au arestat în 1870 pe Svetozar Miletici,
tic al poporului sârb din Ungaria, si l-au închis pentru un an în
'
puscăria din Vat . Din Vat el a redactat publicatia Zastava
'
'
'
'
(Drapelul, n.t.) şi a scris o serie de articole despre Comuna
din
Paris, înspre care privea cu mari simpatii, chiar dacă nu era de
acord cu toate telurile ei.
In acel<l'?i timp în cadrul Partidului Popular s-au iscat mari
controverse între orientările de stânga si de dreapta si confruntări
'
'
serioase între Partid si regim (si aliatii regimului), cu liberalii din Serbia
' se apropie
'
'
Pe de altă parte,
punctele
de vedere a lui Svetozar
Miletici si Svetozar Marcovici în problematica strategiei si
'
tacticii în' lupta de eliberare a popoarelor balcanice.
În 1875, în timpul Revoltei bosniaco-herţegovine, în
calitate de deputat al Consiliului Coroanei, Svetozar Miletici a
cerut, în fata Partidului Popular, ca Austro-Ungaria să se abtină
'
'
de la orice interventie
în Balcani. A organizat armate de voluntari
si a adunat ajutoare 'pentru răsculati si refugiati, si si-a normalizat
'
'
' '
relatiile
cu guvernul din Serbia. ' Când
s-a 'declansat
războiul
'
'
sârbo-turc
în 1876, autorităţile de la Pesta l-au condamnat
pe
Miletici la cinci ani de temnită pentru „trădare". A fost eliberat
în anul 1879 cu sănătatea serios zdruncinată. In timp ce el era
întemnitat, aripa de dreapta a Partidului Popular s-a întărit si a
început 'să cucerească teren. A fost acel moment când valul ' de
luptă penttu independenţă a sârbilor a început să se liniştească,
după Congresul de la Berlin, după ce Austro-Ungaria a ocupat
Bosnia si Hertegovina în 1878.
' următor,
'
Anul
în 1880, Miletici reapare pe scena politică,
atacând în societatea sârbă exponatele politice din Viena şi din Pesta.
Anul care a urmat a fost sub semnul conferintelor
' şi
preelectorale, având loc o înfruntare serioasă între Miletici
aripa de stânga a Partidului.
A

'

'

A
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Însă, foarte bolnav, Svetozar Miletici se retrage din politică.
În urma retragerii sale, neînţelegerile din Partidul Popular, până
atunci unitar, s-au accentuat.
Pe scena politică au pătruns ideile radicalismului european
care, în câtiva ani, au cucerit majoritatea poporului sârb. Astfel
radicalii au' format un partid,care a devenit partidul conducător
al sârbilor din Ungaria.
Desfiintarea totală a Partidului Popular a lui Miletici a avut
'
loc în anul 1877,
când aşa cum am arătat, laşa Tomici s-a rupt
din partid, împreună cu adepţii săi, formând Partidul Radical.
Acest partid a fost format cu precădere din oameni tineri, care
cereau reforme sociale radicale.
Programa lor avea la bază postulatele Programei de la
Becicherec, dar au considerat că pe lângă lupta pentru identitatea
natională este importantă si problematica social-economică.
' Radicalii au preluat publicatia
'
Zastava, organul Partidului
'
Popular a lui Miletici.
Adeptii
, lui Miletici, care militau în continuare pentru
Programa de la Becicherec, s-au adunat în jurul lui Mihailo
Polit Desancici, în Partidul Liberal, si
, au înfiintat
, publicatia
'
Branik (Metereza, n.t.).
În acelasi an ca si sârbii, si românii au înfiintat Partidul
'
N ational Român,
la 7 'februarie '1869, la Timisoara. ' Printre cei
'
,
600 de participanti din Banat, Crisana si Maramures au fost
'
'
' pe bazele conceptului
'
prezenti si reprezentantii
sârbilor. Alcătuită
' '
lui Alexandru
Moc ioni,' programa Partidului N ational Român avea
un punct de solidaritate cu românii din Ardeal.'
Adunarea de la Timişoara a constatat că principalul motiv,
care duce la nerecunoaşterea egalităţii, este articolul de lege
care sancţionează dualismul austro-ungar, şi astfel a început o
luptă pentru invalidarea lui, folosindu-se toate mijloacele legale ale înfruntărilor politice.
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Din tot ceea ce s-a mentionat, se poate concluziona că,
'
odată cu propunerea acestei legi, autoritătile ungare au
subestimat potentialul natiunilor nemaghiare. '
'
' elita intelectuală a acestora a fost
Ca o contrabalantă,
'
convocată, stimulând interesul politic în rândurile popoarelor
asuprite si formulând programa natională.
'
'
Modalitatea
votării Legii nationalitătilor arăta, la
'
'
suprafată, ca un succes al cercurilor oficiale. Dar, în loc de a
' în perspectivă, prin neîmplinirea doleantelor
se linisti,
'
'
naţionale, ea a aprins puternicele resentimente ale popoarelor
asuprite. Astfel, lupta parlamentară a fost extinsă pe întregul
corp votant. În lupta pentru emanciparea natională,
intelectualitatea românească a expus în anul' 1891

„Memorandul situatiei românilor din Transilvania si
'
'
Ungaria", prin intermediul căruia cereau autonomia
Ardealului, apoi circulatia
limbii române în toate contextele,
'
la fel si lărgirea dreptului de vot.
'
Această miscare a inteligentei române a avut ecou si sustinere
'
'
'
în rândurile popoarelor
asuprite,' printre care erau şi sârbii.
Răspunsul autoritătilor ungare a fost intentarea Procesului
Memorandului, în cadrul' căruia, în 1894, la Cluj, au fostjudecati
cei ce au luptat pentru eliberarea naţională a poporului român.'
Pe lângă români, printre cutezătorii aceleiaşi lupte au fost
si sârbi si slovaci. Procesul a decurs sub semnul actionării unitare
'
'
a' poporului
român şi al solidarităţii opiniei publice
europene,
precum si a nemaghiarilor din Monarhia Dualistă, pentru cauza
'
dreaptă a românilor din Transilvania.
Colaborarea sârbilor si a românilor a căpătat expresia de
'
amploare în timpul luptei comune
împotriva maghiarizării, când
se organizau mari mitinguri populare. În aceste împrejurări s-a
exprimat solidaritatea popoarelor asuprite în lupta pentru
P ăstrarea identitătii nationale si religioase.
.

.

'

'

'
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La adunarea din Sremski Karlovti,
, în data de 19 aprilie 1894,
peste 20.000 de sârbi au protestat împotriva politicii de
maghiarizare. Cu această ocazie a fost abrogată Rezolutia
, de apărare
a drepturilor minoritare. Acestei adunări i-au fost trimise telegrame
de sustinere
din partea românilor din Caransebes,, Lipova, Timisoara
,
,
si Blai. Sprijinul venea si din partea presei românesti.
'
:.,
'
'
Solidaritatea sârbilor si a românilor a atins o cotă demnă
'
de admirat si la Adunarea populară din Arad. Peste 1O.OOO de
'
români mureseni,
apoi din Crisana, Bihor, Transilvania,
'
'
Torontal, Timis, Caras-Severin si din
alte zone s-au adunat, în
,
'
'
data de 4 mai 1894, la Arad.
La manifestatia
, de la Arad au vorbit liderii Partidului
N ational
Român. Au fost prezenti, sârbii din Becicherecul Mare,
,
Novi Sad, Kikinda, Sombor, Senta, Vrset,
' , Vincovti,
, Sremski
Karlovti,
, Srbobran, Pancevo, etc.
Adunarea de la Arad a fost o manifestare a unitătii
, nationale
,
române în privinta
înscenării
procesului
de
la
Cluj,
înaintat
,
împotriva Partidului National Român, mai cunoscut sub
denumirea de Procesul Memorandumului. In aceeasi ordine de
'
idei, această adunare a reprezentat si o dovadă de trăinicie
si de
'
'
unitate a nationalitătilor.
,
,
Manifestarea s-a încheiat cu adoptarea unei Rezolutii
, prin
care se cerea guvernului ungar să recunoască drepturile
nationale
ale poporului român si
,
, ale celorlalte popoare asuprite
din Ungaria.
În perioada următoare nationalitătile
,
, minoritare au adus
numeroase acuzaţii la adresa puterii judecătore~ti ungare legate
de modul de organizare a Procesului Memorandumului, mai
ales împotriva pedepselor judecătoresti aspre.
Intr-o atmosferă de colaborare între nationalităti,
,
, în
apărarea de maghiarizare, la data de 1O august 1895 în
Budapesta a avut loc Congresul Nationalitătilor,
în prezenta
,
,
, a
,

A

A

,
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o mie de delegati din rândurile sârbilor, slovacilor, românilor
' Ungariei.
din toate colturile
'
Presedintii Congresului au fost alesi din rândurile liderilor
' politice
'
'
partidelor
române, sârbe şi slovace:
Gheorghe Pop de
Băsesti, Mihailo Polit Desancici si Pavel Mudroni.
,<
'
In vederea elaborării Programei Congresului a fost formată
o comisie de 45 de membrii, respectiv câte 15 membrii ai fiecărei
minorităti din cele trei pomenite.
'
Congresul
a adoptat Programa Aliantei celor trei
~
'
nationalităti din Ungaria. In document este mentionat: ,,Având
'
'
'
în vedere
puternicele
relaţii etnice din Coroana Maghiară, noi
considerăm că Ungaria nu este o ţară a cărei profil etnic poate
fi conturat doar de către o singură naţiune, ci forma ei statală
poate fi definită doar de către toate naţionalităţile conlocuitoare
adunate înt-un tot unitar- ne referim la sârbi, slovaci si români
'
care trăiesc în Ungaria, si care păstrează integritatea lărilor
'
'
coroanei Sf Stefan şi toate cele necesare pentru menţinerea şi
dezvoltarea anumitor popoare din Ungaria".
În Programă mai este menţionat, în vederea apărării
integritătii nationale, că ar fi de dorit ca „sârbi, slovacii si
'
'
românii -' păstrându-şi
neschimbate programele naţionale de
până acum - să facă o uniune, să-şi prezerve identitatea
naţională prin toate mijloacele legale posibile, cu speranţa ca
acestei uniuni să i se alăture si rutenii si nemtii, deoarece
'
'
'
această uniune nu are nimic ilegal, ci chiar dimpotrivă, ea se
străduieşte ca, prin mijloace legale, să îmbunătăţească toate
relatiiile dintre etniile din Ungaria. Ca un temei national se va
'
'
accepta autonomia naţională în cadrul împărţirilor judeţene".
În Programă mai era subliniat: "Această uniune a
nationalitătilor nu exclude ideea ca fiecare nationalitate să tindă
'
'
'
liberă spre propria independenţă ca entitate, chiar mai mult, în
acest scon
ajutorarea reciprocă a nationalitătilor
".
r se mentionează
,
,
,
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Din acest punct de vedere, ,,sârbii, slovacii şi românii nu se
pot mulţumi cu legea populară din 1868.Se pare că această lege
a fost elaborată doar ca o faţadă, ca un paravan prin care s-a
a'isat
în fiata
Y",
, lumii o asa
, numită tolerantă
, fată
, de ponulatia
r
,
nemaghiară. Dacă una dintre naţionalităţile nemaghiare va reuşi
să fie reprezentată în Parlamentul maghiar, ea va cere schimbări
de lege în sensul autonomiei naţionale, pe baza ideilor menţionate
în această Programă. Mai ales va sublinia faptul că o tară
'
culturală are datoria de a sprijini si ajuta toate nationalitătile
'
'
'
din Coroana Maghiară în acţiunile lor de pezervare a identităţii".
În Ungaria „ de obicei listele de votare sunt alcătuite în
asa fel încât alegătorii din rândurile nationalitătilor să fie
'
'
'
totalmente dati la o parte, iar în ajunul alegerilor autoritătile
'
'
administrative fac presiuni inimaginabile asupra
nationalitătilor, folosind chiar si metode brutale, ceea ce este
'
'
'
de neconceput să se întâmple înainte de alegeri într-o Europă
civilizată. În acest context, când dreptul de vot devine iluzoriu,
sârbii, slovacii şi românii trebuie deocamdată, ca şi partide,
să se abţină de la alegerile pentru Parlament".
Fără echivoc s-a cerut „ introducerea dreptului general de
vot, direct, egal si secret, o arondare mai dreaptă a cercurilor
'
de votare, stoparea influenţei organelor administrative în timpul
alegerilor si anularea acelor norme legislative conform cărora
'
cel ce nu-şi achită dările la timp pierde dreptul de vot".
La Congres s-a hotărât că Uniunea Sârbilor, Slovacilor si
'
Românilor va fi reprezentată de un Consiliu, compus din patru
membrii, pentru a usura guvernarea uniunii.
'
Congresul naţionalităţilor
a fost un imbold pentru
activităţile sârbilor, a românilor şi a slovacilor în lupta lor pentru
egalitate naţională. Corpul executiv, format ca un organ
legislativ al Congresului, a avut sarcina să popularizeze
atitudinile şi ideile promulgate de Congres.
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La încheierea Congresului, a fost subliniat: ,, marele public
europaean nu este informat despre relaţiile naţionale din Ungaria,
şi opinia publică trebuie informată. În acest sens Consiliul se va
strădui să prezinte aceste realităţi în presa europană".
Conform acestei atitudini, tinerii intelectuali apartinând
'
celor trei nationalităti au format, în 1896, un Comitet comun
la
'
'
Paris, si au organizat un miting dedicat luptei împotriva
'
maghiarizării.
În prezenta oficialilor Frantei, a multor locuitori ai Parisului
' s-a atras atentia, într-un mod
si a oamenilor'din lumea întreagă,
'
'
dramatic,
asupra suferintelor si a represaliilor îndurate
de către
nationalitătile asuprite din Coroana Maghiară. In cercurile
'
oficiale
ale ' Ungariei acest miting a fost întâmpinat cu rezerve
si amărăciune. Autoritătile ungare au început urmărirea liderilor
'
' pentru drepturile etnice.
nationali,
angajati în lupta
In acest scop în cadrul Ministerului Afacerilor Interne s-au
format trei compartimente de profil, pentru urmărirea activistilor
'
în mediile urbane cum sunt Timisoara si Aradul.
'
'
Colaborarea strânsă între sârbi si români în Monarhia
'
Habsburgică s-a datorat si contextului comun al luptei
'
împotriva turcilor, care a dus la dezvoltarea relatiilor între
'
România si Serbia.
'
A doua jumătate a secolului XIX a fost marcată de vizite
reciproce între domnitorii români şi sârbi. Cu prilejul acestor
vizite s-au discutat problemele politice din regiune în contextul
luptei pentru independenţă naţională.
Ambii domnitori, cel sârb - Mihailo Obrenovici - si cel
'
român - Carol I de Hohenzolem - au desemnat, în 1863,
diplomati la Belgrad, si respectiv la Bucuresti, cu scopul de a
'
'
'
întări relatiile dintre cele două state.
Asta 'avea loc în perioada pregătirilor intensive pentru
recunoasterea intematională a Serbiei si a României.
'
'
'
'

'

A

'

A

'

79
https://biblioteca-digitala.ro

Colaborarea dintre aceste două state a fost fructuoasă si
, în
timpul războiului sârbo-turc, luptă căreia i s-au aliat Rusia si
,
România, si în care Turcia a fost învinsă.
În an~l 1878 la Congresul de la Berlin, Serbiei si
, României
li s-au recunoscut independenta
pe
plan
intemational
si
,
,
, dreptul
de a-si lărgii teritoriile nationale.
,
In perioada care a urmat dobândirii independentei
,
nationale, Serbia si România au stabilit relatii diplomatice.
Intâi România (1881 ), apoi si Serbia (1882) au obtinut
,
'
satutul de regate, iar primii regi au fost Carol I de Hohenzolem,
respectiv Milan Obrenovici.
Bunele relatii sârbo-române s-au oglindit si în timpul
războaielor balcanice. In momentul respectiv Serbia si
, România
s-au găsit în acelaşi bloc potrivnic Bulgariei, care pretindea
teritorii sârbesti
, si
, românesti.
,
Conferinta
' de pace a avut loc la Bucuresti
, în anul 1913, si
,
atunci Serbia si România au câstigat dreptul la extindere.
,
'
Această atitudine reciprocă a celor două popoare a fost în egală
măsură etalată si
, pe timpul Monarhiei Habsburgice si
, la nivel
de regate sârbe si
române.
,
~

'

A

'

'

'

A

,

Traducere din limba sârbă Borko !lin
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THE SERBIANS AND ROMANIANS FROM THE
MONARCHY ALONG THEIR COMMON FIGHT FOR
NATIONAL EMANCIPATION IN THE SECOND HALF OF
19rn CENTURY
Abstract
After 1860, when the two churches from the Monarchy
were separated, Romanians and Serbians started a comrnon fight
in the Hungarian Parliament in order to have their politica! and
cultural identity rights recognized. Therefore they support each
other's programs and politics and they even try to create a Union
ofNational Parties with spokesmen from each comrnunity. At
the same time, a politica! approach between Romanian and
Serbian Kingdom came true. They fought together in Balkanic
Wars and they even fought for the recognition of Turkeys independence.
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GHEORGHE IOANOVICI, SECRETAR DE STAT
SI
, COLABORATOR AL LUI ANDREI SAGUNA
,

Maria Berenyi,Budapest(HU)
În istoria românilor din Transilvania si
, Ungaria,
macedoromânii au adus însemnate contributii în diferite domenii
de activitate, fie individual, ca personalităti' marcante, fie ca si
'
,
colectivităti - companii comerciale, asociatii culturale sau de
'
,
altă natură. Din mediul macedoromânilor bănăteni s-au ridicat
'
o seamă de personalităti, ca Alexandru Mocioni,
Constantin
'
Gh. Roja, Gheorghe Ioanovici, Cristofor Naco s.a.
Între colaboratorii marelui mitropolit Andrei Saguna,
la
,
toate acţiunile de dezrobire bisericească intreprinse de
mitropolit, un loc de frunte l-a ocupat bănăteanul Gheorghe
'
Ioanovici, fiul lui Pavel Kaliva şi al Anei Ianovici
(Dechira),
născut în Timisoara
la 24 noiembrie 1821. Macedoromân de
,
origine si
negustor
de
meserie, tatăl său s-a stabilit aici la sfirsitul
,
,
secolului al XVIII-iea, schimbîndu-si
, numele - conform
obiceiului - în Ioanovici, după numele tatălui său, Ioan Kaliva.
Devenit negustor renumit în Timisoara,
pe la începutul secolului
,
al XIX-iea, familia a cumpărat mosiile nobiliare din Duleu si
,
'
Valea Mare (azi jud. Caraş-Severin), care le-a dat dreptul să
1
folosească titlul „de Duleu si
, Valea Mare".
Gheorghe Ioanovici a detinut un rol important în viata
'
'
făcut
P olitică si, culturală a Banatului. Tînărul Gheorghe si-a
'
studiile liceale în orasul natal, urmînd filozofia si dreptul la
' Terminînd studiile juridice
' în 1842,
Seghedin, Pojon şi Pesta.
la 21 de ani ajunge avocat. A intrat în viaţa publică şi încă foarte
tînăr si-a cîstigat atîta popularitate, încît a fost ales deputat de

'

'
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Timisoara în dieta din 1847-48 din Pojon (Bratislava). În anii
'
revolutiei
de la 1848-49, a ajuns vicecomite - subprefect - al
'
J·udetului Caras, devenind un fruntas al românilor bănăteni. Ca
'
atîtia' bănăteni,' în frunte cu Eftimie ' Murgu, el a fost aderentul
ungurilor contra Austriei în revoluţia din 1848. lncă de atunci,
si-a făcut din împăcarea românilor cu ungurii un ideal , pe care
'
l-a
urmărit toată viata. 2
După dezastrul ' de la Siria s-a refugiat si el în Turcia, de
unde s-a reîntors după un ~n de pribegie. Î~ anul 1850, fiind
amestecat în cunoscutul proces de la Arad, a fost condamnat la
12 ani temnită.
, Între 1854-1857 a fost întemnitat
, la Pesta, Viena
si Olmiltz pînă ce amnistia generală din 1857 i-a redat libertatea. 3
'
Gheorghe Ioanovici s-a căsătorit cu fiica macedoromânului
Stephanus Mano din Pesta, devenind prin această căsătorie
cumnat cu senatorul imperial Nicolae Dumba din Viena,
macedoromân si acesta. 4 (Dumba a fost mare industrias si politician în Viena. ' A fost un mecenat al vietii artistice din ''
capitala
imperiului si cel mai generos sprijinitor 'al multor întreprinderi
culturale si 'sociale românesti de aici.)
' 1860 Ioanovici' a activat pe teren ziaristic. Articolele
Prin anii
sale prin care cerea restabilirea constitutiei
, din 1848 au apărut în
ziarele "Magyarorszag" si "Orszag". După instalarea regimului
'
constitutional,
cu prilejul
deschiderii celui dintîi parlament
,
maghiar, circumscriptia Lugojului, unde Ioanovici a fost mare
proprietar, l-a ales deputat. Intre 1865 şi 1881 a fost deputat al
circumscriptiei Bocsa în parlamentul de la Pesta. Pînă la 1867 a
'
'
funcţionat ca notar al parlamentului, apoi din 1867 a fost membru
al "comisiei de împăcare" (kiegyezes). 5
Ministrul cultelor, baronul Eotvos Jozsefl-a numit Secretar
de stat şi această slujbă a îndeplinit-o de la 1866 pînă în 1871.
Originea macedoromână, cultura vastă, precum şi popularitatea
dobîndită încă de tînăr, l-au determinat pe Saguna să-si facă
'
'
84
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din Ioanovici un colaborator de nădejde. Se pare de altfel că
însusi Saguna este cel care I-a recomandat pe Ioanovici
' ' său, ministrului cultelor Eotvos, să-l însărcineze si
prietenului
'
cu conducerea secţiunilor ortodoxe româno-sîrbe din Imperiul
Austro-Ungar. (Prietenia cu Eotvos datează încă din copilărie.
Saguna s-a născut la Miskolc, comitatul Borsod, unde bunicul
'
lui
Eotvos şi-a avut moşia. Apoi aceasta prietenie s-a întărit în
timpul celor trei ani cît cei doi studiază împreună dreptul la
universitatea din Pesta, ceea ce 1-a ajutat, mai tîrziu, mult pe
Şaguna în realizarea planurilor sale.) 6
Sarcina în minister a lui Ioanovici a fost rezolvarea
problemelor privind Biserica româno-sîrbă. Împreună cu Ioan
Cav. de Puscariu, referentul său, găseste prilejul să aducă
'
însemnate servicii
Bisericii Ortodoxe din' Ardeal în vremurile
cele mai grele ale luptei acesteia pentru autonomie si
'
organizare. Cît timp a fost secretar de stat, el a luat parte, ca
deputat la Congresul constituant al Bisericii Ortodoxe
Române, si a conlucrat la compunerea Statutului Organic din
'
1868 al acestei
biserici, pentru ca, în 1869, să exopereze în
minister sanctiunea lui.
Împrejurările favorabile cauzei româneşti, inaugurate
începând cu anul 1860, au deschis o nouă fază in demersurile
pentru înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române. În 1864
împăratul Francisc a aprobat înfiinţarea Mitropoliei din
Transilvania. La 25 ianuarie 1865, o mare deputătie română, în
'
frunte cu Andrei Saguna, a prezentat la Viena împăratului
si
'
'
ministrilor multumirile credinciosilor români ortodocsi pentru
'
'
"
'
'
restaurarea mitropoliei. Impăratul a încredinţat separaţia
fondurilor si a bunurilor ortodoxe, încă din 24 decembrie 1864,
' româno-sîrb, căruia i s-a precizat normele şi
unui congres
procedura de activitate, urmînd să se lucreze pe două secţiuni,
sîrbă si română.

'
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Odată cu dualismul,

noua stare a Bisericii Ortodoxe Române
din Ardeal a trebuit să fie recunoscută de guvernul maghiar.
Ministrul Eotvos J6zsef a alcătuit în acest scop un proiect de
lege, la care a lucrat foarte mult şi secretarul de stat Gh.Ioanovici.
La 24 aprilie 1868 dieta a dezbătut proiectul de lege privind
"Reglementarea referinţilor bisericii orientale din Ungaria"
sustinut, printre altii, de deputatii români Vincentiu Babes,
'
'
'
'
Gheorghe
Ioanovici,
Ioan Puşcariu,
Alexandru' Mocioni,
Aurel Maniu, Sigismund Boriea, Aloisiu Vlad, Sigismund Pop,
în parlament, si de Andrei Saguna în casa magnatilor. Prin
legea din 24 iunie 1868, intitulată "In cauza celor de confesiune
greco-orientală", au fost recunoscute drepturile egale ale
românilor cu ale sîrbilor iar prevederile legii din 1792 s-au extins
si asupra mitropoliei române. S-a recunoscut autonomia acesteia,
'
acordîndu-se
Congresului bisericesc dreptul de a-i reglementa,
în limitele legii, cauzele bisericeşti şi şcolare. Legea a acordat
credinciosilor dreptul de a-si alege adunări bisericesti, a stabilit
'
'
'
componenta
, Congresului din arhierei, 30 deputati, ai clerului, 60
ai mirenilor. Congresele au dobîndit competenta să decidă
' 7
organizarea adunărilor bisericeşti, diferite probleme.
Pe baza acestei legi s-a făcut convocarea primului Congres
national-bisericesc
al Mitropoliei Ortodoxe Române Ardelene
,
reînviate. Acest prim congres si-a deschis lucrările în 16/28
'
septembrie 1868 la Sibiu, sub preşedinţia lui Şaguna, care avea
să întocmească un regulament după care să se conducă Biserica
Ortodoxă Română din Transilvania (Statutul Organic).
Reprezentantul de faţă al guvernului a fost Gheorghe Ioanovici,
dar el a participat si
, în calitate de deputat congresual mirean
din partea cercului Oravitei, dieceza Caransebesului. Congresul
~
'
,
a tinut 12 sedinte. Inainte de prima sedintă, Gheorghe Ioanovici
'
' şi, arătînd însemnătatea
'
' congresului, a propus
a 'luat cuvîntul
alegerea unei deputăţii pentru primirea mitropolitului.
'

'

A
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'

Mitropolitul a prezentat congresului proiectul de Statut Organic
- dat si sinodului din 1864 spunînd că el „primeste bucuros
'
'
modificatiunile
ce se vor afla necesare, nefiind preocupat
de
'
nici o idee de predilectiune pentru operatul său si-i predă acest
'
'
operat ca un aluat pregătit
din care stă în voia
si chemarea
'
congresului de a compune pîinea ce să fie hrană pentru
toti." 8
'
Astfel în sedinta a treia a congresului a fost aleasă o comisie
'
'
de 27 de membri (cîte 9 din fiecare eparhie: 3 clerici si 6 mireni),
'
căreia i s-a trasat sarcina de a lucra la definitivarea Statului Organic, presedinte al comisiei fiind ales Gheorghe Ioanovici.
Împărtind~-se aceasta în trei subcomisii si repartizîndu-si
' de lucru, membrii alesi s-au retras fiecare
'
'
materialul
în localitătile
'
'
lor, ca să-si înceapă lucrările. Gheorghe Ioanovici a făcut parte
'
din subcomisiunea
I. 9 E foarte posibil ca acum să se fi retras si el
'
la castelul său din Duleu, unde a lucrat la definitivarea Statutului.
Traditia păstrează informatia că însusi Saguna ar fi venit aici si
'
'
' '
'
ar fi lucrat
împreună cu Ioanovici si cu preotul Nestor Damsa.
'
'
Din lipsă de documente scrise, localizarea
redactării Statutului
Organic este mai dificilă, însă rezultatul lucrărilor comisiei de
27 poate fi văzut din simpla consultare a proiectului original al
lui Şaguna şi textul elaborat de comisia amintită, care începînd
din sedinta a VIII-a congresului s-a citit punct cu punct.
'
'
Modificările au fost de asa natură încît la un moment dat Saguna,
'
'
profund ,amărît, a refuzat
chiar să primească hotărîrile comisiei
în privinta consistoriului. (Saguna plănuise un „sinedrion al
'
'
presbiterilor",
ca organ consultativ
al episcopului, constituit liber
numai de episcop. Comisia de 27 a modificat respectivul punct
spunînd că acesta trebuie să fie un organ juridic al eparhiei şi al
episcopului, ales de sinodul eparhial, în el fiind nu numai clerici
ci si mireni (3 clerici si 5 mireni). Refuzul său a produs o mare
'
'
nemultumire,
încît Saguna
amenintat cu destrămarea congresului,
' iertare în următoarea
'
'
si-a cerut
sedintă si a acceptat propunerile. 10
'
'
' '
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Forma Statutului Organic aprobată de congres, fundamental diferită de cea a proiectului original, a fost, după părerea lui
Ioan Lupa§, ,,un compromis între vechiul sistem ierarhic şi
11
între cel modern constitutional".
,
Lucrările congresului s-au încheiat cu o cuvîntare ţinută
tot de Gheorghe Ioanovici, care a aratat, indirect, că de fapt
dobîndirea autonomiei bisericesti
, este un pas înainte spre
dobîndirea libertătii
si
, nationale
,
' culturale: ,,( ... ) Eu cu această
ocazie nu pot să nu-mi exprim bucuria asupra acelui moment
epocal în istoria Bisericii noastre, că noi românii greco-orientali,
adunîndu-ne din toate părtile Ungariei si Transilvaniei ne-am
,
'
văzut cu frătietate uniti pe terenul autonomiei bisericesti ... si
'
'
'
'
, confesionale si
, nationale
,
Pe acest teren am zidit templul libertătii
12
( ••• ) ".
S-a adresat apoi lui Şaguna mulţumindu-i de osteneală
si
si
, încredintîndu-1
,
, pe mai departe de ajutorul său.
Congresul a aprobat textul revizuit al lui Şaguna, care a
devenit cunoscut ca Statutul Organic, la 19 octombrie 1868, si
,
l-a înaintat împăratului spre sanctionare.
Un
comitet
al
,
Ministerului Cultelor, sub presedentia lui Eotvos J6zsef, l-a
'
,
examinat si
, l-a aprobat, cu schimbări minore. Cea mai
importantă dintre acestea specifica dreptul împăratului la
„inspectie
, supremă" asupra chestiunilor bisericesti
, si
, stipula
că paragrafele privind conducerea scolilor si folosirea limbii
,
'
române ca limbă oficială a Bisericii vor trebui să se conformeze
legislatiei
, care se ocupa în mod specific de aceste chestiuni. În
comitet s-a pus problema dacă aceste schimbări si
, altele nu
necesită o nouă supunere a întregului document unui congres
national
bisericesc special, pentru aprobare, înaintea sanctionării
,
,
lui de către împărat. Cei doi membri români ai comitetutului Ioan Cavaler de Puscariu
si
,
, Gheorghe Ioanovici, amîndoi
consilieri apropiaţi ai lui Şaguna - au pledat împotriva altor
amînări. Ca si
ei erau îngrijorati, de ostilitatea arătată
, Saguna,
,
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de multi politicieni maghiari în parlament fată de nationalitătile
'
'
' acceptat
'
nemaghiare
si doreau să evite „complicatiile".
Ei au
'
'
modificările propuse de minister doar cu conditia aprobării lor
' 28 mai 1869
de către următorul congres bisericesc regulat. La
Statutul Organic a primit sancţionarea împăratului. 13
Importanta Statutului Organic si meritul celor care au
' la alcătuirea lui a constat
'
contribuit intens
în faptul că o bună
parte din principiile lui au stat la baza noului Statut al Bisericii
Ortodoxe Române din anul 1948. Pe baza lui a început din 1870
organizarea parohiilor şi protoprezbiteratelor, s-au făcut alegeri
pentru sinoadele episcopale, s-au desfăsurat lucrările sinoadelor,
s-au ales membrii consistoriilor si s-a 'desfăsurat congresul din
'
'
1870. Potrivit principiului autonomiei,
pe baza
acestui Statut
Organic, biserica ortodoxă a dobîndit dreptul de a reglementa,
administra si conduce afacerile sale bisericesti, scolare,
'
fundationale 'la toate nivelurile sale constitutive. 14'
'
Partenie
Cosma, scriind, în "Enciclopedia" lui
Diaconovich, istoricul Statutului Organic, ne da amănunte
interesante."Se sustine încă si astăzi că Statutul Organic ar fi
'
opera lui Saguna si' expresiunea
vederilor lui. Această părere
'
'
este însă neîntemeiată.
Ce e drept, recîstigarea mitropoliei si
'
'
autonomia bisericii gr.or.rom. din statul Ungar în prima linie
este meritul lui Saguna, care cu agerimea mintii sale si cu
'
'
'
autoritatea sa impunătoare
în sus si în jos, a stiut
exploata
'
'
situatiimea favorabilă, de a continua lupta pentru emanciparea
'
de ierarhia
sîrbească, initiată la începutul secolului trecut de
'
exilatul Moise Nicoară [subl.n.].
Statutul organic însă, nici în
forma nici în părtile lui cele mai esentiale, nu este operatul lui
'
'
'
Şaguna, ci este al congresului din 1868, care numera între
membrii săi pe cei mai distinsi bărbati ai bisericii, între cari: I.
'
'
Alduleanu,V. Babeş, Alex.Mocsonyi, Ioan Cav. de Puşcariu şi
secretarul de stat George Ioanovici." 15
89
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După

moartea lui Eotvos ( 1871) românii din Ministerul
Cultelor din Budapesta au fost suspectaţi pentru activitatea lor
natională si au fost înlăturati de Trefort, ministrul următor. Acesti
'
' trei la număr,' Gh.Ioanovici secretar de stat, Ioan
'
români
erau
Cav. de Puscariu si Rosescu referenti.
'
'
Ioanovici
ca' învătat
si scriitor' si-a cîstigat, pe terenul
' ' care i-au' deschis
'
filologiei maghiare, merite
drumul spre
Academia Maghiară, unde din 1867 a fost membru corespondent, iar din 1883 membru ordinar. În perioada 1882-1895 a fost
membru şi preşedintele comisiei filologice a Academiei, precum
si membru al comisiei numite pentru prelucrarea dictionarului
'
' limbii
technic-juridic.
A participat la lupta pentru reînnoirea
maghiare. Studiile si articolele sale filologice au apărut în "Pesti
'
Nap/6 ", "Nyelvtudomanyi
Kăzlony ", "Magyar Nyelvor ". Dintre
lucrările sale, cele mai importante sînt: Adalekok a magyar
sz6alkotas kerdesehez (Pest, 1870); Az ik-es igekrol (Bp., 1877);
Ertsiik meg egymast az orthologia es neologia iigyeben (Bp.,
1882); Sz6rendi tanulmanyok (Bp., 1887). 16
Unul dintre biografii săi, Dimitrie Braharu, scria: ,, Pentru
Ungaria, la a cărei cultură se adăpase, el a fost filologul reputat,
pentru cari merite a fost ales membru al Academiei maghiare,
şi preşedintele secţiunii filologice ( 1882-1895).
( ... ) Ioanovici a fost un savant cercetător al filologiei
maghiare, pe terenul căreia a ajuns la onoruri de multi unguri
'
invidiate. Pe semne că o soartă vitregă a făcut ca nestăpînita
pasiune ştiinţifică a acestui om să se îndrepte spre singura cultură
care i-a fost dat să o cunoască, răpindu-ni-I stiintei românesti.
'
' esential' si
Poate că la educatia în acest sens să fi contribuit
'
' '
acea nemeşie ungurească
pe care bogatul negustor timişorean,
tatăl său, a cîstigat-o la 1801." 17
În timpuÎ emigrării sale din 1849, Gheorghe Ioanovici a
stabilit unele legături francmasonice, încît în anul 1867 a intrat
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în francmasoneria de la Budapesta, pe care a condus-o din 1897
pînă la moartea sa, survenită în 1909. Francmasonii sînt însă
de mai multe rituri, din cari două sînt mai însemnate: ritul scotian
'
si cel ioanit. El a intrat în francmasoneria de rit scotian, avînd
>
ca mare maestru pe Tiirr Istvan. In 1871, Ioanovici a întemeiat
loja germană "Humbold" tot de rit scotian, devenind mare
maestru al acestei loji. In ultimii ani ai vietii a ajuns conducătorul
'
francmasoneriei din Ungaria, fiind marele
maestru al lojii
simbolice din Budapesta.
În 1871 a devenit membru fondator al Societăţii "Kisfaludy ".
A fost presedintele Universitătii libere, întemeiată la 1894. 18
'
' prieten bun si cu Emanuil
Gheorghe
Ioanovici a fost
'
Gojdu. Acesta l-a numit executorul său testamentar,
alături de
George Grabovsky si Mihail Szeher.
'
Ioanovici, asemenea mai multor mecenati, a ajutat studentii
'
români, a dat sume considerabile Societăţii '"Petru Maior" din
Budapesta, a participat si subventionat multe manifestări
'
românesti din capitală. '
'
După ce naţionalismul maghiar a prins contururi mai
puternice, Ioanovici a activat tot mai puţin pe teren politic. După
moartea lui Deak Ferenc - cu care a avut legături de prietenie
- întîmplată în 1876, Ioanovici s-a îndepărtat ~i mai mult de
viata politică, iar din 1881 a dus o viată mai retrasă, la mosia
' Duleu ori la Budapesta.
'
'
sa din
El s-a dedicat sprijinirii satelor, bisericilor ~i ~colilor de pe
domeniul Duleu si Valea Mare, care-i rămăseseră mostenire.
'
'
Actiunile umanitare
i-au fixat personalitatea atît în protocoalele
'
sinoadelor
si comitetelor parohiale, cît si în constiinta
'
'
'
'
locuitorilor, care-l prezintă ca pe un vrednic român, bun la suflet,
apropiat si sustinător al celor nevoiasi, fapt pentru care si-a
' lor titlul de „tata mare"
'
'
primit din' partea
iar soţia sa Sofia,
atributul de „maica". În protocolul sedintei extraordinare a
'
'
A

A

'

'
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comitetului parohial Duleu din 16 septembrie 1890, al cărui
presedinte a fost el însusi, se preciza: ,,Pentru multe binefaceri
ce ~u arătat Il(ustritatea/Sa presedintele Dl. Georgiu Ioanoviciu
'
către biserică, scoală si întreaga comună bisericească, comitetul,
'
'
în numele comunei bisericesti, exprimă cea mai profundă
'
multumire si recunostintă si roagă pe Atotputernicul să-l trăiască
' '19
întru' multi 'si fericiti' ani".
'
'
'
Dintre faptele sale de binefacere amintim: contribuţia sa de
cult cît a trei familii din sat, înfiintarea fondului scolar si bisericesc,
'
'
spriJ. inirea bunului mers al scolii 'si dăruirea pe seama
învătătorilor
' donarea
'
a cîte 80 de coroane anual,
a 2000 coroane si ' lemnul
'
necesar pentru construirea unei noi biserici în Duleu ( 1908),
inclusiv carele cu boi pentru aducerea lemnului din pădure.
Încetarea sa din viată, a adus multă tristete în sufletul locuitorilor
' lăsat prin testament. 20
satelor, care au mai 'beneficiat de un ajutor
La I Oianuarie 1909, Gheorghe Ioanovici s-a stins din viată la
'
Budapesta. Magistratul capitalei a oferit pentru el un loc de onoare
în cimitirul Kerepesi, unde a fost înmormîntat asemenea multor
români de aici. Despre înmormîntarea sa, presa română din capitala
Ungariei a relatat: "Înmormîntarea s-a făcut cu mare pompă ).si pe
lîngă asistenta unui public numeros si distins al capitalei( ... ). Intre
'
'
publicul asistent am observat şi pe miniştrii Wekerle şi Apponyi.
Dintre membrii coloniei române din capitală asemenea s-au
prezentat foarte mulţi. Catafalcul ridicat în incinta Academiei a
fost împodobit cu numeroase cununi, între cari si două românesti
' si din partea
'
si anume din partea parohiei greco-orientale
'
'
fundaţiunei "Gozsdu". Prohodul a fost săvîrşit de protopopul onorar
Ghenadie Bogoievici, preotul militar Ioan Papp si preotul bisericei
'
greceşti Georgiades Mumu. Răspunsurile funebrale le-a executat
corul bisericiei gr.-ort. rom. din Budapesta."21
În necrologul apărut în Telegraful Român se trage concluzia
astfel, în ce priveste viata si activitatea lui Ioanovici: ,,La actul
'
' '
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înmormîntării

a asistat un public foarte ales: mini~tri, membri
ai Academiei maghiare, scriitori, deputaţi, etc.
I-a fost deci si înmormîntarea asa cum i-a fost viata
'
'
'
întreagă: legea i-a fost numai românească." 22
Foarte multi l-au considerat un renegat pentru faptul că a
'
fost membru al Academiei
maghiare si presedinte al Comisiei
'
filologice al acestei Academii --calitate' în care
a scris o serie de
valoroase lucrări filologice de limbă maghiară. S-a confruntat
cu aceste atacuri pe tot parcursul vietii sale . Au fost si dintre
'
aceia care i-au venit în ajutor. ,,Inima' lui e nestricat română
scria ziarul Albina, nr. 23/1867 - plină de iubire si bunăvointă
'
'
către sîngele său ... Dacă el trece, si poate trece cu toată buna
'
cuviintă, de român, aceasta avem să multumim numai inimii
'
'
lui, care nu s-a putut renega."
Îi revine posteritătii, istoriografiei române si maghiare de
.
.
' politică, ecleziastică, ' stiintifică si
a-1 aprecia activitatea
'
'
'
umanitară.
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GHEORGHE IOANICI STATE SECRETARY ANDA VERY
GOOD FRIEND TO ANDREI SAGUNA.
Abstract
In the history of Hungary, the Transylvanian population
had a great contribution. A good example is Gheorghe Ioanovici
from Timisoara, the son of Pavel Kaliva and Ana Ioanovici who
had important functions in Banat. He was State Secretary in
Hungary and he helped to create the Rules of the Orthodox
Church in Transilvania. He always supported the Romanian
cause from within the Empire.
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CONTACTELE INTERUMANE SI PROBLEMA
- TILOR ETNICE
'
MINORIT A
IN CONTEXTUL COLABORARII TRANSFRONTALIERE
DINTRE UCRAINA SI ROMÂNIA

A

'

-

'

Serghei Hakman,

Cernăuţi

(UA)

Perioada transformărilor social-politice în ţările din Europa
Centrală si de Sud-Est, inclusiv în Ucraina România, a fost
'
însotită de aparitia unui nou fenomen: atragerea la comunicarea
'
'
intematională, pe lângă structurile de stat, si a institutiilor
'
'
'
societătii civile, a institutiilor de învătământ si cercetare, a
'
'
'
'
surselor mass-media si, în genere, a oamenilor simpli. Relatiile
'
'
dintre statele acestei regiunii
la finele secolului XX şi începutul
secolului XXI nu pot fi prezentate ca fiind în exclusivitate
oficiale, diplomatice, desi ultimele au determinat substantial si
'
' '
continuă să influentele asupra contactelor la alte niveluri. Să
'
mentionăm că, asa-numitele
„relatii societale" depind mai mult
'
'
de vointa si entuziasmul cetătenilor' decât de scopurile strategice
'
de stat 1•' Totodată,
contactele' umane şi societale s-au complicat
în această perioadă prin factori noi: starea de ansamblu a
relatiilor bilaterale dintre tări, dezvoltarea internă a statelor,
'
' 2 , noi conceptii asupra societătilor.
orientarea
politicii lor exteme
In ultimul deceniu au apărut noi forme de relatii între
oameni si comunitătile din Ucraina si România, ele fiind' deter' asemenea' factori, ca stereotipuri
'
minate de
istorice si modeme
'
de percepere reciprocă, existenta unor interese comune,
gradul
'
de dezvoltare a institutelor societătii civile, interesate potential
'
'
să coopereze cu partenerii din statele vecifle, forme de sprijin
al acestui proces din partea statelor nationale sau a unor
'
organizatii intemationale angajate.
'
'
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'

Printre domeniile, in care aceste relatii sunt destul de in'
tense, pot fi mentionate
domeniul învătământului
si
'
,
, cel academic. Chiar până la semnarea Tratatului de bază dintre cele două
state din 2 iunie 1997, a fost semnat un Acord de colaborare între
ministerele de învătământ al Ucrainei sial educatiei nationale al
' 1995). După semnarea
'
'
' de bază,
României (25 august
Tratatului
în noiembrie 1997, a fost încheiat un Protocol-acord în domeniul
învătământului între Ucraina, România si Republica Moldova.
In baza acestor documente, între ministerele de resort anual se
semnează protocoalele respective de colaborare în domeniul
învătământului, care prevăd acordarea de burse la reciprocitate
'
pentru
dobândirea studiilor liceale, universitare şi
ostuniversitare,
de doctorantură si stagiatură. O atentie deosebită
P
' studierii aprofundate
'
în acest context se acordă problemei
a limbii
ucrainene si, respectiv, limbii române si dobândirii studiilor de
către repre~entanţii etniei respective. Î~ fiecare an se acordă pe
bază de reciprocitate pentru reprezentantii minoritătilor etnice
'
'
corespunzătoare, aproximativ 15 burse de studii în institutii de
'
învătământ de gradele I-II de acreditare, 50 burse de studii
'
universitare
în institutii de învătământ de gradele III-IV de
acreditare, 6 burse de' doctorat,' 40 de burse lunare pentru
activitatea stiintifică pe termen de la 3 până la 9 luni 3 • Între
'
ministerele ' de resort
din ambele tări s-a ajuns la întelegerea
' în limba română în' Ucraina
privind crearea unui liceu cu predarea
si a unuia cu predarea în limba ucraineană în România,
'
introducerea
învătământului în limba ucraineană la Universitatea
,,Stefan cel Mare"' din Suceava4 •
' În ultimul timp au devenit mai variate formele de
colaborare, si anume: schimburi de studenti si doctoranzi pentru
' ' pentru activitatea
continuarea' studiilor, precum si de profesori
'
didactică si de cercetare stiintifică, cercetări comune, inclusiv
'
în cadrul 'unor programe' stiintifico-didactice
internationale,
'
'
'
A

'

'
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Participarea la lucrările conferintelor stiintifice, stagiatura
'
' a practicii
'
specialistilor, desfăsurarea de către studenti
stiintifice
'
'
'
'
'
si de initiere
în anumite
domenii.
'
~
'
Intre institutiile de învătământ din Ucraina si România se
' directe. ' Cel mai intens si' multilateral
stabilesc contacte
'
colaborează Universitatea Natională „Yuri Fedkovyci" din
' cel Mare" din Suceava. Pe
Cemăuti si Universitatea „Stefan
'
'
'
teritoriile tărilor
vecine studentii
,
, lor participă la expeditii
,
arheologice, geografice si folclorice comune, se face schimb
'
de literatură stiintifico-metodică,
în bibliotecile partenerilor se
,
,
desfăsoară activităti de cercetare stiintifică etc. 5 .Câtiva ani în
'
'
'
'
'
urmă a fost semnat un acord de amploare între Universitatea
N atională „ Yuri F edkovyci" din Cernăuti si Universitatea
,
' '
,,Alexandru Ioan Cuza" din lasi.
·
,
Un eveniment deosebit în domeniul învătământului
a fost
,
semnarea la 19 februarie 1999 a unui Acord între Cabinetul de
Ministri
, al Ucrainei si
, Guvernul României privind recunoasterea
,
reciprocă şi echivalarea documentelor de studii, a titlurilor
stiintifice acordate în Ucraina si România, ceea ce oferă
'
,
'
posibilitatea angajării în Ucraina a absolventilor institutiilor de
,
'
învătământ din România si invers 6 •
,
'
Un loc important în colaborarea în sfera umanitară revine
contactelor savantilor si cercetătorilor din cele două tări. Ele sunt
,
'
'
orientate la depăsirea consecintelor trecutului, la o întelegere
'
,
'
reciprocă mai bună pe calea dialogului şi cooperării. Unele aspecte
ale relatiilor ucraineano-române în diferite perioade istorice au
devenit 'obiectul unei atentii sustinute si interpretări de pe pozitiile
'
'
'
'
căutării unor compromisuri şi găsirii celor mai argumentate din
răspunsuri în timpul discursurilor,
Punct de vedere stiintific
'
,
comunicărilor, rapoartelor si dezbaterilor cercetătorilor din
'
Ucraina si România la numeroase
conferinte seminare,
'
,
simpozioane stiintifice,
(foarte
des
trilaterale,
inclusiv cu
,
,
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participarea cercetătorilor din Republica Moldova). Anual în
Ucraina, România ~i Republica Moldova se organizează
conferinte stiintifice si practico-stiintifice, simpozioane si
'
'
' aceste
'
'
seminare ' cu 'participarea
expertilor
din
state. O activitate
,
deosebit de amplă si
în această directie
, eficientă desfăsoară
,
,
neguvernamentală
din
Cemăuti
„Centrul
Politologic
organizatia
,
,
Bucovinean", cercetătorii căruia, cu sprijinul financiar al Fondului
„Friedrich Ebert" si
o serie de
, al altor organizatii,
, au desfăsurat
,
activităti consacrate relatiilor ucraineana-române, precum si
,
'
,
examinării problemelor regionale într-un larg context european.
Deosebit de importante sunt contactele profesionale si
,
relatiile
constructive dintre juristii
, din Ucraina si
, România care,
,
datorită regiunii Cemăuti,
, au deja o istorie de circa zece ani.
Juristii
, din cele două tări
, participă la seminare organizate de o
, de alta a frontierei de stat, fac schimb de experientă
, în
P arte si
domeniul înregistrării actelor de stare civilă, reformei judiciare
si
perfectionării
deprinderilor de muncă, activitătii
).
,
, notariale.
In 1999 Administratia
, Regională de Stat Cemăuti,
, Directia
,
Regională de Justiţie ~i Centrul pentru Drepturile Omului din
Podolie au organizat concursul interrergional „Drepturile
copilului în tarata",
la care au participat elevi ai institutiilor
de
,
,
învătământ ucrainene, românesti si moldovenesti.
,.,...
' '
'
In contextul relatiilor
interpersonale, se realizează măsuri
,
privind păstrarea tradiţiilor culturale ale minorităţilor
nationale.
Pentru aceasta se organizează numeroase activităti,
,
în localitătile populate compact de reprezentanti ai minoritătilor
nationale. In acest domeniu deosebit de intense au devenit
relatiile între regiunea Cemăuti si judetul Suceava. Incă în
'
' '
'
P erioada existentei
, U.R.S.S. si
, R.S.R., între aceste unităti'
administrativ-teritoriale si
, centrele lor au fost stabilite relatii
,
de înfrătire care, se întelege, au căpătat un nou imbold după
,
'
căderea regimului Ceausescu
si
,
, dobândirea independentei
,
'

A

'

'

'

A
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Ucrainei. Colaborarea s-a lărgit si
, s-a aprofundat având deja la
bază relatii temeinice de bună vecinătate. Traditională a devenit
' între Directia
semnarea' unor acorduri concrete de colaborare
'
Regională de Cultură Cernăuţi şi Inspectoratul Judeţean pentru
Cultură Suceava. Pe baza lor au loc schimburi de colective
artistice de amatori si profesioniste, delegatii de lucrători ai
bibliotecilor si centrelor de creatie popul'ară. În regiunea
'
'
Cernăuti a devenit o bună traditie marcarea sărbătorilor
'
'
comunitătii nationale românesti "Limba noastră cea română",
'
'
'
"Mărtisor", "Florile dalbe", la care participă colective artistice
''
din România
si Republica Moldova7 •
Deosebi't de interesant este Festivalul ,,Întâlniri
bucovinene", care a luat nastere în 1990 în Polonia si se
'
'
desfăşura în orăşelele poloneze Jastrow şi Pila. Scopul
festivalului este propagarea Bucovinei ca model de convieţuire,
de întelegere reciprocă si colaborare între mai multe etnii, fiecare
'
'
păstrându-şi identitatea sa culturală. Din 1999 Festivalul se
desfăsoară nu numai în Polonia, ci si la Cernăuti (Ucraina),
'
'
Câmpulung
Moldovenesc (România) şi' Bonhad (Ungaria),
ceea
ce îmbogăteste cultura bucovineană. Popularizarea lui creează
' ' aprofundarea proceselor de integrare în mijlocul
conditii pentru
'
bucovinenilor
împrăştiaţi prin toată lumea8 .
Datorită eforturilor autoritătilor ucrainene, au fost instalate
' Negostina, judetul Suceava,
busturi ale lui Taras Sevcenko la
,
~
'
precum şi la Bucureşti. In vara anului 2000, în centrul
Cemăuţiului a fost instalat un monument al Luceafărului poeziei
românesti, Mihai Eminescu. La Vatra Dornei, în sudul
'
Bucovinei, unde s-a născut scriitoarea ucrainenă Olga
Kobyleanska, a fost ridicat monumentul ei9 •
Relatiile dintre diferite natiuni si grupuri etnice reprezintă una
' dinamice, iar uneori
' şi dramatice
'
dintre liniile
ale istoriei europene.
Ele influentează asupra organizării de stat si a vietii publice din
'
'
'
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fiecare tară polietnică, precum si asupra relatiilor interstatale si
'
'
'
'
intemationale.
Afară de aceasta, capacitatea de a solutiona în
'
'
practică problemele minoritătilor nationale are o legătură directă
'
'
cu nivelul democratiei într-o
tară sau alta. Consfintirea
'
'
'
constitutională a angajamentelor Ucrainei si României fată de
' si, respectiv, românii din străinătate
' a devenit punctul
'
ucrainenii
'
de plecare pentru includerea în continuare a unor prevederi
corespunzătoare_ în acordurile bilaterale. Vom aminti că în art. 12
al Constitutiei Ucrainei si art. 7 al Constitutiei României este
'
'
'
prevăzută obligatia statului privind consolidarea relatiilor cu
' respective, care locuiesc în străinătate,
'
reprezentantii etniei
si
'
'
desfăsurarea de activităti pentru păstrarea, dezvoltarea si
'
'
'
manifestarea identitătii lor etnice, lingvistice si religioase, cu
'
'
conditia respectării legislatiei
tării ai cărei cetăteni sunt.
.... ,
' '
'
In contextul protectiei minoritătilor nationale si relatiilor
'
'
' deosebită
'
'
interstatale ucraineano-române,
o importantă
revine
'
alinierii bazei normativ-juridice naţionale corespunzătoare
la
documentele şi standardele europene în domeniu.
Ucraina si România, ca subiecte ale dreptului intemational si
'
'
'
participanţi egali la dialogul internaţional, au ratificat majoritatea
covârsitoare a conventiilor si acordurilor în domeniul protectiei
'
' acestea
'
'
drepturilor
omului. Printre
se numără Declaraţia Universală
a Depturilor Omului, Pactul Internaţional privind drepturile
cetătenesti si politice si Protocolul facultativ la el, Declaratia sesiunii
' a 'Adunării
'
'
'
a 47-a
Generale
a ONU privind drepturile persoanelor
apartinând minoritătilor nationale sau etnice, religioase si
'
'
'
lingvistice,
Actul Final 'al Consfătuirii
pentru Securitate şi Cooperare
în Europa "Despre drepturile omului", actul Conferinţei OSCE de
la Copenhaga pentru problemele dimensiunii umane,
Recomandările de la Haga privind drepturile minorităţilor naţionale
la învătământ 10 , Recomandările de la Oslo privind drepturile
'
11
lingvistice
ale minoritătilor
nationale
si
,
,
' alte documente
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internationale. De o importantă deosebită în ceea ce priveste
'
'
'
Protectia drepturilor minoritătilor nationale este pentru ambele state
'
' privind
'
semnarea
Conventiei-cadru
protectia minoritătilor
'
'
'
12
nationale si a Cartei Europene a limbilor regionale
sau limbilor
'
,
minoritătilor (procesul ratificării acesteia din urmă a durat în
'
Ucraina câtiva
ani, Carta intrând în vigoare abia în primăvara anului
'
2003). Potrivit constitutiilor Ucrainei si României, aceste
' devenit parte a' legislatiei nationale a
documente intemationale au
'
'
' pentru
celor două state. Prevederile
si principiile lor sunt obligatorii
'
organele de stat si institutiile judiciare, organele din sistemul
,
'
precum si pentru persoanele cu posturi de răspundere din
J·ustitiei,
'
,
orga~ele legislative ~i executive ale ţărilor.
In Ucraina procesul perfectionării bazei normativ-juridice
'
referitoare la minoritătile nationale
continuă. Aceeasi tendintă
,,..,
'
'
'
are Ioc si în România. In acest proces este studiată si luată în
'
'
considerare
practica juridică internaţională în domeniul
drepturilor omului, inclusiv ale persoanelor aparţinând
minoritătilor nationale, se tine cont de angajamentele
'
'
'
internationale
ale tărilor
în domeniul
respectiv.
~ '
'
In ceea ce priveste relatiile minoritătilor cu statele lor de
'
,
'
origine, în România, afară de Constituţie, prevederi referitoare
la drepturile minorităţilor naţionale cuprind legile privind
administratia publică, alegerile organelor locale ale puterii,
'
învătământul. Statul român asigură fiecărei minorităti, inclusiv
'
'
ucrainene, dreptul reprezentării ei în Parlamentul României 13 •
Problemele românilor care locuiesc în afara graniţelor patriei
istorice sunt reglementate de Legea privind ajutorarea românilor
de pretutindeni No 150 din 17.07.1998.
Tratatul cu privire la relatiile de bună vecinătate si
'
,
cooperare între Ucraina si România din 2 iunie 1997 cantine,
'
în art. 13, prevederi mai' complete comparativ cu acordurile
încheiate anterior de către aceste state cu tări terte referitoare la

.

'

'
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Protectia reciprocă a minoritătilor nationale. Vorbeste despre
'
multe 'însusi faptul că art. 13,' consacrat
chestiunii 'protectiei
'
drepturilor ' minoritătilor nationale, cuprinde aproape 1/3 din
' o importantă
'
textul Tratatului. De
deosebită este politica
'
argumentată stiintific în domeniul relatiilor interetnice atât în
'
' bilaterale. Trebuie
cadrul tării, cât
si' în contextul relatiilor
' cine face
' obiectul protectiei
' minoritătilor nationale
mentionat
'
'
'
,.. '
în relatiile reciproce dintre Ucraina si România. In textul
' ucraineano-român au fost incluse
'
Tratatului
prevederi speciale
în legătură cu aceasta. Conform p. 2 al art. 13 al Tratatului,
minoritatea natională ucraineană din România o alcătuiesc
'
cetăteni ai României si, respectiv, minoritatea natională
'
'
'
românească din Ucraina - cetăteni ai Ucrainei, indiferent de
'
regiunile în care trăiesc si care, potrivit
optiunii lor libere, apartin
'
'
la aceste minorităti în virtutea originii etnice,
limbii, culturii' si
'
'
religiei lor 14 •
Părtile au convenit asupra creării unei Comisii mixte
'
interguvernamentale
ucraineano-române pentru problemele
asigurării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor
nationale (p. 13 al art. 13 al Tratatului politic de bază), a cărei
'
sarcină principală este organizarea şi elaborarea unui complex
de măsuri privind colaborarea între cele două ţări în domeniul
asigurării drepturilor acestei categorii de cetăţeni. Părţile
nationale în această comisie coordonează activitatea
'
ministerelor,
a altor organe centrale si locale ale puterii executive privind asigurarea drepturilor ' minorităţii româneşti în
Ucraina si celei ucrainene în România 15 .
'
După părerea noastră, năzuinţa Ucrainei şi României la
intrarea în Uniunea Europeană va contribui nu numai la o
armonizare mai consecventă a legislatiilor celor două tări cu
'
standardele europene, ci si la elaborarea' unor atitudini comune
'
pentru soluţionarea problemelor în sfera delicată a relaţiilor
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interetnice. Drept rezultat, vor dispare treptat acuzatiile
reciproce ale părţilor de încălcarea drepturilor minorităţilor,' vor
apare noi forme de colaborare. Ne putem aştepta la o sporire a
rolului Comisiei mixte interguvernamentale ucraineano-române
pentru problemele asigurării drepturilor persoanelor aparţinând
minoritătilor nationale, creată conform Tratatului de bază
'
'
ucraineano-român.
La nivel regional, în zonele de contact ale celor două tări,
'
unde locuiesc cu precădere etnici români în Ucraina si etnici
'
ucraineni în România, un rol deosebit va căpăta colaborarea
transfrontalieră, în special euroregiunile, care, afară de sarcini
economice, vor solutiona si sarcini umanitare, inclusiv asigurarea
' apartinând
'
drepturilor persoanelor
minoritătilor nationale 16 •
'
'
'
După cel de-al doilea război mondial mulţi teoreticieni ai
integrării europene considerau colaborarea comunitătilor si
'
'
teritoriilor despărtite prin frontiere ca o premisă a accelerării
' de unificare a continentului. Mai târziu
procesului general
regionalizarea, care s-a dezvoltat în Europa datorită factorilor
specializării productiei si ai concurentei de piată, precum si
'
' să fie ' percepute ca
'
procesul integrării pe' continent
au început
procese care se completează si, totodată, se resping reciproc.
S-a reusit ca efectul pozitiv al' ambelor procese să fie cumulat
'
partial datorită
cooperării transfrontaliere a comunitătilor, în
'
special, instituţionalizării sub formă de euroregiuni. '
Regiunile sunt un instrument teritorial specific de realizare
a principiilor integrării europene si, totodată, o mărturie a
'
revenirii la idealul "societăţilor locale",
care pretind la o parte
a suveranitătii de stat. Desi euroregiunile modeme sunt, în temei,
' rezultatul initiativei
'
constituite în
„de jos", ca o manifestare a
'
interesului comunitătilor locale în dezvoltarea unei colaborări
economice reciproc 'avantajoase, ele mai sunt un element al
formării aşa-numitei „noi ordini europene". Doar ideea integrării
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Europei poate fi realizată şi se realizează în practică pe două
căi: "de sus" datorită unirii statelor în jurul unor norme
comune, si "de jos" - prin formarea euroregiunilor si
' colaborării transfrontaliere în genere ca model de
'
promovarea
parteneriat al teritoriilor cu scopul dezvoltării lor socialeconomice eficiente.
În contextul analizei bazei normativ-juridice de colaborare
transfrontalieră ucraineano-română un rol deosebit îl joacă
acelasi Tratat cu privire la relatiile de bună vecinătate si
cooperare între Ucraina si România. In art. 8 se accentuează că
'
părtile "vor contribui la colaborarea dintre unităti administrativ'
'
teritoriale
din cele două state în cadrul euroregiunilor
existente,
precum şi al euroregiunilor „Prutul de Sus" şi „Dunărea de Jos"
nou-create, la care pot fi invitate să participe si unităti
administrativ-teritoriale din alte state interesate" 17 • '
'
Însuşi Tratatul a creat în felul acesta un important instrument de colaborare transfrontalieră regională care, afară de
includerea formelor bilaterale de colaborare, i-a imprimat un
evident caracter modem, plasându-l, din punct de vedere juridic, în categoria noii generatii de tratate politice de bază.
'
Iniţiind euroregiunile, Tratatul politic de bază între Ucraina şi
România aduce elemente noi, netipice pentru asemenea tratate.
El pune bazele juridice ale acestui tip de cooperare
transfrontalieră, ca mai târziu elementele specifice, concrete să
fie stabilite la nivelul comunitătilor si autoritătilor locale, dar
'
'
'
cu sprijinul si
autoritătilor centrale 18 .
' sustinerea
,
,
Deci, euroregiunile „Prutul de Sus" şi „Dunărea de Jos",
initiate de organele centrale ca euroregiuni bilaterale ucraineano'
românesti,
au devenit, mai târziu, trilaterale, participând si unităti
'
'
,
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova. De aceea
documentele bilaterale ucraineano-române, care reglementează
colaborarea transfrontalieră, au fost completate cu documente
'

'

A
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'

trilaterale ucraineana-moldo-române. Se are în vedere, în primul
rând, Declaratia Presedintilor Ucrainei, Republicii Moldova si
'
'
'
'
României privind
colaborarea
transfrontalieră din 3 iulie 1997
(art. 5), dată publicitătii în cadrul întrevederii de două zile a celor
' (3-4 iulie 1997). Acestei chestiuni i-au
trei presedinti la Ismail
'
' si două articole din Protocolul privind colaborarea
fost consacrate
'
transfrontalieră între guvernele Ucrainei, Republicii Moldova si
'
României, semnat în cadrul aceleiaşi întrevederi (art. 2 al cap. II
art. 1 al cap. III). O continuare logică a acestui proces a devenit
Declaratia de la Chisinău a Presedintilor Ucrainei, Republicii
'
' transfrontalieră din 22
Moldova' si României' despre colaborarea
'
octombrie 1998 (p. 1 art. 2).
Având în vedere faptul că euroregiunile „Prutul de Sus" si
„Dunărea de Jos" sunt organizatii trilaterale, printre actele
'
interstatale ce reglementează functionarea
lor, afară de cele
'
mentionate mai sus, mai există documente bilaterale ucraineana'
moldovenesti
si moldo-române, ca Tratatul de bună vecinătate,
' '
Prietenie si colaborare între Ucraina si Republica Moldova,
'
semnat în 'octombrie 1992 (art. 12), si Acordul
între Guvernul
'
Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova
privind colaborarea
regiunilor de frontieră ale Ucrainei si unitătilor administrativtertitoriale ale Republicii Moldova, 'semnat 'la 11 martie 1997.
În prezent colaborarea transfrontalieră în cadrul euroregiunilor
„Dunărea de Jos" şi „Prutul de Sus" are la bază Acordul privind
crearea si Statutul Euroregiunii "Dunărea de Jos" din 14 au'
gust 1998, precum si Acordul privind crearea si Statutul
Euroregiunii „Prutul de Sus" din 22 septembri~ 2000 si,
'
respectiv, 30 noiembrie 2000.
Prima euroregiune, în componenta căreia au intrat unităti
'
administrativ-teritoriale ale Ucrainei
si României, este'
Euroregiunea Carpatică, creată la 14 februarie' 1993. Fondatorii ei
au devenit reprezentantii regiunilor Ucrainei, Poloniei si Ungariei,
'
'
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care au semnat documentele de program şi statutare 19 • În 1993
judetele României au primit doar statutul de observatori, fapt
'
conditionat
de lipsa sau caracterul imperfect al legislatiei nationale,
'
' stabilirea
'
care stabil este împuternicirile regiunii în ceea ce priveste
unor relatii' cu regiuni de cealaltă parte a frontierei.' Abia după
'
reforma regională
din 1997 din România, precum si ratificarea de
'
către ea a Conventiei-cadru europene privind colaborarea
'
transfrontalieră, 5 judete românesti au devenit membre cu drepturi
'
'
depline ale Asociaţiei „Euroregiunea
Carpatică".
A doua euroregiune, în componenta căreia au intrat unităti
'
administrativ-teritoriale ale Ucrainei 'si României, a devenit
Euroregiunea „Dunărea de Jos". Deja la 14 august 1998, după
o muncă de un an, pe care părtile au consacrat-o studierii
' tări si stabilirii directiilor
legislatiilor nationale ale celor trei
'
'
'
' Galati a fost semnat
'
principale de colaborare, în orasul românesc
Acordul de constituire a euroregiunii. In componenta ei au intrat
' Cahul si
regiunea Odesa din Ucraina, raioanele Vulcănesti,
'
'
Cantemir din Republica Moldova si judetele Brăila si Galati
'
'
'
'
din România. După reforma administrativă
din Republica
Moldova, cele trei raioane au intrat în nou-creatul judet Cahul
'
care, potrivit prevederilor Statutului, a devenit succesorul
de
drept în structurile Euroregiunii „Dunărea de Jos" 20 .
După un proces de negocieri deosebit de dificil, care a durat
aproape trei ani 21 , ultima a fost creată, la 22 septembrie 2000,
Euroregiunea „Prutul de Sus", ai cărei membri au devenit
regiunea Cernăuti a Ucrainei, judetele Bălti si Edinet ale
' şi Botoşani şi Suceava
'
'ale' României
' 22 •
Republicii Moldova
Trebuie mentionat că regiunea Cemăuti si judetele Botosani si
' '
' Carpatice.
'
'
Suceava sunt' totodată membre ale Euroregiunii
Euroregiunile cu participarea unităţilor administrativteritoriale ale Ucrainei si României au fost create din initiativa
'
' că
organelor puterii centrale.
Trebuie subliniat mai ales faptul
'

A
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'

diplomatii
, români, pornind de la existenta
, în Ucraina a unui
numeros grup etnic românesc, au hotărât să folosească institutul
euroregiunilor ca un instrument de protecţie a drepturilor
reprezentantilor minoritătii românesti, initiind includerea în
'
'
'
textul Tratatului
politic de 'bază ucraineana-român
a unui punct
despre susţinerea creării celor două euroregiuni - ,,Prutul de
Sus" si „Dunărea de Jos".
Structurile euroregiunilor „Prutul de Sus", ,,Dunărea de
Jos" si „Carpatică" se aseamănă foarte mult si se deosebesc, în
,
'
temei, doar prin numărul de comisii şi orientarea lor pe domenii.
Totusi, există câteva deosebiri de principiu. Astfel, structura
Euroregi~nii „Prutul de Sus" se distinge prin existenţa în
componenta ei a unei euroregiuni ecologice, care a devenit un
fel de „kndw-how" în teoria si
euroregionale.
, practica miscării
,
Scopul principal al creării Ecoeuroregiunii este interesul
reciproc al autoritătilor
, centrale si
' locale, precum si
, al oamenilor
de afaceri din cele trei tări
pentru
aplicarea
unor
modalităti
,
,
moderne de dirijare a securităţii ecologice la toate etapele
ciclului vital al productiei
, si
' consumului cu scopul îmbunătătirii
,
competitivităţii producţiei, realizării cu succes a privatizării,
reconstructiei
asigurându-se totodată
, si
' atragerii investitiilor,
,
dezvoltarea social-economică durabilă a regiunii în ansamblu.
S-a prevăzut crearea unor condiţii necesare perfectării,
demonstrării si
, propagării în continuare a noilor solutii
, unificate,
care să îmbine organic dezvoltarea social-economică a
regiunilor cu principiile asigurării durabile a securitătii
,
ecologice, trasnsformările antropogene de mai departe cu noile
standarde de dirijare a stării mediului, formarea constiintei
,
, de
masă la nivel national si intemational cu regulile supravieturii
'
'
' a civilizatiei noastre. '
suficiente si
, ecologic conditionate
,
,
Deosebit de interesant este şi faptul că Statutul Euroregiunii
„Prutul de Sus" admite, afară de calitatea de membru, o nouă
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categorie - partener al euroregiunii. Conform prevederilor
Acordului si a Statutului, ,,partener al euroregiunii poate fi o
'
unitate administrativ-teritorială
a unei tări din Uniunea
'
Europeană sau altei tări, care are acord de parteneriat sau
' ori înfrătire cu unităti administrativprotocoale de colaborare
'
'
teritoriale similare din cadrul Euroregiunii
„Prutul
de Sus" 23 .
Pentru aceasta conducerea ei trebuie să facă o adresă oficială
către Consiliul Euroregiunii despre intentia de a colabora în
'
cadrul euroregiunii, respectând prevederile
Acordului de
constituire şi ale Statutului euroregiunii. Partenerii euroregiunii
pot participa la lucrările organelor de conducere si de lucru,
însă doar cu drept de vot consultativ. În acest ca; partenerul
unui membru al euroregiunii poate deveni, dacă doreste, partener
' lărgirea
al tuturor membrilor ei. Aceasta contribuie la
posibilitătilor privind colaborarea transfrontalieră regională.
'
După cum am mai menţionat, structurile euroregiunilor
cu participarea unităţilor administrativ-teritoriale ucrainene sunt
foarte asemănătoare, ele au fost create doar pentru interesele
autorităţilor regionale şi din această cauză nu pot îndeplini
functiile
de mijlocitoare independente pentru cetătenii
simpli,
,
,
care doresc să participe la cooperarea transfrontalieră si
'
dezvoltarea colaborării interetnice24 • O exceptie face experienta
'
,
colaborării transfrontaliere pe teritoriul Euroregiunii Carpatice,
unde în acest scop a fost creat Fondul Carpatic. Vom mentiona
că, datorită sustinerii din partea diferitelor fonduri, au ' fost
' de proiecte ucraineana-române în domeniul
realizate si o serie
'
colaborării transfrontaliere, în special în domeniul businessului
mic si mijlociu, al culturii, al depăsirii stereotipurilor negative,
'
'
apărute ca urmare a proceselor istorice complicate şi procedeelor
propagandistice din trecut ale organelor de stat.
Vorbind despre deosebirile între euroregiuni cu participarea
unitătilor administrativ-teritoriale ale Ucrainei si României, vom
,
'
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mai sublinia că cel mai mare teritoriu îl ocupă Euroregiunea
Carpatică. Ea se bucură de un sprijin internaţional mult mai
larg, are un număr mai mare de proiecte transfrontaliere. Dar,
din cauza teritoriului său foarte mare, activitatea nu întotdeauna
este eficientă.
Euroregiunea „Prutul de Sus" este una dintre cele mai mici,
dar, în acelasi timp, si una dintre cele mai interesante datorită
'
'
experimentării permanente în diferite domenii de activitate.
Totodată, ea este insuficient de consecventă în solutionarea
' sunt
scopurilor declarate şi prea birocratizată (aceste trăsături
proprii şi Euroregiunii „Dunărea de Jos"). La activitatea
euroregiunii practic nu participă un cerc larg de organizatii
'
neguvernamentale. Unica excepţie în acest context este Centrul
Politologic Bucovinean, care organizează multe activităti
'
transfrontaliere în domeniul stiintelor umanitare. Printr-o
'
'
hotărâre a Administratiei Regionale de Stat Cernăuti, Centrul a
'
fost determinat ca organizatie
de bază pentru 'asigurarea
'
activitătii uneia dintre cele patru Comisii de Lucru ale
'
Euroregiunii
„Prutul de Sus", iar coordonatorul (presedintele)
'
lui a fost inclus în componenţa Comisiei de Lucru respective,
dar în anul următor, în timpul rotatiei ordinare, el a fost înlocuit
'
cu un lucrător al Administratiei Regionale
de Stat.
'
Vom mai mentiona că între conducerile unitătilor
' de frontieră ale Ucrainei si României
'
administrativ-teritoriale
'
există contacte bilaterale deosebit de strânse. Cea mai veche
istorie a acestor contacte o au regiunea Cernăuti si judetul
Suceava. Incă în perioada U.R.S.S. si RSR se proceda la
'
schimburi anuale de delegaţii pe linia comitetului
regional al
PCU - comitetului judeţean al PCR, comitetului regional al
ULCTU - comitetului judetean al UTC, aveau loc vizite
'
reciproce ale „caravanelor prieteniei",
în care erau incluse si
colective artistice. In perioada postsovietică relatiile între elitele
A

'

A

'

'

'

'
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politice din aceste teritorii au suferit modificări calitative. Prima
jumătate a anilor '90 se caracterizează printr-o crestere a
'
nivelului de conlucrare. A crescut mai ales nivelul întelegerii
'
reciproce în timpul constituirii euroregiunilor si realizării
în
practică a proiectelor comune. În ceea' ce pri veste
,
particularitătile dialogului, trebuie să mentionăm că din partea
'
'
ucraineană se schimbă tot timpul componenta participantilor
'
la dialog din cauza schimbării cadrelor. Din' partea română
reprezentantii judetelor ocupă functii elective, de aceea
'
,
'
componenta participantilor la dialog este mult mai stabilă.
'
Neunivocă
a fost ' atitudinea elitei regionale si fată de
'
'
Problemele institutionalizării relatiilor transfrontaliere cu
'
'
teritoriile statelor vecine. Astfel, în timpul formării Euroregiunii
„Prutul de Sus", la sesiunea Consiliului Judetean Suceava, la care
'
a fost luată în dezbatere problema participării
judetului la
'
constituirea euroregiunii, o parte din consilieri ~i-au exprimat
îngrijorarea în legătură cu faptul că, după crearea noilor structuri,
poate să apară pericolul pierderii acelor teritorii române~ti, care
vor intra în componenta euroregiunilor. Dar în cele din urmă a
' că această colaborare transfrontalieră
prevalat convingerea altora
va conditiona reducerea încordării, iar finantarea internă si
'
'
'
internatională va aduce avantaje substantiale populatiei.
'
'
'
Trebuie
să mai subliniem că între organele reprezentative
ale puterii există un schimb permanent de experienţă în dirijarea
teritoriilor. De mai multi ani se practică participări reciproce
' la sesiunile Consiliului Regional
ale consilierilor români
Cemăuti si deputatilor ucraineni la sedintele consiliilor judetene
' Botosani
' 25 •
'
'
'
Suceava' si
'
'
În genere, crearea ~i activitatea euroregiunilor, ale căror
membri sunt unităti administrativ-teritoriale ale Ucrainei si
' particularităţi:
'
României, au anumite
prima constă în aceea că iniţiativa creării lor vine de sus, adică
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de la autoritătile centrale. Aici există si aspecte pozitive, deoarece
' că la nivelul organelor
'
se demonstrează
de vârf ale puterii există
întelegerea necesitătii unei participări mai largi la proiectele
'
' parte, aceasta a devenit un imbold pozitiv
euroregionale.
Pe de altă
substantial, întrucât autoritătile locale se tem de initiativa si, mai
' din organele centrale,
' iar acestea,
'
ales, de 'samavolnicia birocraţiei
la rândul lor, au frică de descentralizarea puterii si independenta
'
'
autoritătilor locale. Se întelege că acest proces are si un aspect
' locale sunt atrase la el de' sus, rară o
negativ, ' deoarece autorităţile
întelegere interioară a necesitătii unor astfel de actiuni;
' a doua particularitate constă
'
'
în aceea că euroregiunile
au
nu numai trăsături de teritorii care colaborează, ci si de regiuni
'
care colaborează. Adică, euroregiunile cuprind în ansamblu
un
teritoriu cu regiuni de frontieră, în care sunt reprezentate grupuri
nationale ce au dincolo de frontieră cea mai mare parte a etniei
lor' sau „Patria istorică", unde ele sunt natiune titulară. Această
'
particularitate este caracteristică ~i altor euroregiuni
din Europa
Centrală si de Est;
' particularitate este că, dacă în Uniunea Europeană
a treia
euroregiunile se constituie pe un teritoriu de 10-15 kilometri în
adâncul fiecărui dintre statele care colaborează, în cazul Ucrainei
si statelor din Europa Centrală adâncimea euroregiunilor este
'
mult
mai mare;
a patra particularitate - dacă.În statele UE scopul principal al euroregiunilor constă doar în dezvoltarea economică a
teritoriilor, în cele din Europa Centrală scopul euroregiunilor
este mult mai divers. El cuprinde sferele economică, ecologică,
national-culturală, social-psihologică si financiară;
' a cincea particularitate constă în lipsa
'
totală sau partială a
experientei de realizare a colaborării transfrontaliere de' acest
'
fel, deoarece
experienta de cooperare din perioada socialistă
este dificil de aplicat26 •'
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Totodată,

pe calea colaborării transfrontaliere există si
piedici, principalele dintre ele reducâdu-se la următoarele: '
· lipsa unor mecanisme de colaborare a structurilor
guvernamentale si parlamentare privind examinarea si
'
'
coordonarea la nivel
de state a chestiunilor colaborării
transfrontaliere a membrilor regiunilor şi partenerilor lor europeni;
· inexistenţa unei baze normativ-juridice clare pentru
efectuarea unei finanţări de ansamblu a proiectelor transfrontaliere
(creditarea, concentrarea alocărilor bugetare locale, regionale si
'
de stat şi a mijloacelor persoanelor private şi structurilor
internationale) si asigurarea unor garantii corespunzătoare. Părtile
'
'
'
'
înţeleg necesitatea creării unor bănci comune sau, în prima etapă,
a deschiderii unor conturi de corespondent, care să opereze cu
valutele nationale ale statelor respective;
' înregistrat schimbări substantiale nici în colaborarea
· nu s-au
'
economică, menită să sporească acumulările la bugetele de stat si
'
locale. Sistemul existent de impozitare a mărfurilor si
, serviciilor,
procedurile vamale complicate, lipsa unui sistem de recunoastere
,
reciprocă a certificatelor, necesitatea perfectării în diferite structuri
a unui mare număr de alte acte deocamdată dezavantajează
dezvoltarea schimbului de mărfuri si
, a cooperării în cadrul
euroregiunilor, precum si atragerea investitiilor interne si externe.
'
'
.
'
Se creează o situatie în care agentilor economici ce lucrează pe
'
,
teritoriul euroregiunilor le este mai avantajos să importe mărfuri si
'
servicii peste frontierele lui decât să se folosească de relatiile
,
economice regionale, constituite istoric.
Se înţelege că aderarea României la Uniunea Europeană,
deci şi a apropierii frontierei UE de Ucraina va influenţa asupra
relatiilor dintre ele. După părerea noastră, România va depune
'
eforturi
pentru a influenta
dintre Uniunea
, asupra relatiilor
,
Europeană si
din interesele nationale
proprii,
, Ucraina, reiesind
,
,
si va încerca să participe la formarea politicii estice a UE.
'
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După

aderarea la Uniunea Europeană, România a obtinut
'
posibilitatea unei dezvoltări social-economice dinamice datorită
accesului la marea piată
a UE, a tehnologiilor avansate si
,
'
traditiilor
ei manageriale. La nivel regional România poate
,
beneficia de posibilitatea folosirii mijloacelor din fondurile
structurale ale UE pentru a lichida decalajele în dezvoltarea
teritoriilor. ,,Neofitii"
, UE, în special România, sunt interesati
,
în sustinerea
relatiilor
transfrontaliere
cu
vecinul
lor
de
est,
mai
,
,
ales cu scopul sprijinirii economiei unităţilor administrativteritoriale de frontieră. Deci, după intrarea sa în UE România
rămâne interesată în susţinerea proiectelor de colaborare
transfrontalieră cu Ucraina în domeniul economiei, ecologiei,
umanitar etc.
Referitor la situatia
ca relatiile
, actuală ne pronuntăm
,
' dintre
Ucraina si România să se bazeze pe principiile consfintite în
'
acordurile' OSCE de la Helsinki, acordurile bi- si
, multilaterale.
... Relaţiile dintre ambele state trebuie structurate pe principiile
colaborării transfrontaliere si ajutorului reciproc. Aceasta, la
rândul său, solicită stabilitate' internă în regiunile de frontieră,
care poate fi obtinută
numai în conditiile
,
, unei conduceri întelepte,
'
retinerii si corectitudinii din partea organelor puterii executive, a
,
'
grupurilor sociale si a societătilor national-culturale. Numai asa
'
' a diversitătilor".
'
poate fi deschisă calea
spre „o' Europă
' interumane,
Cu scopul armonizării pe mai departe a relatiilor
,
interetnice, colaborării transfrontaliere dintre Ucraina si România,
'
după părerea noastră sunt necesare următoarele:
1. De a dezvolta dialogul permanent dintre stat si
'
minoritatea etnonatională,
considerând minoritatea nu numai
,
ca partener în consolidarea democraţiei interne, ci factor de
integrare interstatală si europeană. De a se initia sprijinul din
'
,
partea autoritătilor
ambelor tări
,
, pentru dezvoltarea diplomatiei
,
populare. De a propune să fie organizate cursuri speciale pentru
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liderii organizatiilor
neguvernamentale, inclusiv al societătilor
,
,
national-culturale,
a jurnalistilor,
la care se vor studia cultura,
,
,
traditiile, protocolul diplomatic.
' De a solutiona problema minoritătilor în contextul
2.
'
,
realizării conventiilor internationale în acest domeniu, la care
,
In procesul realizării acesteia e necesar de a
au aderat părtile.
,
ridica rolul Comisiei mixte interguvernamentale ucraineanoromânesti
, în problema asigurării drepturilor persoanelor
apartinând minoritătilor nationale, invitând să participe la
,
'
'
lucrările ei reprezentatii societătilor national-culturale, care au
'
,
,
fost alesi de comunitatea respectivă. Ultima conditie poate fi
'
,
un factor de încredere a minoritătilor fată de comisie;
,
'
3. Părtile trebuie să facă eforturi pentru depăsirea
,
'
falsificărilor legate de relatiile ucraineano-românesti, stării
,
'
minoritătilor etno-nationale în ambele tări, să sprijine contactele
,
,
'
mai intensive dintre cercetătorii ucraineni si
, cei români, scopul
fiind elaborarea comună si
editarea
unor
manuale de istorie,
,
neutre din acest punct de vedere, pentru ~colile din zonele
limitrofe ale ambelor tări.
~
'
4. In localitătile bilingve a tărilor limitrofe, unde oferta
'
'
traditională a scolilor nu corespunde complect situatiei, iar instruirea
,
'
,
copiilor duce la asimilare ~i la refuzul a altei culturi (câteodată cea
proprie), în contextul proceselor de integrare europeană cu scopul
combaterii stereotipurilor negative, a percepţiei reciproce ~i referitor
la minorităti, a realizării comunicării sincere, care se bazează pe
stima fată de' valorile celorlalti, după părerea noasrtă, e necesar de a
'
,
introduce în procesul de instruire educaţia interculturală, de a crea
centre informationale,
cabinete interculturale. Deschiderea fată
,
, de
cultura, istoria, mestelugurile, traditiile, formată datorită programelor
' materialelor didactice
'
scolare, manualelor,
reciproce vor contribui
'nu numai la stabilitatea internă, dar si la formarea unei imagini
'
pozitive a tării.

·~

'
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5. Părtile trebuie să sustină activitatea euroregiunilor,
' administrativ-teritoriale din
membre ale' cărora sunt unitătile
' de colaborare transfrontalieră
ambele state, folosind această formă
cu scopul formării societătii civile, a armonizării relatiilor
'
'
interetnice si a elaborării principiilor
comune referitoare la politica
'
etnonatională a ambelor state. De a întroduce în toate organele
' a euroregiunilor reprezentanti ai organizatiilor
de lucru
'
'
neguvernamentale, inclusiv national-culturale.
' pentru UE şi alte organizaţii
6. De a elabora propuneri
internationale referitor la posibilitatea finantării programelor
'
'
si a proiectelor,
îndreptate spre armonizarea relatiilor
interetnice,
'asigurarea drepturilor si intereselor persoanelor
'
apartinând
'
'
minoritătilor etnonationale, în primul rând referitor la instruirea
'
' cel putin, a însusirii acestei limbi în cadrul
în limba maternă,
sau,
'
'
intruirii scolare.
'
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INTER-PERSONAL CONTACTS AND PROBLEMS
OF ETHNIC MINORITIES 1N THE CONTEXT OF
TRANS-BORDER
COOPERATION OF UKRAINE AND RO MANIA

Abstract
The article deals with the problem of inter-personal transborder contacts in the context of the EU eastward expansion.
The author considers institutional and legislative basis of
Ukraine-Romania relations, cooperation in education, academic
and cultural spheres. Problems of non-govemmental organizations, mass media and their relations with state institutions are
occupying especial place in the article.
The author covers situation of Ukrainian minority in Romania and Romanian-speaking minority in Ukraine. Legislative base of both states on ethno-politics sphere, interactions
between national minority and a country of residence are being
analyzed. Also the author analyzes trans-border cooperation of
Ukraine and Romania, conditions and peculiarities of the formation ofEuro-regions whose members are administrative-territorial unites of Ukraine and Romania. Author makes several
recommendations conceming the harmonization of inter-ethnic relations on borderland territories.
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ASPECTELE ETNICE ALE REGIONALIZĂRII
Biljana Ratkovic Njegovan Novi Sad (SRB)
Anexate subiectului despre regionalizare se ivesc
fundamentale privind viitorul european:
spre ce se axează Europa în drumul ei de integrare - către o
Europă cetătenească, către o Europă a statelor nationale sau
' a regiunilor. Oare o Europă a regiunilor
'
către o Europă
va
relativiza importanta statelor nationale europene si ale
'
' cel
natiunilor? Care este ' motivul principal
al regionalizării:
'
economic,
cel social sau cel etnic?
Necesitatea regionalizării I porneşte din trei puncte
fundamentale: regiunile mai sărace consideră că sunt ,Jefuite",
regiunile mai bogate nu vor să le „târască" după ele pe cele
sărace, iar comunitătile etnice, omogenizate într-un spatiu, au
' de la diverse forme de autonomie' până
cerinte politice pornind
'
la separare.
Deci, necesitatea regionalizării si /sau aspiratiile
'
regionaliste sunt conditionate de acele diferente' economice între
'
'
unele zone, de o centralizare
politică si economică exagerată,
si nu rareori „miezul problemei" este si' intoleranta etnică, care
'
'
'
în
cazuri extreme se manifestă prin cerinte
categorice
pentru o
'
independentă politică totală. De aici apare si dilema: o
'
regionalizare' etnico-politică versus integrare europeană?
Motivele pragmatice privind regionalizarea unor ţări anume
si legarea lor transregională trebuie căutate în beneficiile care
'
Pot fi aduse întregii societăti si statului. Regionalizarea deschide
' '
oportunităti pentru democratizarea continuă a unei tări si
'
'
'
perspectivele ca fiecare regiune să se dezvolte în conformitate
cu specificul său. Contactele intensive, conturate la nivel
următoarele întrebări
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interfrontalier si regional, pot avea o influentă pozitivă sporită,
,
'
de tip bumerang, în ceea ce pri veste politicile nationale. Astfel,
,
'
aceste contacte pot deveni o garanţie adăugită la aspectele de
stabilitate si
, securitate. Colaborarea la nivel regional - neafectată
de conflictele politicilor naţionale - poate deveni factorul
întelegerii
reciproce între popoarele regiunii.
,
Reconstructia regională teritorială, economică si politică
'
,
se poate manifesta ca o împărţire a spaţiului statal pentru o
perioadă dată de timp sau ca o functie a organizării optime, a
A'
utilizării si a protejării spatiului. In cazul secund acest fapt
'
subîntelege
trecerea din' autoritarism la democratia
'
'
constitutională
si
,
, preschimbarea comunitătii
, centralizate într-o
comunitate descentralizată. De aceea este necesar ca
descentralizarea si
, regionalizarea să fie privite ca niste
, procese
care au functia democratizării si a liberalizării societătii date.
'
,
'
Descentralizarea si
, regionalizarea sunt expresia „încrederii de
sine a statului si izvorului de stabilitate, deoarece ele creează
'
posibilitatea pentru recunoaşterea şi respectarea intereselor şi
nevoilor unor anumite zone, unor culturi si unor initiative,
'
'
contribuind astfel la procesul de democratizare" 2 •
Printr-o rei::ompunere regională drepturile grupurilor etnice
se pot dobândi pe o scară mai largă decât doar prin intermediul
autoguvernării comunale.
Să ne amintim cuvintele fostului presedinte
francez F.
,
Miteran rostite în anul 1980 privind problematica unei
descentralizări statale mai cuprinzătoare: ,,Pentru a se constitui,
Franţa avea nevoie de o puternică guvernare centrală. Astăzi
Franţa are nevoie de descentralizare ca să nu se destrame".
Condusi de motto-ul ,,pentru problemele locale caută solutii
'
,
locale" 3, regionalistii sustin că autonomia n-ar fi periculoasă
'
'
dacă ar fi accesibilă tuturor.
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DILEMELE REGIONALIZĂRII
În procesul de regionalizare se ivesc si
, dilemele următoare:
oare criteriile de creare a regiunilor sunt cele etnice si
, oare, în
urma noilor diferentieri
regionale,
(
care
deseori
sunt
trăite ca
,
fabricarea prezumţiilor legale pentru mutarea frontierelor statale),
este posibil să se ajungă la diverse forme de extremism?
Colaborarea regională este foarte importantă pentru tările
,
în care trăieste un număr mare de minorităti nationale, indiferent
,
'
'
de procentul lor din întrega populatie a tării. Prin comunicarea
'
'
transregională se ajunge mai uşor la consensul bilateral privind
Protejarea minoritătilor nationale si rezolvarea numeroaselor
'
'
'
aspecte vitale pentru
supravietuirea
comunitătilor etnice
'
'
minoritare. Comunicarea transregională de asemenea
este în
măsură să stopeze diversele manifestări de discriminare etnică
(asimilarea, supunerea economică si culturală, transferele fortate
' secesiunile si divizările).
'
ale populatiei, politica genocidului,
'
,
Este o constatare de fapt că regiunile din tările postsocialiste
'
se diferenţiază mult de euroregiunile din Europa
Occidentală.
Regiunile din Europa de Vest s-au format din state centralizate,
în timp ce regiunile tărilor din Europa de Est se formează „din
' sub „presiunea" UE 4 • Regiunile din
propria initiativă" sau
'
Europa de Est sunt considerabil mai mari, în unele cazuri mai
mari chiar decât unele state europene, în timp ce în Vest unele
regiuni măsoară mai putin de 1O kilometri pătrati, si sunt asa
' 'în regiune
'
numitele euroregiuni sau' etnoregiuni. Colaborarea
acoperă toate segmentele vieţii - economia, cultura, sportul,
ecologia, transportul. Regiunea are şi un corp politic format
prin rotatia reprezentantilor de judete sau de raioane.
' ŢIONALITAŢI(ETNII)
' ...
'
NA
ASCUNSE. Când
vorbim despre nationalităti sau minorităti etnice din Europa,
'
' necesar să amintim
'
în special din Balcani,
este
fenomenul
asa numitelor nationalităti ascunse s1 a minoritătilor
'

'

J

'
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'

transnationale. Secolul douăzeci a fost marcat de formarea
'
noilor nationalităti(
etnii) ( cehă, slovacă si macedoneană, iar
'
mai nou' si nationalitatea(
etnia) din' federatia BiH bosniecii). ' Sunt ' si exemple de nationalităti( etnii)' asimilate
'
'
'
(svabii din majoritatea
tărilor balcanice, rusii din Lituania) .
.... ,
'
'
In ultimii ani unele minorităti trec prin procesul de
emancipare natională (bunievatii 'din Voivodina). Pe de altă
' de poticnire etnică
'
parte, un exemplu
drastică sunt sârbii din
Croatia care, din popor constitutiv (reprezentau mai mult de
' totalitatea populatiei Croatiei), au devenit minoritate
18% din
'
'
etnică discriminată, si astfel s-au retras în rândul etniilor
'
ascunse. Numitorul comun
al tuturor etniilor ascunse este
faptul că în urma presiunilor exercitate de către majoritate
în general au rămas fără elita lor intelectuală. În general,
asimilarea lor accelerată s-a desfăsurat în orase, care de
'
'
regulă atrag minorităţile, aşa că se poate vorbi de o „entitate
virtuală sau o etnicitate ascunsă în mediile urbane".
În contextul aspectului etnic de regionalizare trebuie luat
în considerare următoarele procese si posibilitătile politico'
'
institutionale si aranjamente teritoriale:
'
a)' descentralizarea
şi devoluţia (care presupune o
descentralizare politică, aplicarea inovaţiilor locale, etnicizarea
autoguvernării locale);
b) teritorializarea, autonomia si/sau separarea.
Pe planul relaţiilor politice între' elitele centrale (regionale)
si cele regionale (etnice) se practică anumite modele· de
'
colaborare,
cu diferite aranjamente instituţionale care contribuie
la îmbunătătirea (ameliorarea) problemelor interetnice
(cantonizarea,' federalizarea, împărtirea puterii):
'
1. schimbul hegemonic (majoritatea
cedează ceva sau dă
ceva minoritătii; conducătorii statali centrali dau unitătilor
'
'
regionale o anumită
putere şi un anumit sprijin);
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2. cooptarea reprezentantilor politici ai minoritătilor în
'
organele centrale de guvernare;'
3. reprezentarea politică clasică cu dreptul de veto (în
conditiile statului cu organizare regională membrii grupărilor
etnice' au posibilitatea, prin reprezentanţii lor în guvernarea
regională, să ocupe functii oficiale; astfel, si populatia
'
'
'
majoritară, care pe anumite teritorii formează populatia
'
minoritară, îşi poate proteja drepturile prin intermediul
autoguvernării regionale);
4. consociationalismul (dreptul de veto al minoritătilor,
'
'
adică posibilitatea oricărei minorităţi de a se opune deciziilor
care nu-i convin; adaptarea sistemului politic structurii societătii
'
avându-se în vedere grupurile sociale si interesele lor; institutiile
'
'
constituţionale şi politice ar garanta păstrarea şi dezvoltarea
elementelor de identitate a minoritătilor traditionale în societate,
' )5; '
precum şi implicarea lor la guvernare
1. distribuirea resurselor (ceea ce o parte primeşte, alta
pierde);
2. negocierile politice între majoritate şi minoritate. Aceste
rocese
se desfăsoară de obicei cu ajutorul „părtii a treia",
P
'
'
6
respectiv cu ajutorul
patriei „de afară" (externa! homelands)
sau făcându-se contactele cu institutiile europene integriste si
'
'
prin mobilizarea sprijinului european.
Rezultanta neîntelegerilor dintre centru si elitele minoritare
' există nivelul necesar
' de loialitate se
se poate bifurca: dacă
ajunge la „intensificarea" vocii opiniei publice, respectiv se
trimit guvernării diverse atenţionări sau diferite proteste. Dacă
loaialitatea nu există, cresc tendintele si cerintele pentru o
'
'
'
,,iesire", adică pentru separare sau dezlipire.
'
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Model de regionalizare pe baza principiului etnic
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VOIVODINA SI REGIONALIZAREA
'

Regiunea Voivodina este prima regiune a Serbiei care a
devenit în 1997 parte componentă a euroregiunii DKMT
(Dunăre-Cris-Mures-Tisa). Centrul ei este Banatul, cu regiuni
'
mai mici7. O' bună colaborare
regională exista încă în secolul
XIX, mai ales în domeniul economic cu România. În urma
mutării granitelor, localitătile frontaliere au sărăcit drastic.
,
'
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Astăzi

ne aflăm din nou în căutare de modele de colaborare (un
exemplu ar fi revitalizarea căii ferate Belgrad-Timisoara,
ca o
,
parte a proiectului european privind transportul de persoane).
Noul protocol de colaborare a regiuni DKMT a fost semnat
de către patru judete române, patru unguresti si Voivodina.
,
' '
Protocolul cuprinde programe de colaborare economică, apoi
colaborarea în domeniul informaticii, al turismului regional, a
în domeniile
mediului înconjurător, precum si
Protectiei
,
'
sănătătii, a sportului si a iesirii pe piete. Pe acest spatiu de 77
' pătrati trăiesc
'
' milioane' de locuitori. Viata
'
kilometri
sase
,
'
, lor
cotidiană ar fi considerabil usurată prin revitalizarea rutelor de
'
transport, a transportului intemational
comun si
,
, printr-un control vamal comun, si mai ales - prin întreruperea actualului
'
regim de vize necorespunzător.
Voivodina are o identitate geografică,istorică,culturală
specifică în raport cu celelalte regiuni ale Serbiei, chiar dacă
marile porţiuni ale Sremului ~i partea de sud a Banatului sunt,
pe plan geografic, rutier si economic, mai legate de Belgrad
'
decât de restul Regiunii (corpus
separatum - statutul asimetric
al Voivodinei).

r
\·
1- '
'1)!)1,\

Harta Serbiei
Este nevoie de subliniat următorul fapt în ce priveste
emblematica acestei regiuni. În pofida tuturor necazurilor <lin
anii trecuti, provocate de războiul purtat pe teritoriul fostei
126
https://biblioteca-digitala.ro

Iugoslavii, şi în pofida tuturor problemelor economice şi
P olitice, Voivodina si-a păstrat multietnicitatea si
'
multiculturalitatea. Prin 'acest fapt nu se subînţeleg statutele
speciale ale minoritătilor etnice, desi ele au toate drepturile ca
' nu apartin 'vreunui grup etnic.
si restul de cetăteni care
'
'
' numeroase si mai frecvente
Totusi, în Voivodina
sunt tot mai
'
'
cerintele pentru autonomia personală a unor etnicităti
anume,
pentru' o alipire regională europeană fără Serbia, şi chiar' şi pentru
dezlipirea de Serbia, deşi autoorganizarea regională nu intră în
spectrul de drepturi al grupurilor etnice (ceea ce confirmă regulile
si standardele stabilite prin legea dreptului intemational).
'
~
'
In momentul de fată cel mai mult profită elitele locale
'
exercitând presiuni asupra
statului central cu intenţia ca la
ordinea zilei să figureze si cerintele regiunii. Se cere crearea
' si minoritate, drepturile
balantei de putere între 'majoritate
'
reciproce
de veto care vizează' deciziile concrete,
proporţionalitatea în reprezentarea politică, participarea liderilor·
minoritari în guvern, nominalizarea în functii cetătenesti, un
'
' '
grad înalt de autonomie segmentală. Toate acestea
denaturează
ideea autentică de regionalizare, sunt în detrimentul statului si
'
duc în directia total opusă.

'

Traducere din limba

sârbă

Borko !lin

NOTE
Termenul de regionalism s-a folosit prima oară în anul 1874 în părtile
provensale De Berluc-Perussisa. Utilizarea acestui termen devine ~ai
frecventă după anul 1890, cu sens dublu: ca o manifestare a „federalismului
mondial" şi ca un grad teritorialo-organizaţional între o decentralizare
administrativă obişnuită a unui stat unitar şi federalizare, sub motto-ul
1
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Indivisum in se et divismu ab aliis. În anii cincizeci ai secolului trecut iau
na~tere primele euroregiuni ca forme de legături internaţionale a zonelor
învecinate, a judeţelor sau a altor unităţi mai mari ale autoguvernării locale
(Germania-Belgia-Olanda).
Academician la SANU, Ceaslav Ocic, promovează o distincţie precisă între
termenii de regionalism (nevoia mi~cărilor regionale pentru autodefinire
politică) ~i regionalizare (încercarea unui stat centralizat să se decentralizeze
prin regionalizare). Deoarece conceptul analitic de bază este regiunea, aceste
întrebări sunt de domeniul regionomiei. De la regiune vine regionalizarea, iar
de la raion vine raionizarea (regiune, lat. regia = direcţie, linie; punct de
frontieră; zonă, mediu, ţară, regiune, comitat); regiune. lat. regius, adjectiv de
la rex = rege, împărat, deci regesc, al regelui, împărătesc; raion, gr. rayon, ital.
raggio, rus, rajon, lat. radius= comitat,judeţ, regiune, zonă militară); (Zbornik
Matice srpske za drustvene nauke, br 112-/113, Novi Sad, 2002, str. 9-11 ).
2
Ilija Vujacic, www.bos.org.yu/daus/arhiva/p2002-2003.php.
3
Congresul Autorităţilor Locale ~i Regionale ale Europei e compus din două
camere - Camera Autorităţii Locale ~i Camera Regiunii. Rezoluţia statutară
nr. I, adoptată de către Consiliul mini~trilor la 15. martie 2000, în Preambulul
său aminte~te o ,,puternică şi efectivă democraţie regională" ca bază a
societătii democratice. Principiul subsidiaritătii presupune ca autorizatiile
oficial~ să se construiască prin intermediul ~rganelor de guvernare ~are
sunt cele mai apropiate cetăţenilor, respectându-se natura ~i volumul
necesitătilor oficiale si cerintele de eficacitate si economicitate.
'
'
' politic este acordul
'
4
Ca exemplu
de regiuni
formate
între România, Ucraina
~i Moldova privind crearea regiunii transfrontaliere, a cărui aplicare practică
este foarte grea.
5
Consociaţionalismul presupune ca grupurile etnice să acţioneze ca ~i actori
relevanţi în viaţa politică ~i este exemplul tipic al orânduirii politicoinstituţionalizate cu menirea de adaptare a diferenţelor etnice, nu cu menirea
de a le spori. Acest fel de orânduire este aplicabil în cazul grupurilor relativ
mici, cu un număr mic de comunităti (de la trei la cinci) aflate în conflict.
(A. Lijphart, Democracy in Plural S;cieties, 1977). În asemena împrejurări,
consociaţionalismul poate fi un cadru instituţional adecvat pentru grupurile
etnice separate ~i segmentate.
6
Partea care asigură sprijin ca un factor extern suficient de puternic poate (~i
de obicei o ~i face) să purceadă cu cerinţe maximaliste. Estonia poate fi luată
ca exemplu unde un asemena sprijin l-a asigurat populaţia majoritară, iar
albanezii din Kososvo sunt minoritate sprijinită. ,,Cu cât un grup are relaţii
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mai bune cu lumea exterioară cu atât mai repede se va dezlipi". (K. Emizet i
V. Hesli, The disposition to secede: An analysis ofthe Soviet case, 1995; 500).
7
În Banatul Sârbesc, în 176 de localităti , trăiesc 633.127 de locuitori ' slovaci, 2% macedonieni, croaţi,
66, l % sârbi 5,7% români, I 0,6% unguri, 3%
bulgari, nemţi, ţinţari, rommi, evrei, francezi, spanioli.
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THE ETHNIC ASPECTS OF REGIONALIZING
Abstract
The regionalizing that was so often invocated in the past
years is differently argumented. The rich regions want to develop more and poor ones feel neglected and want to gain more
interest to their development. The minorities act for
regionalization in to stop their disappearance. There are a lot of
dilemmas over the effects ofregionalizing. The item comprises
a lot of politic and institutional options and a new relation with
the leadership. An example of this type is Voivodina which is
part of DKMT, a trans state region with real possibilities of
developing into a lot of domains. The problematic part is that
Voivodina does not have adequate laws to develop economically and to conserve its minorities.
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VOIVODINA SI EUROREGIUNILE
'
Dusan Dejanac,Kikinda (SRB)

Ideile privind o Europă unită au fost prezente în cercurile
de anumitori intelectuali sârbi încă dinaintea celui de al doilea
război mondial.
Unul dintre vizionarii Europei de astăzi a fost si intelectualul
'
din Kikinda, profesorul universitar dr. Mirco M. Cosici.
În primăvara anului 1940, când al doilea război mondial
deia luase amploare, iar nemtii si aliatii lor se pregăteau să
~
' '
'
cotropească Europa si întreaga lume, dr Mirco Cosici s-a ridicat,
în articolul ,Jncotro ;e îndreaptă Europa", împotriva nazismului
si a totalitarismului. Articolul său de revoltă a fost publicat, în
1940, în cotidianul ,,Dan" (Ziua) din Novi Sad, în perioada
Paştelui ortodox. El a militat cu ardoare şi fără teamă pentru
lupta unită a popoarelor europene împotriva sistemului totalitar.
De asemenea a susţinut vie nădejdea că, după terminarea
războiului si după restaurarea păcii, Europa se va clădi pe un
'
sistem politic democratic, federativ.
Cosici a prevăzut şi posibilitatea ca în noua Europă
democratică să existe, o perioadă de timp, dictatori de toate
culorile politice, care urmau să facă ravagii pe la periferiile
Europei si ale civilizatiei europene. Însă aceste regimuri
' urmau să se
' prăbusească unul după altul, iar
dictatoriale
'
apoi urma să se instaureze pe teritoriul
Europei sistemul
politic democratic.
Când ne gândim astăzi la articolul semnat de Cosici ne
dăm seama că a fost un mare vizionar. Profetia sa politică s-a
'
adeverit întocmai.
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Din Antichitate până în prezent foarte putine teorii si viziuni
' continental
'
ale teoreticienilior politici s-au adeverit pe plan
ca
şi cea a lui Cosici. Amintim că regimurile dictatoriale au început
să se prăbuşească întâi în peninsula Pirineică, apoi în Europa
de Est si în sfârsit în Balcani.
'
'

Mirco M. Cosici
Astăzi Europa încearcă din răsputeri să se unească în plan demo-

cratic, lucru ce va facilita o dezvoltare rapidă a tuturor regiunilor.
Ideile europene şi declaraţiile oficiale mutuale, precum şi
conventiile, vor fi acceptate de către toate popoarele si
'
'
comunitătile, deoarece ,,fără supremele idealuri umane nu este
'
posibilă menţinerea stării de pace între oameni, sau orice alt
fel de orânduire".
După terminarea războiului, în noua Europă„ vor lua naştere
diverse orânduiri cu caracter colectiv cu impuneri „statutale"
(minoritate, muncă, schimb de bunuri, educatie morală).
~
'
In clădirea acestei Europe statele si regiunile precum si
'
'
organizatiile autoguvernante vor avea egală
contributie.

'

'
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Această idee prof.

Mirco M. Cosici o exprima astfel: ,,Multe
aspecte din ceea ce astăzi este abordat ca un aspect al
,, suveranităţii populare" va deveni problema conducerii locale,
Pe când multe din„ individualitătile nationale" vor în'ătisa mai
mult realitatea folclorică decât cea politică". Aceste idei sunt
deja în mare măsură o realitate în Europa.
Încotro ne îndreptăm? Aceasta se întreaba zilnic toate
generatiile din Voivodina si Serbia. Pentru cetăteanul de rând,
'
situatia' economica este din' ce în ce mai greu suportabilă.
Tot
'
~
mai multă lume rămâne fără loc de muncă. lncă nu e finalizat
procesul de privatizare. Mulţi dintre noii patroni manifestă
nepricepere şi necunoaştere în domeniul afacerilor,
nerespectarea normelor muncii, este destul primitivism, şi chiar
si tiranie si despotism.
'
~
,
In timp ce lumea avansa, noi am pierdut două decenii
trăgând de ciolanul popular, luptându-ne pentru granite si
'
teritorii. Aceste lupte interioare ne-au consumat energia si' ne'
au tras înapoi. Asta s-a întâmplat într-o perioadă în care
guvernanţii au reuşit să convingă poporul că sunt de partea lui
si că Europa ar fi împotriva noastră si că ne pedepseste pentru
'
'
' în timp
asa
numita crâncena înversunare de care
am dat dovadă
,
'
ce ne apăram interesele nationale si granitele statului. Am fost
'
,
'
o tară relativ deschisă, având punti economice în întreaga lume,
' acestor facilităti noi ne-am
cu' pasaport fără viză, si în pofida
'
'
,..
'
închis şi închistat în propriile noastre hotare. Imi aduc aminte
de acele mitinguri de la începutul anilor 90, când revoltatii
'
strigau: Ne poate face cineva ceva?
Această autosuficientă este vizibilă astăzi la orice pas. Nu
există oras a cărui două, 'trei sau zece fabrici să nu aibă usile
'
' .
zăvorâte. Astăzi ne aflăm acolo unde erau ţările Europei de Est
la începutul anilor 90 ai secolului 20. Dacă aruncăm o privire
spre ţările învecinate, care au reuşit să treacă perioada de
'

'

':JU I

I
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tranzitie si să se integreze în familia numită Uniunea Europeană,
' '
observăm schimbări la fiecare pas.
În ce situatie eram noi pe la sf'arsitul anilor 80 ai secolului 20?
'
'
Mi-aş permite să răspund dând ca exemplu oraşul meu
Kikinda. Prin Kikinda trecea calea ferată europeană: Bucuresti
'
- Kikinda - Subotita - Zagreb - Rieca. Prin gara din Kikinda
zilnic treceau zeci ' de vagoane de marfă către România si
'
viceversa. Considerând veniturile nationale, primăria Kikindei
'
se situa aproape în topul fostei Iugoslavii.
Pe plan economic,
Kikinda exporta în Europa de Vest marfă în valoare de sute de
milioane de dolari, precum şi în America, Europa de Est şi pe
alte continente. Drumurile super moderne legau orasul de
'
celelalte localităti si regiuni din zonă. Fiecare sat avea propriul
Plan de dezvoltare urbanistică. In oras nu existau someri. In
'
'
schimb astăzi, douăzeci de ani mai târziu,
numărul celor fără
loc de muncă e mai mare decât al celor angajati. La portile
'
Fortei de muncă 8.500 de persoane asteaptă un loc' de angajare.
' un loc de muncă nou concurează
'
Pentru
între 50 si 100 de
'
cetăteni. Străinii care au cumpărat un număr de fabrici au
'
introdus
în ele tehnolgie murdară. Urmările sunt deja vizibile
din punct de vedere ai sănătăţii, deoarece a crescut procentul
bolilor maligne, dar apar si noi boli care nu existau în acest
'
teritoriu pâna acum. Un număr
mare de tineri, rămaşi fără
perspectivă, a emigrat în America, Canada şi pe alte continente.
La acestea se adaugă faptul că întretinem mii de persoane
refugiate. In momentul de faţă suntem neputincioşi să rezolvăm
vreo problemă vitală. Toate acestea le-am însiruit ca să vă puteti
'
da seama mai bine unde ne aflăm, deoarece' dorim să mergem
către Europa. Din start ne-am împotmolit în mocirlă, iar drumul
nostru este lung si incert. Rămâne de văzut dacă generatia mea
'
va simţi roadele politicii,
pe care dorim să o promovăm' şi care
va fi în conformitate cu cea europeană.
'

A

'

A

A

'
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Unde e Serbia noastră astăzi?
Tara
noastră Serbia astăzi este în expectativa rezolvărilor
,
granitele
roblemelor
vitale. Noi astăzi nu ne mai cunoastem
,
,
P
deoarece partea teritoriului nostru istoric a fost amputat în 1999,
mă refer la Kosovo si Metohia, sieste sub protectoratul Natiunilor
' Tribunalul' Intemational să aducă verdictul
'
Unite. Se asteaptă
ca
'
,
asupra genocidului ce l-au comis Federaţia Bosniei şi a
Herţegovinei asupra Serbiei şi Muntenegrului, negocierile de
stabilizare si alipire la Uniunea Europeană sunt înghetate pe motiv
'
'
că nu ne-am îndeplinit obligatia
fată
, internatională
,
, de Tribunalul
din Haga, asteptăm rezultatele referendumului din Muntenegru
'
care va decide
soarta uniunii statale.
Abia când se va tăia nodul gordian si se vor clarifica
'
dilemele privitoare la datele acestor probleme vom purcede să
formăm noua Constitutie si adiacent acestei actiuni să ajungem
, ,
'
la un consens asupra strategiei de dezvoltare si a prioritătilor
politicii interne şi externe. In acel moment vom avea o atitudine
statală clară vis-a-vis de integrările europene, precum si în ceea
'
ce priveste rezolvarea organizării statale interne.
Un 'mare impiediment este si mentalitatea.
'
Gândirea conservatoare, care pretinde, că noi suntem în
Europa si nu mai e nimic nou de făcut sau nou de căutat, este
destul de' larg răspândită. Acesti traditionalisti si „balcanici"
'
'
' '
consideră că ne e bine si aici, acasă. Preferăm „ o tuică bună si o
'
'
'
friptură" decât integrarea în Uniunea Europeană. ,,Ţine de datoria
noastră să nt păstrăm valorile şi să luptăm împotriva intereselor
personale şi a celor de grup care ne vând Europei", scriau, zilele
trecute, traditionalistii, la o anchetă publică condusă în Kikinda
'
' de tineret, cu ocazia Zilei Europei.
de către o organizatie
'
Altă categorie de tineri consideră că Europa este aici, dar
că noi suntem departe. Este nevoie de multă trudă, cu precădere
pe planul mentalitătilor, să ne urnim din loc.
A

,

'

'
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Timp de două decenii cât noi ne-am tot poticnit în Europa
Unită se desfăsura un nou si rapid proces de colaborare si
' beneficiari ' erau regiunile si comunitătile lo'
integrare, al cărui
'
'
cale si intreprinderile mici si mijlocii.
'Micile comunităti politico-teritoriale
'
si micile subiecte
' locul în retelele transnationale
'
economice si-au găsit
de
'
'
'
Parteneriate, benificiind de transferul de stiintă si tehnologie
'
' '
si de noi piete economice.
In acest proces s-au încadrat multe uniuni regionale, iar pe
de altă parte Uniunea Europeană a creat fonduri speciale pentru
a sustine si a ajuta aceste programe. Unele dintre izvoarele
'
'
informationale
notează că în acest proces participă 225 de
'
comunităti locale si regionale din majoritatea tărilor europene.
'
' prima dinte regiunile noastre
' care a intrat
Voivodina
este
în familia europeană - adică în euroregiune. Este vorba de asa
numita Euroregiune DKMT (Dunăre - Cris - Mures - Tisa).'
De ce tocmai Voivodina? În primul rând, Voiv~dina este
partea cea mai dezvoltată a Republicii. În al doilea rând, ca si
'
comunitate politico-teritorială Voivodina se caracterizează
printr-o cultură regională
Printr-o istorie specifică, prin traditie
, si
'
proprie multietnicitătii.
In urma războaielor noastre în Voivodina si în Serbia
'
Centrală, precum şi în alte regiuni ale fostei Iugoslavii, se
profilează o omogenizare etnică.
Astfel,dacă în anul 1991 în Serbia, fără Kosovo si Metohia,
'
populatia
, sârbă era de 79,93% (6.252.405), în anul 2002
statisticile indicau 82,86%, adică 6.712.838.
Între cele două recensăminte numărul sârbilor din
Voivodina a crescut cu 178.084, adică cu 13,47%.
Acest fenomen de crestere a populatiei sârbe este rezultatul
'
,
migratiei de refugiati din Croatia, Bosnia si Hertegovina, cu un
' din Kosovo' şi Metohia.
'
'
'
procent
'

A

A

'

,
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Pe de altă parte se observă fenomenul scăderii minorităţilor
în structura etnică a populaţiei din Voivodina.
Euroreginuea Dunărea - Cris, - Mures, - Tisa s-a fondat în
anul 1997 la Szeged si
, cuprinde trei regiuni: Voivodina din
Serbia, Alfoldul de Sud din Ungaria si
, Vestul României.
Criteriile de bază ai acestei comunităti sunt:
'
1. colaborarea pe linia intereselor comune,
atmosfera de
încredere reciprocă, idealurile democratice şi ideile politicii
europene în ceea ce priveşte dezvoltarea teritorială;
2. cooperarea care trebuie să asigure folosirea optjmă a
rioritătilor
si
posibilitătilor acestei regiuni;
P
'
,
,
3. colaborarea puternică, multilaterală si institutionalizată
,
'
pentru ca DKMT să devină unul dintre cele mai importante
centre economice, politice, culturale, stiintifice
si
,
'
, novatoare ale
Europei Centrale şi de Est, adică partea integrantă a Europei
care se unifică tot mai mult.
În virtutea acestor scopuri comune cele mai importante
obiective sunt:
- Prin generarea relatiilor transfrontaliere trebuie ajutată
'
întărirea concurentei si dezvoltarea capacitătii pentru absorbirea
' ,
'
acestui spatiu;
'
- E ne~oie
ca să fie sprijinită realizarea şi coordonarea
programelor de dezvoltare care duc la cresterea
nivelului de
,
trai si la cresterea standardelor locuitorilor regiunii, de asemenea
,
'
trebuie eliminate neajunsurile care provin din spaţiul periferic
frontalier, si astfel se va contribui la crearea conditiilor pentru
,
'
o dezvoltare economică clar conturată si continuă a regiunii;
'
- Avându-se în vedere prevderile si atitudinile din Pactul
pentru Stabilitatea Balcanilor precum 'si din alte documente
'
esentiale ale Uniunii Europene, pe lângă conservarea traditiei
'
'
multuculturale,
e necesară sustinerea democratizării regiunii,
'
creearea de noi contacte afară
de cele de colaborare
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institutionalizată,

cimentarea mecanismelor democratice,

'
Precum si extirparea preconceptiilor si antipatiilor latente.
'
Cooperarea
în regiune 'este 'foarte diversificată ~i
ramificată,

ceea ce a determinat ca Adunarea Colaborării
Regionale DKMT să elaboreze, pe data de 22 mai 2004, planul
de dezvoltare al Euroregiunii.
Scopul este stabilirea direcţiilor strategice pentru
dezvoltarea colaborării frontaliere, în vederea îmbunătătirii
'
conditiilor de trai a populatiei si a consolidării întregii regiuni
'
'
'
cu Europa.
În strategia adoptată în anul 2005 se prevedea ca centrul
cooperării să cuprindă o anume zona specifică a Banatului cu
cele trei unităti teritorial-statistice învecinate.
~
'
In teritoriul DKMT de 71.879 km 2 trăiesc 5,4 milioane de
locuitori.
Chiar dacă din punct de vedere geografic această regiune
apartine spatiului Carpatic si Bazinului Panonic, în sens
'
' traditional ea este
' multinatională si multietnică,
multicultural
si
'
'
'
'cu un relevant
cu o urbanizare dezvoltată, cu centre universitare,
patrimoniu cultural, cu o activitate editorială de invidiat si cu o
'
mass media în toate limbile minoritătilor, cum se cade într-o
'
societate civilă în dezvoltare.
Lucrul de care duce lipsă Euroregiunea în momentul de
fată este un motor economic de crestere.
' Se consideră că această lipsă se poate
'
compensa cu investiţii
în infrastructură. La noi în Voivodina este asteptată finalizarea
'
multor realizări în ce priveste coridorul X ale căilor ferate si ale
'
'
drumurilor si coridorul fluvial VII adică al Dunării.
Pentru 'ca programele si prevederile Euroregiunii DKMT să
'
se realizeze în totalitate, statul trebuie să dea Voivodinei, ca si în
'
cazul celorlalte regiuni din Europa, anumite drepturi legislative
si anumite mecanisme.
'
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Înainte de toate, rapiditatea realizării programului depinde
de integrarea tării în Uniunea Europeană si de încheierea unor
' cu statele vecine. Suntem' martori că această
tratate mutuale
colaborare s-a intensificat în ultimii ani la nivel statal.
Recesământul populaţiei din Voivodina după
apartenenţă etnică

"~~--·-----

-·--•---

minoritate
~-----------

1991
------

naţionalli

ProcenbJI
Procentul
în
în
-----·----·- - - - - --· ---·, -------totalul populaţei 2002 totalul popula~ei

U11gurii

339,491
74,808
Croaţii
21,434
Bu11ievaţi
63,545
Slovacii
38,809
Ro111â11ii
17,652
Rute11ii
24,366
Rommi
Macedo11ie11il 17,472
Iugoslavii 174,295
Mte11egre11ii 44,838

--

16.90
3.97
1.08
3.20
1.90
0.90
-- -------1.20

290,207
56,546
19,766

56,637
30,419
15,626
--- - - - 29,057
o.so
11,785
8.66
49,881
2.23
35,513

14.28
2.78
0.97
2.79
1.50
0.77
1.43
0.58
2.46

------------ -

1.75

procenbJI
scăderii

---.------- ----·-----·--··2002 al ninorităţibr_

49,284
18,262
1,668
6,908
8,390
__ 2,02~
4,691
5,687
124,414
9,325

na~onat:
14.52
24.41
7.78
10.87
21.62
11.48
--16.14
32.55
71.38
20.80

----

Chiar dacă procentul minorităţilor şi ai grupărilor etnice
a scăzut, într-o anumită măsură, de pe întregul teritoriu al fostei
Iugoslavii, Voivodina totuşi a rămas singura regiune cu puternice
si plurale caracteristici multietnice, ceea ce îi conferă în
'
continuare
o identitate aparte ca şi comunitate regională.
Sosirea refugiatilor si decizia de a rămâne în Voivodina
'
pentru totdeauna au 'schimbat
multe aspecte pe plan cultural şi
emotional al regiunii.
'A
In zonă a venit un procent important de oameni cu o
conditie socială si cu un nivel cultural mai scăzută.
'
'
Dacă la aceasta adăugăm comportamentul celor veniti din
'
război (furturi, nerecunoasterea si nerespectarea normelor
'
culturale regionale, elogierea' criminalilor
de război prin cântatul
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la gusle si
, asemenea folclorisme) ne putem închipui ce se
întâmplă în acest mediu nou creat.
Voivodina tinde să-si
si
, piardă unele valori traditionale
,
' să
devină un simplu teritoriu autonom.
Din cauza problemelor nerezolvate în ceea ce priveşte
uniunea statală se asteaptă
nouă Constitutie în care se va putea
'
,
abroga, printr-o organizare verticală a puterii, statutul
constitutional
al regiunilor autonome.
,
Au fost elaborate două propuneri pentru noua Constitutie.
,
Una vine din partea guvernului Serbiei, cealaltă vine din partea
unui şrup de experţi format de către preşedintele Republicii.
In ambele propuneri se pomeneste clar de existenta a doua
'
,
regiuni autonome si de permiterea formării unor regiuni
'
autonome noi.
În ce priveşte Voivodina, partidele politice sunt unicele din
tară care sustin public că Voivodina nu va mai avea acele drepturi
,
'
constitutionale
pe care le-a avut în Constitutia
,
, din 1947, în vreme
ce pentru Kosovo şi Metohia se prevede o formulă mai complexă
decât regiune autonomă dar mai putin
, decât republică.
Deocamadată se discută incoerent despre organizarea
regională a tării
, din cauza statutului neclar si
, nedefinit. În momentul
în care întrebările esentiale
îsi
,
, vor afla răspunsul iar problemele
principale vor fi rezolvate şi când vom fi de-adevăratelea în Europa,
atunci vom discuta altfel despre o organizare verticală a puterii,
respectiv a regiunilor. Momentan suntem în pozitia „pat".
In afară de marile provincii istorico-politice şi teritoriale,
în fiecare tară
, există si
, regiuni mai mici, care sunt cunoscute
nu doar populatiei locale, ci si celei care trăieste în alte zone.
,
'
'
Aceste teritorii figurează si ca regiuni geografice. Una
dintre ele este regiunea Kikinda.'
În contextul istoric, cultural, administrativ si economic
' si decizii
asemenea regiuni mici sunt rezultatul multor sfortări
A

,

'
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'

a celor care au depus eforturi enorme în a lega satele şi oraşele
între ele, atât cele din zonă cât si
, cele mai îndepărtate.
Acest proces de regionalizare se poate observa pe durată
lungă. Aşa a fost şi cazul Kikindei. Refugiul economic şi
demografic al Kikindei, în secolul 18 şi 19 a fost partea de
nord-vest a Banatului Românesc. Kikinda, asezată la răscrucea
'
drumurilor comerciale a devenit centru regional
al Banatului
de Nord pe la mijlocul secolului 18.
Prin Kikinda a trecut si drumul postai din Timisoara către
,
'
'
Novi Sad, respectiv spre Szeged si Pesta. Acest fapt i-a permis
'
Kikindei să stabilească legături economice cu două orăsele
mai
,
apropiate, cu Sânnicolaul Mare si
, cu Jimbolia si
, cu orasele
,
Timisoara, Szeged, iar mai târziu si cu Aradul. Locuitorii Kikindei
'
,
mergeau regulat la Timişoara la târg, iar coloane întregi de
locuitori ai Banatului românesc de astăzi erau prezenti, la târgul
din Kikinda. In secolele 18 si 19 aceste două târguri au fost cele
'
mai mari din întreg Banatul de Sus si
, au însemnat viată
, pentru
zecile de mii de locuitori din această zonă a Banatului.
Desigur, un eveniment important, care a cimentat legătura
dintre aceste spatii, s-a întâmplat în anul 1857, când lângă
'
Kikinda a fost construită
calea ferată, respectiv când a început
să functioneze calea ferată transeuropeană pe ruta Timisoara '
,
Kikinda - Szeged - Pesta - Viena.
Această cale ferată a determinat dezvoltarea multilaterală
a acestei regiuni. În anul 1869 în Kikinda a început construirea
unei mori pe aburi, cea mai mare din Europa Centrală. Toate
localitătile între Sânnicolau! Mare, Periam si Jimbolia îsi
'
,
,
aduceau si îsi vindeau grânele la Marea Moară din Kikinda.
' '
La sfârşitul
secolului 19 şi la începutul secolului 20,
împreună cu toate comunele învecinate, Kikinda construieste
,
căile ferate locale si drumuri către Periam, Sânnicolau! Mare si
'
'
Arad. Fluxul de oameni
si de mărfuri a crescut an de an.
'
~
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Un exemplu în acest sens ar fi că, în anul 1885, prin gara
din Kikinda au trecut 1.11 Ovagoane de marfă, iar în anul 1895
cu trenurile care au trecut prin gara Kikinda au călătorit 181.534
de pasageri. În anii următori circulatia s-a întetit, mai ales când
s-au finalizat lucrările la căile ferate' locale. '
Pe lângă moara cu aburi, această regiune s-a ridicat la
nivel european când a început să se dezvolte Fabrica de
cărămidă si tiglă. Compania de fabricare a cărămizii „Bon
' ",' a cărei reprezentante erau Fabricile de tigle
si tovarăsii
'
'
' concern european 'prin
din Kikinda şi Jimbolia a devenit un
faptul că si-a asociat fabrici similare din Novi Becei,
Bekecsaba si Budapesta. Inainte de primul război mondial
'
Kikinda si Jimbolia
au fost în sensul cel mai real al cuvântului
capitalele' acestei industrii.
În anul 1918, respectiv în 1924, când s-au trasat noile
granitele statale, această regiune a fost împărtită artificial.
'
'
Demersurile
naturale au fost stopate.
Marea parte a teritoriului aflat până atunci în sfera de
influentă a Kikindei a rămas în România de astăzi.
'
Localităţile de lângă frontieră au început să stagneze pe
plan economic ceea ce a dus la stoparea oricărei alte dezvoltări,
efectul fiind depopularea zonei.
Numeroase localităti de pe partea noastră a frontierei au
'
rămas pustii (Giala, Arangielovo Bănăţean, Radoievo, Hetin).
În România la fel.
Multe dintre orăsele au fost ignorate (Mocrin, Srpska Trnia,
'
'
Iasa Tomici), dar si unele
orase.
' Exemplul cel
' mai ilustrativ
'
este Jimbolia. Industria
ceramică din acest loc care la începutul secolului 20 a fost la
nivel mondial în sens tehnologic, doar un secol mai târziu a
fost rasă de pe harta economică. Fabrica nu mai există, ceea ce
demonstrează dezinteresul total pentru regiunea de frontieră.
'

A
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Partea regiunii gravitationale a Marii Kikinde care
'
a fost cedată României după
Primul Război Mondial*
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Crearea Euroregiunilor din nou motivează numeroase
subiecte economice, politice si culturale, îndemnând la
' de frontieră, respectiv la
dezvoltarea initiativelor în zona
'
colaborare regională.
Cel mai febril militant ai revitalizării nodului de cale ferată
Pe ruta Timisoara - Kikinda - Szeged este Asociatia Prietenilor
'
'
Căilor Ferate din Kikinda. Această initiativă a sustinut-o Primăria
' dezvoltare al
din Kikinda ~i ea se află în programul' ~i planul de
colaborării regionale Dunăre - Cris - Mures - Tisa.
În colaborare cu Camerele' de com~rt învecinate, din
'
România si Ungaria, Camera de Comert Regională
din Kikinda
'
'
depune eforturi pentru prosperitatea schimburilor economice
si a colaborării de acest fel.
'
La târgurile economice din Szeged, Timisoara si Kikinda
'
'
participă numeroase intreprinderi economice. Un indiciu că
regiunea DKMT are perspective este si
, întâlnirea celor trei ministrii
,
de externe, eveniment ce a avut loc nu cu mult timp în urmă.
În sfera de cultură, Kikinda, Jimbolia, Timisoara si Aradul
'
'
sunt adevărate exemple de colaborare culturală transfrontieră. Anual
si constant aceste orase sunt gazdele a numeroase evenimente
'
,
culturale si artistice la care participă si vecinii din euroregiune.
'
Formatiile
cultural-artistice ' sunt constant invitate la
festivalurile' intemationale organizate de către orasele amintite.
Ansamblul Academ'ic Pentru Conservarea Muzicii „Guste" din
Kikinda este promotorul proiectului internaţional
Etnofilarmonica, la care participă cele mai vestite orchestre
populare din mai multe ţări.
Asociatia istorico-natală „Kingea" a construit punti de
' numeroase asociatii similare si institutii culturale
'
colaborare cu
'
,
'
din România si Ungaria.
În colab~rare cu Agentia Europeană pentru Reconstructii
'
'
în Kikinda se va construi Muzeul
cuaternarului sial
terrei, în
,
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care va fi expus scheletul unui mamut, cu o vechime de câteva
sute de mii de ani. Pe lângă mamut în muzeu îşi vor afla locul
si aproximativ o mie de sculpturi mari din teracotă. Acest muzeu
' avea însemnătate europeană si sigur va contribui la
va
'
dezvoltarea colaborării culturale regionale.
În ultimii ani Europa de Est si Balcanii sunt supusi unor
'
'
schimbări majore. Tările vecine s-au integrat în Uniunea
'
Europeană ori sunt pe cale de a o face. Pe de altă parte, Serbia
e departe de asta, prin urmare şi Kikinda la fel.
Pentru cetăteanul de rând granita cu România vecină pare
' decât cu două decenii
' în urmă. Din anii 70 ai
mai închisă acum
secolului 20 graniţa cu România vecină a fost „moale" pentru
cetătenii de rând. Mii de locuitori din Banat treceau zilnic granita
'
'
si mergeau
în România.
'
La fel a fost si cu românii din România în ultimii
'
cincisprezece ani. Pietele
din Kikinda, Zrenianin, Pancevo si
' românească si de români.
'
Vârset musteau de marfă
' Intercomunicarea
'
'
zilnică a contribuit nu doar la cunoasterea
'
reciprocă a vecinilor şi la închegarea prieteniilor, ci în urma
acestei interactiuni s-a aiuns si la sute de căsătorii mixte. Din
'
:J
'
păcate, cetătenii de rând astăzi nu mai trec frontiera deoarece
' materiale necesare si nici motivatii economice.
nu au miJ"loace
'
'
Cetătenii sărăciti nu au bani pentru obtinerea vizelor. Frontiera
'
'
o trec' doar camioanele
si oamenii de afaceri.
Este adevărat că
'
trenurile internaţionale circulă în continuare. Sunt zile întregi
însă în care singurul vagon de pasageri care circulă de la Kikinda
la Jimbolia este completamente gol. Situatia e identică si în ce
' mai au marfă.
'
priveste marfarurile. Vagoanele de marfă nu
'
Si Serbia si România, încearcă să remedieze această
'
'
situaţie. Din anul 2005 frontiera statală clasică a dispărut.
Observatoarele militare sunt pustii. Si chiar dacă armata nu e
'
prezentă, nu se întâmplă ca cineva să treacă graniţa ilegal.
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Cândva se fugea de regim. Astăzi omul de rând îsi
, petrece viata
,
în locul lui natal. Chiar si
, fără armată, chiar si
, fără să fie vizibilă,
frontiera totusi
că nu o pot trece. Frontiera
, există. Oamenii stiu
,
invizibilă totusi
departe pe vecini.
, îi tine
,
Să închei. Pentru intensificarea colaborării economice de
frontieră este obligatoriu nevoie de acordul si
, unanimitatea
sistemelor juridice, monetare, economice si sociale. Pentru
'
aceasta si
, pentru toate celelalte ramuri de colaborare si
, trafic
este nevoie să se treacă peste diverse obstacole administrative.
Chiar dacă există condiţii pentru o colaborare
transfrontalieră - o multime
de obiective economice, sosele,
,
,
căi ferate si puncte vamale - multi cetăteni rămân sceptici sinu
'
'
'
'
speră în schimbări pozitive relevante în viitorul apropiat.
Ei sunt de părere că vom fi tot mai departe unii de altii,
,
chiar dacă caraulele militare sunt goale. Statele si
, sistemele lor
constituie un obstacol, iar iniţiativa locală pentru o colaborare
reciprocă intensivă va rămâne doar una simbolică si
, o
mascaradă, deoarece autoritătile
, locale nu au autoritate si
, nici
mecanismele necesare pentru o colaborare economică puternică
si stabilă, si nici pentru alte genuri de colaborări.
'
,

Traducere din limba sârba Borko Ilin

NOTA
*Dr. Dragoliub Bugarschi, Funcţiile actuale ale Kikindei
ei gravitaţională, Novi Sad, 1982.
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VOJVODINAAND EUROPEAN REGIONS
Abstract
Idea of European unity was familiar with idea of a few
Serbian intellectual even before the Second World War. One of
visionary of Europe today was Dr Mirko M. Kosic from
Kikinda. Already in spring of 1940 he was writing that European people would breakdown fascism, create peace and build
democratic system with federal organization. Regions and local municipality would participate in building process of new
Europe beside European states.
Since the world keep developing, during last two_ decade
we were occupied by ourselves . We had been spending our
precious time. Today we are pretty much the same as eastern
European countries in nineties of:XX century. We want to join
to European family but our way is long and unpredictable. Only
if we overcome our national dilema and our weakness, we could
hope to achieve faster binding with Europe.
Since we were trying unsuccessfully to find solution for our
problem almost twenty years, in European Union process of integration and cooperation lead by different regions, local municipality, small and midie sized enterprises, was in progress. Vojvodina
is the first our region which join to family of European Region
called Dunav- Kris- Moris- Tisa. This Union was found in 1997
and in 2005 developing strategy was adopted with plan to support
better irnprovement in region which comprises ofthree countries.
Each country, besides huge historical, territorial and politica} region, consists of some local region. One ofthem is Kikinda
region surrounded by cities and locality in contiguous Remania.
Formation of European Region inspired many economica}, politica} and cultural subject to develope initiative in borde.rland of
Northern Banat. Kikinda precedes in that process.
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PUNCTUL DE GRANIT Ă~
'
INELUL CARE LEAGA TREI STATE
Perspectivele comune ale Ungariei, României si
'
Serbiei în viitorul european
Branislav K. Zaric, Kikinda (SRB)
1. Introducere
În urma schimbărilor geopolitice majore de la sfărsitul
' în
secolului XX, Europa s-a orientat către procesele integrante
toate segmentele ei de existenţă, în contextele politice,
economice, culturale, informationale, comunicationale si
'
'
,
institutionale.
' deosebire de relatiile interstatale si militare de până
Spre
'
,
acuma, secolul XXI a început în contextul creării realtiilor si
'
'
ale legăturilor regionale. Experienta civilizatională si motivele
'
'
'
economice au impus nevoia ca părţile apropiate ~i asemănătoare
ale tărilor diferite să se unească sub egida ideii de regiuni. Astfel
'
a început
formarea euroregiunilor în Europa, printre care
Euroregiunea Dunăre -Cris, Mures, - Tisa (DKMT).
2. Scurt istoric
Spaţiul ocupat astăzi parţial de trei ţări: Ungaria, România
si Serbia, închegat si unificat de către Euroregiunea Dunăre '
,
Cris- Mures - Tisa (DKMT) a fost timp de veacuri (cu mici
'
,
întreruperi) partea unei singure ţări. Acel spaţiu reprezintă un
climat unitar natural (geografic) ~i o punte care îi asigura Europei
legătura între cele patru colţuri ale sale.
Mai recent, prin acel spatiu Europa iese si în alte părti ale
'
,
'
lumii, cu precădere în bazinul Mării Negre ~i cel al Asiei
Centrale.
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Datorită unitătii

sale natural-istorice, spatiul acestei regiuni

'
' prin diverse căi
a mentinut o permanentă
legătură între polii săi
'
de comunicare, în trecut prin rute traditionale fluviale si rutiere,

'
'
iar în ultimul timp prin căi ferate. După
plecarea turcilor,
în
această parte a Panoniei s-a înregistrat o crestere economică
'
puternică, iar ca mărturie stau investiţiile capitale în a doua
jumătate a secolului XIX, când au fost puse bazele
infrastructurii, care sunt inegalabile până în ziua de astăzi.
După Primul Război Mondial noua împărţire geopolitică a
Europei a creat în acest spatiu frontiere fortate si impuse, care au
' tări si i-au curmat
' ' potentialul din
stopat dezvoltarea celor trei
' 'tendinţă tragică s-a accentuat
'
toate punctele de vedere. Această
si mai mult după cel de-al Doilea Război Mondial, când frontierele
' devenit adevărate cetăti. Apogeul non- sensului politic a fost
au
' tip de legături care nu deranjau pe
întreruperea chiar şi a acelui
nimeni, si care astăzi reprezintă o problemă în plus: căile ferate
'
demontate,
drumurile sectionate, introducerea vizelor si a
'
'
P ermiselor speciale, strămutarea populatiei nebăstinasă
'
'
'
(deportarea nemţilor şi a sârbilor în Bărărgan).
Prin prăbusirea cortinei de fier, Europei i-a surâs o sansă
'
'
nouă pentru reintegrare, care astăzi se bazează în primul rând
pe principiile colaborării economice. Acest proces a început şi
în această parte a Europei pe la jumătatea anilor 90 ai secolului
trecut, dar încă se derulează cu încetinitorul, mai ales <lina cauza
crizei politice si a războaielor din spatiul fostei Iugoslavii,
'
' integrarea SCG, ale
precum şi din cauza
problemelor legate la
cărei hotare adevărate rămân încă nedefinite.

3. Regiunea Dunăre--Crlt-Mure~ - Tisa ca o Euroregiune
Ca o formă de colaborare transfrontalieră, această regiune
s-a înfiintat pe 27 noiembrie 1997, când în Szeged a fost semnat
' de colaborare între judetele maghiare, cele române
Protocolul
'
şi Executivul Regiunii Autonome Voivodina. Corpul de lucru
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al DKMT este format din: Forumul presedintilor, Organul de
'
'
Consultantă, presedintele desemnat în functie si grupele de
lucru. In Protocol sunt prevăzute segmentele de colaborare si
'
actiunile concrete prevăzute pentru anumite domenii.
In segmentul economic sunt prevăzute programele
economice, sistemele informationale comune, colaborarea între
'
camerele de comert, crearea companiilor
si a băncilor comune,
'
cooperarea comercială si o formă de a plasa' împreună produsele
agricole, precum si de a' participa si de a păsi împreună pe piată.
In segmentul de infrastructură si căi de comunicatii este
'
'
prevăzut proiectul comun de a construi drumuri şi căi ferate,
precum şi căile de transport fluvial sau cel de canal, puncte
vamale comune.
În segmentul protectiei mediului înconjurător este prevăzut
' privinta aplicării măsurilor necesare.
acordul si efortul comun în
In segmentul turismului se merge pe dezvoltarea turismului
regional.
În segmentul stiintific, cultural, civic, sportiv si sanitar de
'
asemenea există o' multime
de prevederi pentru ' proiecte si
' dezvoltării si ai prosperării.
'
actiuni comune în vederea
' 4. Datele statistice de bază
'
Această euroregiune este alcătuită din patru judete din
'
Ungaria, patru din-România si regiunea Voivodina din Serbia
'
- SCG. Regiunea are 77.243 km2 si 5.968.000 de locuitori.
'
A

'

'

'

'

'

A

A

A

'

'

'

'

'

'

Euroregiunea Dunăre-Cris-Mures-Tisa (DKMT).
'
'
suprafaţa

Regiunea
I.
2.
3.
4.

Judetul Arad
' Timis
Judetul
' Hunedoara
'
Judetul
' Caras-Severin
Judetul

'

'

în km2

7.652
8.692
7.016
8.514

populaţia

507.000
715.000
547.000
376.000
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ora~ul
principal
Arad
Timi~oara
Deva
Resita
''

5. Judetul Bacs-Kiskun
' Bekes
6. Judetul
' Congrad
7. Judeţul
8. Judetul Jasz'
Nagykun-Solnok
9. Regiunea autonomă
Voivodina
Euroregiunea DKMT

8.362
5.631
4.263

542.000
407.000
438.000

Kecskemet
Bekescsaba
Szeged

5.607

423.000

Solnok

21.506
77.243

2.013.000
5.968.000

Novi Sad

5. Perspective comune
A) Legături economice
Prin natura lor, procesele economice globale impun si o
'
logică a legăturilor economice în regiune. Acestea sunt posibile
prin intermediul formării de intreprinderi comune, printr-o
colaborare a intreprinderilor nationale în vederea obtinerii unui
'
' în alte
produs comun, precum si printr-o
investitie comună
'
'
regiuni, mai ales cu scopul de achiziţionare a materiilor prime,
a energiei si cu scopul creării retelei comerciale.
'
,
B) Legături rutiere - transportul rutier ~i cel comercial
După Primul Război Mondial în fiecare dintre cele trei
tări reteaua rutieră s-a dezvoltat independent una de cealaltă,
,
'
chiar dacă din perioada convetuirii existau deja directii rutiere
'
'
fondate pe o logică geografic-economică.
Pentru o comunicare
modestă în timpul blocadei economice erau suficiente câteva
drumuri si
, câteva puncte de frontieră. Acuma însă reiese că
reteaua rutieră este preconditia oricărei dezvoltări si a oricărui
'
'
,
progres pe viitor.
Între Serbia si
, România există în total trei puncte
intemationale-interstatale de trecere, în directiile Zrenianin'
'
Srpska Crnia-Jimbolia-Timisoara,
Vrset-Vatin-Timisoara
si Bela
~
'
' '
'
'
Crkva-Kalugierovo-Tumu Severin. Mai sunt şi câteva drumuri
regionale şi puncte de trecere de mic trafic la Yrbiţe-Valcani,
Nakovo-Comlosul
, Mare si
, Megia.
Între Serbia si Ungaria există trei puncte internationale de
'
trecere, anume Horgoş-Szeged,
Kelebia-Kelebia 'şi Baciki
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Bereg-Hercegszant6, precum şi câteva puncte de trecere de mic
trafic la Giala, Baimok si Rigita.
Între România şi U~garia punctele de trecere înternaţionale
sunt Arad-Nădlac-Nagylak, Vărşand-Gyula, Turnu-Batania,
Salonta-Mehkerek si Curtici- Lokoszhaza.
'
Pentru dezvoltarea
retelei rutiere pe plan triplu este
' moderne care va lega cele trei
necesară construirea unei sosele
,
regiuni-judeţe, adică construirea drumului Szeged-KikindaTimisoara.
Acest proiect este aprobat la nivel interstatal, iar
,
unul dintre subpuncte ar fi punctul comun internaţional de
trecere Rabe-Kubekhaza-Beba Veche. Pe această sosea
,
bănăteană s-ar întâlni drumurile din toate cele trei tările.
'
,
Soarta retelei de căi ferate dintre cele trei state a fost
similară retelei' de sosele.
Intre Serbia si
, România există doar două puncte de trecere
pe calea ferată, la Kikinda-Jimbolia si Vrset-Stamora Moravita.
Intre Serbia si
, Ungaria deasemenea există doar două puncte
de trecere pe calea ferată, la Horgoş şi la Kelebia.
Între Ungaria si România există doar calea ferată Arad'
Bekescsaba, astfel Timisoara
si Szegedul sunt legate pe ocolite.
,
'
Până în anul 1945 a functionat calea ferata Szeged-Kikinda' demontata, si nici nu mai există
Timisoara, dar a fost partial
'
'
'
podul de cale ferată peste Tisa.
Euroregiunea DKMT a initiat repunerea în functiune a
'
'
acestei rute, astfel distanta
via Kikinda
' între Szeged si
, Timisoara
,
ar fi de doar 114 km, din care în Ungaria ar fi 17 km, în Serbia
54 km, iar în România 43 km. De pe această cale ferată, care ar
reprezenta o parte din calea ferată transeuropeană Europa de
Vest-Portul Marea Neagră si Instanbul, s-ar ramifica directiile
'
'
căilor ferate înspre Marea Adriatică si Grecia.
'
Reteaua fluvială este conditionată de râurile Dunărea, Tisa
'
şi de Canalul
Bega. Pe aceste ape' navigaţia este redusă doar la
A

A

!

!

'

'

'
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'

transportul de mărfuri, si nici acesta nu se desfăsoară în măsura
'
'
în care ar putea. Se navighează
pe Tisa între Ungaria
si Serbia
'
si pe Canalul Bega între Serbia si România.
'
'
Tisa este navigabilă până la revărsare
la Titel si până la Tokai.
În conditiile optime ale nivelului apei este navigabilă pe o lungime
' până la Komoran. De la Tokai până la granită pe Tisa
de 609 km
există 17 poduri, iar în Serbia încă 4. In Serbia există pe Tisa 6
porturi mai mari, iar în Ungaria doar unul, la Szeged, si 35 de
'
puncte de încărcare-descărcare marfă până la Tokai.
Canalul Bega este săpat de peste 250 de ani si cândva era
intens folosit pentru transportul de persoane si' de mărfuri.
Canalul Bega este navigabil pe o lungime de 116' km, din care
în România 44 km, iar în Serbia 72 km.
Trebuie amintit că prin intermediul acestei retele fluviale
'
întreagă această euroregiune se poate alătura hidrosistemului
european Marea Nordului-Rein-Mein-Dunărea-Marea Neagră.
Transportul aerian al Euroregiunii DKMT până acuma a
fost orientat în principal pe capitalele aeriene ale fiecărei tări
'
sau avea caracter sportivo-economic.
O structură mai dezvoltată în a domeniu aviatic o au
judetele din Ungaria, unde există diverse tipuri de aeroporturi
'
în 9 dintre
locatii: în Szeged, Kecskemet, Kalocsa, Janoshalma,
'
Ersekcsanad, Jakabszalas,
Kunmadaras, Solnok si Bekescsaba.
'
România are 2 aeroporturi: la Timisoara si Arad.
'
'
Serbia are 4 aeroporturi: la Vrset, Ecika, Sombor si Cenei.
' '
'
În această regiune transportul aerian ar putea să funcţioneze
ca un aero-taxi, ca si transport de curierat, turistic, sanitar,
'
sportiv, agricol, de afaceri sau de pilotaj instructiv.
C) Centrele logistice pentru fluxul de marfă şi prestări
servicii
Acest aspect al activităţii agricole este mai recent ~i se
practică în unele centre din judeţele maghiare ale acestei
A

'

.
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euroregiuni. Îndatorirea de bază a centrelor de logistică este să
presteze servicii în domeniul transporturilor, în demersurile de
încărcare-descărcare-depozitare marfă, în ceea ce priveşte
pregătirile pentru transport şi servicii informatice. Pe lângă
acestea, centrele se ocupă şi de împachetarea şi sortarea
mărfurilor, închirierea autovehiculelor de marfă, de servisare,
servicii vamale, repararea utilajelor de marfă, servicii hoteliere,
restaurante, bănci si
, case de schimb valutar, etc.
D) Legături informatice
Acest aspect presupune crearea unor baze de date comune
care ar fi de folos obiectivelor agricole comune şi tuturor celor
care doresc să facă parte din activitătile economice si sociale
'
,
ale acestei euroregiuni.
E) Protejarea mediului înconjurător şi ai sănătăţii
Factorii geografici, tehnologici şi restul de factori impun
ca toate activitătile din această regiune să se desfăsoare
'
,
sincronizat, deoarece urmările negative ecologice si sanitare se
'
manifestă în egală măsură în întreaga zonă, indiferent de unde
anume s-a aflat epicentrul. Aceasta este referirea cu precădere
la aero si hidro poluanti.
'
F) 'Instalatii comune
'
Aprovizionarea
cu apă este o problemă comună a întregii
zone, mai cu seamă a părtilor aflate de-a lungul Tisei. Există
ideea ca aprovizionarea cu' apă să fie asigurată de o conductă
ce va fi construită cu eforturi comune, care va trece prin mai
multe localităti de pe Tisa. Construirea ei presupune si statii
'
'
comune de epurare,
respectiv uzine comune de epurare' a apei
potabile.
Conductele de energie, mai cu seamă cele pentru depozitarea
gazului natural ar putea să contribuie într-un mod rational la
problema încălzirii termice şi al consumului industrial. '
Depouri comune specializate pentru reciclarea
deşeurilor sunt deja o metodă verificată pentru o eliminare mai
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putin costisitoare a deseurilor si pentru rezolvarea comercială
'
'
'
al acestui
aspect.
G) Securitatea §i controlul de frontalieră- ar putea să se
efectueze la punctele de frontieră comune, ceea ce ar combate
comertul ilegal (spertul), traficul de came albă, traficul de
'
'ale criminalitătii.
droguri' si alte aspecte
,
'
H) Oferta regională turistică
Această euroregiune dispune de un colaj de oferte turistice
foarte diversificat si
, atrăgătoar pentru turistii
' autohtoni si
, cei
străini. Este suficient să amintim că există conditii exceptionale
'
'
pentru turismul montan (în judeţele din România),
pentru
turismul etno-balnear (înjudetele din Ungaria) si pentru turismul
'
,
balnear, nautic si
, pentru vânătoarea sportivă (în Voivodina).
I) Stiintele si învătământul
In urma semnării Conventiei de la Bolgnia obstacolele
'
existente sunt eliminate aproape
în întregime. Acest fapt
presupune burse de studii în ţara de provenienţă (deja multe cazuri
înregistrate până acuma) ~iun mult mai mare flux de studenţi,
mai cu seamă în domeniile de sănătate si în cele de profil tehnic.
'
Conditia preliminară ar fi, desigur, învătarea
limbii vorbite în
' pe lângă deja inevitabila cunoaştere
' a limbii engleze.
regiune,
J) Cultura, sportul §i mijloacele de informare în masă
Schimbul cultural - sportiv a fost fenomenul precursor al
colaborării regionale, iar cu această conturare a euroregiunii au
crescut posibilităţile pentru o desfăşurare mai amplă a acestor
A

'

'

'

'

activităti.

'

CONCLUZII
Constituirea Euroregiunii DKMT va fi de mare folos nu
doar acelor părti ale tărilor care fac parte din regiune, ci si
'
'
,
fiecărui stat în parte. Având în vedere că acesta este doar
începutul, rezultatele adevărate urmează să se vadă de acum
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încolo, mai cu seamă în clipa în care ~i Serbia se va integra în
Uniunea Europeană. Cooperarea în sectorul civic nonguvernamental este în umbra organelor oficiale ale statului.
În ultimii câtiva ani s-a observat o activitate organizată a
' toate trei ţările de a începe împreună cu
sectorului civic în
reprezentanţii-organele oficiale ale statului colaborarea în
DKMT. Sectorul civic - organizaţiile nonguvernamentale cer
consideratie pe bună dreptate, deoarece este evident aportul lor
'
în cunoasterea
si
reciprocă în regiune. De fapt, corzile
,
, întelegera
'
invizibile ale contactelor si
, ale legăturilor în regiune pornesc
tocmai din sectorul civic (tinerii, cultura, sportul, femeile,
învătământul, artele, organizatiile locale, etc).
'
'
Traducere din limba sârbă Borko Ilin
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ROMANIAN-HUNGARIAN-SERBIAN BORDER- THE
LINK BETWEEN THE THREE STATES
Abstract
This region is a form of cross border cooperation and was
created on 21 November 1997 when representatives ofHungarian
and Romanian counties and Autonomous Province ofVojvodina
signed Protocol of Cooperation in Szeged. The Protocol stipulates
areas of cooperation and specific actions planned in certain fields.
In the field of economy, planned programs cover economic
programs, joint information systems, cooperation of chambers
of economy, establishing joint companies and banks, trade cooperation and mutual placement of agricultural products in the
market, joint approach in the third markets.
In the area of infrastructure and communication, mutual
construction of roads, railroads and forms of river-canal transport are planned, as well as joint customs facilities.
Regarding environmental issues, synchronization and planning of joint activities and measures are stipulated.
Regarding tourism, development of regional tourism is
planned.
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Regarding the fields of science, culture, civil relations, sport
and health, mutual projects are planned together with the actions aimed for development and improvements in these areas.
This European region consists of 4 counties from Hungary, 4 counties from Romani a, while the Region of Vojvodina,
Serbia, SCG, has 77.243 krn2 and 5.968.000 people.
Constitution of European region DMKT will be very useful not only to the parts of countries covered by the region, but
also to each individual country. As this is only the beginning,
true results are to come, especially once Serbia gets involved
in European integration, i.e. European Union.
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IDENTITATEA ETNICĂ SI/SAU REGIONALĂ ÎN
'
VOIVODINA
Cu o prezentare a modului în care se reflectă identitatea
locală în folclorul.zonei

Drago Njegovan,Novi Sad (SRB)
1.
Voivodina este provincie autonomă în Republica Serbia.
Ideea unui voievodat a existat însă încă din anul 1690, când, cu
prilejul Marii Migraţii a sârbilor peste râurile Sava şi Dunăre, în vremea Marelui Război Vienez (1683 - 1699) - împăratul
Leopold I le-a promis sârbilor că va aproba numirea unui voievod.
În ciuda promisiunilor făcute însă, în final, a permis
numirea lui Iovan Monasterlia doar în rangul de subvoievod,
si, odată cu moartea lui, această onoare făcută sârbilor n-a mai
'
fost
repetată.
Prin Pacea de la Karlvac din 1699, în baza privilegiilor
anterioare, toate problemele sârbilor au fost tratate prin
intermediul Mitropoliei din Karlovac sub coordonarea Graniţei
militare, în cadrul căreia sârbii constituiau un factor important.
Pe la mijlocul secolului al XIX, în timpul revolutiei
'
antifeudale si al războiului maghiar purtat în vederea dezlipirii
'
de Austria, sârbii au declarat, la Sremski Karlovci, Voivodina
Srbska (alcătuită din Srem, Banat, Bacica si Barania).
'
Această secesiune a dus la războiul sârbo-maghiar . La
finele anului 1848 Curtea de la Viena a recunoscut rezolutiile
'
Adunării din mai de la Sremski Karlovci, adică dreptul sârbilor
de a-si alege voievodul si dreptul de a avea un patriarh. Pe
'
parcursul
anului 1849 a ' fost declarat Voievodatul Serbia si
,
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Banatul Timisan, cu resedinta la Timisoara, dar având ca
'
' austriac şi' pe regele ungar.
voievod sârb' pe împăratul
Voievodatul a fost desfiintat în anul 1860.
'
După Primul Război Mondial, când trupele sârbe împreună
cu cele franceze au ocupat aceste teritorii, la 25 noiembrie 1918
a fost declarată alipirea Sremului, a Banatului, Bacicăi si a
'
Baraniei la Regatul Sârbilor, Croatilor si a Slovenilor.
'
Frontierele între Iugoslavia, Ungaria si ' România
s-au decis la
'
Conferinta de pace de la Paris în anul 1919.
~
'
In perioada interbelică, ideea unei Voivodine autonome a
fost prezentă doar în unele segmente ale opiniei culturale si
'
politice si n-a fost dominantă. Ea se coagulează din nou în timpul
'
celui de-Al
Doilea Război Mondial, iar în anul 1945 Voivodina
se constituie ca regiune autonomă în cadrul Republicii Serbia,
care a fost atunci o unitate federală a lugoslaviei.

2.
Pe teritoriul Voivodinei de astăzi, sârbii au reprezentat
majoritatea etnică, mai întâi una relativă - după Primul Război
Mondial- iar apoi absolută - după Al Doilea Război Mondial.
La recensământul populatiei din Republica Serbia, din anul
'
2002, sârbii în Voivodina reprezentau
65% din întreg, în timp
ce minoritătile care nu apartineau ramurii slavilor de sud
' cei mai numerosi
' fiind ungurii, cu un procent de
detineau 30%,
' din întreaga populatie a Voivodinei.
'
14%
'
Ungurii din Voivodina reprezintă populatia majoritară în
'
sase comune (Backa Topola, Moli ldos, Ada, Kanija,
Senta- în
Backa, şi în Coka în Banat), pe când slovacii sunt majoritari
într-o comună - în Backi Petrovac.
Însă atât în trecut cât si în prezent Voivodina este totusi un
'
' se
teritoriu multietnic, multiconfesional
si multicultural,în care
'
vorbesc mai multe limbi. Există scoli, institutii culturale si centre
'
'
documentare în care se vorbesc 'limbile minorităţilor.
Drepturile
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legale si
ale minoritătilor,
încorporate în statutul
' constitutionale
,
,
Regiunii si în statutele majoritătii comunelor, nu sunt doar declara'
tive, ci reale.
Toate minoritătile' etnice din Republica Serbia, dar
' Voivodina, îsi exercită drepturile
mai ales din Regiunea autonomă
'
colective si individuale privind prezervarea identitătii
lor nationale,
'
'
,
religioase ~i culturale.
Luând în considerare toate aceste aspecte, putem
concluziona că în Voivodina se păstrează si
, se dezvoltă
multietnicitatea. De prezervarea identitătii
etnice
, minoritătilor
,
cel mai mult se ocupă consiliile nationale
si
,
, diverse institutii
,
înfiintate de către aceste grupuri. Pe de altă parte, în cadrul
'
serviciului
mediatic oficial (radio-televiziunea Voivodinei) se
difuzează emisiuni în toate limbile minoritătilor
nationale.
,
,
din
Voivodina
îsi
dezvoltă
Fiecare comunitate natională
,
'
identitatea natională, independent de faptul că ar fi majoritară,
'
precum cea sârbă,
sau minoritate etnică.

3.
Să aruncăm

o privire asupra conditiilor actuale în ce
prive~te identitatea regională, respectiv 'asupra modului de
identificarea regională a locuitorilor Voivodinei.
Investigatiile efectuate au dezvăluit că identitatea
'
regională, de o însemnătate relativă, este prezentă doar în rândul
populaţiei majoritare, adică la sârbi, fiind neconcludentă în cazul
minoritătilor etnice. Pe de altă parte, si identificarea
'
,
macroregională (identificarea cu Voivodina) este mai prezentă
la sârbi decât la minorităti.
In ce constă la sârbi constiinta regională, si în ce constiinta
'
'
'
'
'
macroregională voivodineană? Şi oare ce influenţă au ele asupra
autodefinirii etnice?
Identificarea voivodineană în cazul sârbilor, în sensul
sârbo-etnic, a fost cel mai mult influenţată de lupta multiseculară
pentru prezervarea propriei identităti în cadrul Monarhiei
A

'

'
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austriace, a unei identităti care viza deosebirea de limbă si de
' uniaţiei şi catolicizării a ' fost
religie. Lupta împotriva
neîntreruptă, precum şi lupta împotriva maghiarizării şi
germanizării. Cercurile înalte, nobilimea, au manifestat o
rezistentă mai slabă în fata procesului de deviere, de asimilare,
'
'
fată de popor ( cler, tărani, ostasi). Practic, limba si religia au
'
'
constituit
elementele' fundamentale
în mentinerea' identitătii
'
'
etnice sârbe.
Lupta pentru Voivodatul sârb de la mijlocul secolului al
XIX-lea a influentat aparitia unei autodefiniri regionale, sârbo' nemtii si ungurii, cât si în raport cu
voivodale, atât în 'raport cu
'
sârbii de la sud de râurile Sava si' Dunăre.
Acestia' din urmă au
'
fost cel mai mult influentati de diferentă, adică' de înaltul grad
' Imperiul' austriac în domeniile
de dezvoltare a sârbilor' din
învăţământului, culturii, artelor, informării, şi în cel economic.
Institutiile cele mai importante care se ocupau de perezervarea
' identitătii etnice sârbe, ca de un tot unitar, au luat
si dezvoltarea
'
'
fiintă pe teritoriul Voivodinei de astăzi sau au fost formate de către
'
oamenii
din acel spatiu (primele publicatii, institutii culturale '
Matica Srpska fondată' în 1826, Gimnaziul' de la Karlovac
înfiintat
'
în 1791, primele asociatii feminine, primele asociatii agricole, etc).
' cel mai mare oras sârbesc
' - Novi SadTocmai multurnită culturii
'
'
a fost numit Mica Atena, în timp ce Muntenegru-din cauza luptelor
neîntrerupte cu turcii - a fost numit Sparta sârbă. Sumadia (Serbia
'
centrală) a fost considerată, în urma reusitelor Primei (1804) si
celei de-a Doua Răscoale Sârbe Piemontul sârbimii. In acele
vremuri dragostea sârbilor faţă de Voivodina a fost de fapt dragostea
lor fată de întreaga sârbime.
'
Orientarea
aceasta s-a conturat foarte puternic mai ales în
anul 1918 când conducătorii sârbi din Voivodina, îndrumati de
'
Iasa Tomic, si-au manifestat dorinta ca regiunile Voivodinei
'
(Sremul, Banatul,
Backa ~i Barania)' să fie alipite întâi Serbiei
'
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A

'

si astfel să facă parte din viitoarea Iugoslavie. Ei nu cereau
'
nimic
deosebit, nici un statut special, nici o autonomie. Cuvântul
,,alipire" însemna devenirea una cu Serbia, fără diferente.
'
Această atitudine a fost generată de o constiintă natională sârbă
'
'
'
foarte dezvoltată si de identitatea etnică sârbă, care nu se
'
poticnea de diferenţele regionale sau de cele subregionale.
Alta a fost situatia pe timpul celui de-al Doilea Război
'
Mondial, când - în virtutea
atitudinii partizano-comuniste
Privind greselile fostei Iugoslavii monarhiste - se clădeste
'
'
infrastructura statală federală si structura cvasifederală a Serbiei
'
(cu două regiuni autonome - Voivodina si Kososvo- Metohia)
'
pentru ca minorităţile etnice să fie „satisfăcute".
4.
După Al Doilea Război Mondial în Iugoslavia socialistă a
fost fortată formula de fraternitate-egalitate si de iugoslavism, pe
'
când în 'Iugoslavia monarhistă (din 1929) se mergea
pe formula de
iugoslavism integral, pe reprimarea identitătilor etnice distincte
(dar reale). In ambele cazuri, sârbii au fost cei mai deschisi spre
'
astfel de orientări supranationale, ceea ce se poate demonstra
usor
'
prin comparaţia diverselor' statistici de recesământ.
Pe lângă aceasta, forţând identificarea supranaţională,
era mai usoară si acceptarea orientării regionale (neetnice), mai
' voivodiniene
'
mult a celei
decât a celei de Backa, de Banat, de
Barania sau de Srem. De aceea nu e de mirare că după
dezintegrarea Iugoslaviei (1991) asa numitii iugoslavi s-au
'
'
orientat spre identificarea cu etnia sârbă
(se estimează
că două
treimi din asa nurnitii iugoslavi erau de origine sârbă, iar o treime
'
'
Provenea din familii mixte sau apartinea altor nationalităti).
' în cazul Voivodinei,
'
' ci
Aceste date nu sunt valabile doar
pentru toate republicile fostei Iugoslavii, mai ales pentru marile
orase din Bosnia si Hertegovina, Croatia si Belgrad ca si capitală
'
'
'
' '
'
a federatiei.
A

'

'
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Totusi, în Voivodina există în continuare, pe lângă
' sârbă - fireste, printre sârbi -si identitatea
identitatea
'
'
voivodineană (supraregională), dar si cea regională de Backa,
' ultimele însă fără să se
de Barania, de Srem si cea bănăteană,
'
'
ciocnească cu identitatea sârbă în măsura în care o făcea
identitatea voivodineană.
În ultima vreme această ciocnire a devenit tot mai evidentă,
la ambele nivele de perceptie - sila cel politic si la cel cultural.
In perioada postbelică, dar mai ales după destrămarea
Iugoslaviei - excludem Barania (partea de sud), deoarece ea a
fost (prin decizia puterii comuniste) temporar şi arbitrar „scoasă"
din Voivodina si dată republicii Croatia. Barania este o problemă
'
'
specială si merită o analiză aparte - pe de o parte, identitatea
'
voivodineană devine tot mai exclusivistă în raport cu sârbimea,
căreia oricum îi aparţine, şi pe de altă parte în raport cu
identităţile regionale (cele de Backa, de Srem şi bănăţeană),
din care de fapt este constituită.
5.
Un aspect mai nou ai identitătii voivodiniene exclusiviste
'
s-a conturat după cel de-al Doilea Război
Mondial, prin avântul
unui etatism policentric - care a fost la urma urmei zdrobitor
pentru Iugoslavia federativ-confederativă.
Semnificativ în acest sens este rolul filmelor si al cântecelor,
'
în cazul nostru cântecul de generic al serialului televizat
,,Salasul
de lângă pârâias", a cărui tematică viza rezistenta în fata ocupatiei
,
'
'
'
germane din Al Doilea Război Mondial.Astfel, ca un slogan de
rezistenţă în război „Nici un bob de grâu duşmanului" (referitor
la Statul Independent Croat si Al Treilea Reich) a fost cântat
'
următorul cântec pentru serialul TV:
M-am născut la un sălas
În câmpie lângă pârâia;,
'
Legănat de valurile Dunării,
A

'

'
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'

Mângâiat de grâul Voivodinii
Srem, Banat ~i Backa un singur grumaz
Aici se-mbrătisează trei inimi de viteaz
''
Tăbărât-au

pe sălasu-mi lupii,
' si turcii,
Foc i-au dat si nemtii
'
' '
Ucideau zorile când se năsteau,
'
Din greu Dunărea mi-o tulburau.

Nu vă dau sălasul de la pârâiasul mic,
'
Nu vă dau grâul' meu pentru nimic".
În ultima perioadă, militantii pentru o autonomie mai mare,
adică cei care vehiculează ideea' dezlipirii Voivodinei de Serbia,
susţin acestă teză cu argumentul că trebuie stopată jefuirea
Voivodinei de către Serbia si utilizează versurile de mai sus,
'
prelucrate, referindu-se la Belgrad
(Serbia) - ,,Nici un bob de
grâu duşmanului de peste Dunăre".
Pe de altă parte, raportând cântecul „ Voivodina sârbească",
apărut pe la mijlocul secolului XIX (împotriva Vienei si Pestei),
'
la variantele mai noi, constatăm că în acestea nu sunt fortate
'
mesajele politice. De exemplu:
„Novi Sad orasul din câmpie
~
'
Inflorit e de miresele în ie.

Ochiu-mi bea privelistea mănoasă,
'
Voivodină dragă, preafrumoasă"
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Atunci când Voivodina devine tema principală a cântecului,
elementele obligatorii sunt părtile ei componente (actuale) regiunea Backăi, a Banatului si' Sremul. Un astfel de cântec
este „Voivodina, cântă voivodi~eşte", avându-l drept autor pe
mr. Petar Iovanovic din Sremski Karlovci.
„Din Srem vin eu
Si tare-spus pe joc,
'
Mică mi-e lumea,
Strâmtă ca un cojoc.
Iubesc vinul,
Tamburasii, cântul
Cin se ia 'de Sremu meu
O să-l sufle vântul.
Voivodina, cântă tu sremeste,
'
să ajungă cântul până-n cer,
tamburasii sufletu-I trezesc,
'
în coarde visele ne-nverzesc
Voivodină, cântă

Voivodino,

cântă

tu sremeste,
'
voivodineste
'

Eu sunt bacivan,
Pân' la Srem o tund tot drept
Din ăstia
ca mine nu mai sunt
,
Cu două inime-n piept
Iubesc sălasul,
'
Şi murgii la pustă
Sânii mari
Şi talia-ngustă
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Voivodina,
Voivodina,

cântă

bacicaneste,
,
cântă voivodineste
,

Bănătan
,

sunt,
la Mocrin io mi-s născut
pentru fiul meu
o tamburită
, am făcut.
Tamburasilor
o dau
,
Pe fata mea
Ca să aibă toată viata
,
Ce cânta

Voivodina, cântă bănăteneste,
, ,
Voivodina, cântă voivodineste!"
,
Acelaşi autor face variaţiuni

la cântecului precedent în piesa
., Inchinăm paharul" în felul următor, respectând simetria reA

gional-supraregională:

„Zorile trezesc Banatul prin cânt
Sub Kikinda iarba înverzeste
,
~Jnde mai văzut-ai un asa pământ
În Banat nimic nu vestejeste
,
,
Închinăm grâului de Banat

Aurul câmpiei noastre
Paharele sus, cerului în coaste
Pentru sălasuri,
pentru moaste
,
,
Cei din Backa sunt ce-au fost
Din Sombor la Novi Sad
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Chiar din vânt îsi
, fac un rost
Inima le creste
, cât un brad
Hei, bacicani, bătrâne gazde
Adânci sunt ale voastre brazde
Inimile voastre le-au arat,
Pămâtului viată ati insuflat
' '
Cei din Srem renasc din risling
Din Nestin
la Slankamen
,
Nu e cap mai lud, mai tare
S, i nici inimă atât de mare
Sus paharu cei din Srem
Să bem pentru podgorii
Pentru fetele frumoase
Până nu ne-om dogorii
Îi cânt cântul Voivodinei
Cea cu pâine si
, tone de vin
Tot ce am eu este ea,
Voivodina - tara mea"
'
Creatia lui George Dorde Balasevic „Se mânca la noi pe
rupte", în' care sunt enumerate diverse mâncăruri gătite după
specificul din Bacica, a devenit sinonimul pentru bucătăria din
Voivodiană si
, stilul voivodinean de abordare al mâncării.
Identitătile sremă, bănăteană si bacicană s-au format ·Ia
'
'
sârbi înainte 'de identitatea voivodineană.
Este firesc ca Lala să se considere bănătean. Alături de el
~
apare invariabila Sosa, mai ales în bancuri. In cântece domină
Lala, mai ales în cântecele scurte cu rimă numite „beciartii"
'
(cântece de duh cu rimă, în libera tra~ucere beciar înseamnă
golan, smecher, în sens pozitiv, n.t.).
'
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https://biblioteca-digitala.ro

„Pe ulită s-a întins un lat
' un beciarat '
Lala cântă
'
Hai, deschideti birtu ca la sfat
Hai, uite-l vine' Lala din Banat."
Sremul se împarte în „vinos" (muntos - Fruska Gora) si
„porcos" (de câmpie). În cântece sunt obligatoriu prezenti
Sremac si Sremica, iar deseori cel din Srem (Sremac) se'
'
raportează baciovan, respectiv baciovancă, şi mai rar la
bănătean, respectiv bănăteancă.
'
'
„Ai, sede sremat si tipă c-un det
'
' aveti
'
Ai, baciovani,
ce''fete
Sede sremat pup si se bese' tare,
'
'
'
'
Bacivanu
crede
că e vântu mare
Sade sremat si se pisă-n două
'
' plouă
Bacivanu
iar''crede că
Bacivanca pe deal se plimbă ea
Găsit-a pe sremat înghetat în nea
'
'
L-a-nvelit să-l îmbărbăteze
Asteptând să se decongeleze"
'

Dealtfel, Sremul este cea mai cântată regiune a Voivodinei,
ce are legătură cu strugurii şi cu vinul, respectiv cu podgoriile
de la Fruska Gora, care există încă de pe timpul împăratului
roman Prob.
„Tinerica la o vie dă cu sapa
Flăcău-i apare limpede ca apa,
N eata, tineri co frumusică
Oare' te ascultă sapa. '
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Sremul e chiar minunat
În el duci viată de zei
'
Zdravănă fată ca un băiat
Da dulce-ie sărutul ei
Suntem din Srem, suntem din Srem,
Al nostru e sânge firbinte,
Spargem pahare, tucăm fecioare
- năravu nostru"
'
Asta-i
În vremuri mai noi cântecul ,,E o căsuţă în Srem" a devenit
foarte popular,fiind o piesă muzicală care s-a născut în
străinătate, impregnată de un ton nostalgic.
„E o căsută în Srem
' şi din-dărătnicie,
Din pământ
Cu ochii la plopii din zare
Si
, cu proptă pentru jale ...
Mai încolo

aliniată

tace via ...

Ei, dacă m-ar inima,
Ei, dacă m-ar sufletul
Ei, dacă m-ar soarta
Duce acasă, în Sremul meu iubit"
Pe lângă sârbii din Voivodina, care se autoidentifică etnic
si
regional,
la fel si
,
, bunievatii
' din Backa, în afară de elementele
identitare ale grupului etnic se regăsesc şi în identitatea regională
- identitatea baciovană. Si
, ei au cântecele lor.
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,,Hei, sălasuri din Backa de nord,
'
Bunievatii-n
voi îsi
,
' cântă viata,
,
Tamburita
freamătă
asa
,
, usor
,
Parc-atinsă de mierlele-n zbor
Nuntasi dăstia nu-s în lumea-ntreagă
,
'
Când Bacio-si mărită fiica mare,
'
Nora-si flutură
zâmbetele albe
'
Toată-i ea salas, în lunile dalbe
Hei, bunievati, din Backa de nord,
Păstrati cântecele voastre mari
' sănătosi si tot mai tari
Cântati-le
,
, ,
Sunteti, faini chiar de sunteti, rari
Chefuiti usor si pe-ndelete
' să
' se' minuneze
Orisicare
'
Roibii vostrii nu cunosc zăbale
'
Când pornesc
flăcăii la belele"
Un cântec mai vechi al bunievatilor de asemenea face
'
referire la obiceiurile populare:
,,Oare la fete cântu să mi-l urc?
Cum să nu, doară nu esti
, turc.
Bunievat esti, sânge de flăcău,
' ,
Fii tu ăl mai breaz în satul tău."
Această scurtă prezentare a cântecelor populare şi

modeme
demonstreză că în Voievodina există şi se păstrează o identitatea
regională la fel cum există şi se păstrează şi cea supraregională,
care poate fi, dar nu e obligatoriu, în opoziţie cu identitatea
etnică. Identitatea regională din cântece nu este suficentă siesi
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în acea formă, ci este legată de toate aspectele vietii (dragostea,
munca, distractia, etc). Simpla însumare a acestor' identităti nu
'
'
accentuează identitatea voivodiană exclusivă, la fel cum nici
una dintre ele nu o neagă pe cea etnică.
Exemplele răzlete de opozitie între identitatea etnică
'
voivodiană si cea sârbă' nu sunt deocamdată
alarmante. Totusi,
'
'
din moment ce e cunoscut faptul că la fel a fost cândva si
, cu
relaţia dintre identitatea muntenegreană, regională, şi cea sârbă,
care era identitatea etnică generală ai majoritătii locuitorilor
'
Muntenegrului, iar aceste identităti s-au divizat si s-au opus
'
,
una alteia, ceea ce s-a soldat cu dezlipirea Muntenegrului de
Serbia în anul 2006, trebuie avute în vedere pericolele potentiale
'
de repeteare a cazului şi în Voivodina.
Traducere din limba

sârbă

Borko llin
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REGIONAL AND ETHNIC IDENTITY IN VOIVODINA
Abstract
After a short presentation of different attempts for the
independence of Voivodina to its actual autonomy, the author
analyzes the way in which Serbian population defines itself
among the ethnic identity of the folk region. The identity of
Serbians from Serm is not opposite to the identity from Serbia.
In Voivodina are real attempts to create a regional identity in
spite of Serbian real identity.
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IDENTITATEA BUNIEVATILOR DIN BACI CA:
'
ANUMITE ASPECTE SI DIRECTU
POSIBILE DE
'
'
CERCETARE.

Mladena Prelic,Beograd (SRB)

..

Spatiul Europei de Est se defineste prin specificul său entic,
'
"
'
lingvistic si religios. In momentul când, în secolul al XIX-lea,
'
în acest spatiu
, a început să se aplice conceptul de stat national,
,
cu omogenizarea etnică, culturală ~i lingvistică, multe dintre
micile grupuri entice cu identitate distinctă s-au trezit sub
fată în fată cu decizia de a alege o singură,
Presiunea asimilării si
'
'
,
exclusivă (majoritară) identitate natională. Unele minorităti au
' Pe lângă grupurile care
'
clacat sub această presiune, altele nu.
s-au trezit în poziţia de minoritate, dar care aveau în apropiere
tările de bastină, un caz aparte îl reprezintă grupurile care nu
,
'
au niciunde, pentru că nu si-au format, o tară de bastină în care
'
'
'
să fie majoritare. Aceste grupuri aflate în situatia
, de minoritate
în câteva tări
, s-au găsit adesea de-a lungul istoriei la punctul de
răscruce între diverse nationalisme majoritare, ce tindeau să le
' etnic. Demersurile si procesele
minimalizeze specificul
'
identificării entice, în cazul lor, cel mai adesea au fost politizate
exagerat, iar minoritătile
au fost nevoite să dribleze
,
nationalitătile majoritare care încercau să le asimileze, si care,
'
'
,
de altfel, iscau si
, între ele conflicte vis-a-vis de aceaste tendinte.
,
Asemenea grupări le putem numi "grupuri cu identitate etnică
nerecunoscută" sau "discutabilă". În regiunea noastră as da
'
câteva exemple, fiecare cu specificul său, cum sunt de pildă
goranti, vlahii, carasovenii, rutenii. Un exemplu edificator sunt
,
'
~i bunievaţii (în Ba~ka). Controversele despre originea lor sârbă,
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croată

sau despre o apartenentă entică separată durează de mai
mult de o sută de ani deja, si de' notat ar fi că ei au fost supusi si
maghiarizării. În cadrul ace;tui grup există două tendinţe maj~r~.
Anume, unii dintre ei consideră că bunievaţii sunt grup subetnic
ai natiunii croate, iar altii dintre ei spun că sunt un grup etnic
' - poporul bunievaţ,
'
distinct
şi chiar o naţiune în toată regula.
Pe lângă aceste două grupări polarizate mai există câteva
variante de autodifiniri în ce priveste originea bunievatilor, iar
'
despre asta va fi vorba mai târziu. '
Interesant de remarcat ar fi că aceste controverse asupra
originii si identitătii bunievatilor din Backa durează de mai mult
'
' de pe teritoriul Croatiei a fost în
de o sută' de ani. Acest
grup etnic
'
cea mai mare măsură înglobat în corpul etnic croat si apartenenta
'
lui croată nimeni nu o mai pune în discutie. Unele' păreri sustin
'
,
că, în cazul celor din Backa, avem de-a face cu bunievati care ar
'
reprezanta o parte a poporului croat, care n-a trăit vreodată
în
interiorul hotarelor Croatiei, ci doar în afara lor 1•
In această lucrare vom vorbi despre bunievatii din Serbia
' accesibilă
(Backa). Studiul se bazată pe literatura care mi-a fost
şi pe o preliminară cercetare de teren 2 . Aşadar este vorba despre
o introducere în cercetarea situatiei actuale, legată în primul
' contemporană a grupului,
rând de întrebări privind identitatea
care astăzi se declară ca bunievati.
'
3
Bunievatii sunt o grupare etnică
din ramura slavilor de
'
sud, crestini catolici, de dialect stocavian-icavian, care trăieste
'
'
'
astăzi în patru tări - în Croatia, Bosnia, Serbia si Ungaria. Mai
'
precis, aceast 'grup este răspândit
pe litoralul' cvarnerian, în
Zagora Dalmată, în Lika, Bosnia, Gorski Kotar, Backa, partial
în Barania si apoi mai departe către nord în Ungaria4 • In literatura
'
de specialitate(în bibliografie) bunievatii
' sunt împărtiti
, , în trei
5
grupe: dalmată, cea care tine de Lika si dunăreană . Bunievatii
,
'
'
care traiesc în Serbia apartin grupei dunărene si în cel mai mare
'
'
A

'

A

'
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număr trăiesc

în Backa. La ultimul recesământ din Serbia, în
anul 2002, un număr de 20.012 de persoane şi-au declarat
apartenenta bunievată. Cei mai multi sunt în Subotica (16.254)
în Sombor' (2.730) si' împrejurimi 6 • '
'
Din citatele următoare
se pot vedea clar discutiile si
'
'
controversele de durată referitoare la originea si '' adevărata
"
'
identitate a bunievatilor din Backa, citate care contine diverse
'
'
păreri culese din literatura ultimului veac şi jumătate:
''Bunievatii suntpopor de origine normandă", ''bunievatii
'
'
sunt o populaţie preslavă autohtonă care trăia în provincia
romană Transdanubia, în acea vreme cunoscută sub numele de
Dardanti ". ''Bunievatii sunt iliri. Ei sunt catholici Vlachi alias
'
'
Bunievczi". ' 'Nucleul poporului bunievaţ îl reprezintă vechea
populaţie romană ". ''Bunievaţii sunt mor/aci sau vlahi din
Dalmatia si Hertegovina, care au fost slovenizati si au acceptat
' '
'
, '
ritul catolic", ''Bunievatii îsi trag originile din Bosnia si au
'
'
'
fost membrii Bisericii bosniace, numite bogumilică, iar în
Voivodina i-au adus franciscanii, cu condiţia să accepte
catolicismul", ''Bunievaţii au fost dintotdeauna catolicir ei sunt
de sorginte croată, împrăştiaţi prin Herţegovina, Dalmaţia şi
Voivodina", ''Bunievaţii sunt a patra naţiune a slavilor de sud,
pe lângă sloveni, croaţi şi sârbi1 ''.
În decursul timpului s-a iscat o adevărată controversă, cu
o multime de presupuneri, si în ceea ce priveste etimologia
,
'
'
etnonimului bunievat8. Numeroase discutii a iscat si problema
'
i
'
spatiului, din care au început să migreze. In bibliografii cel mai
' se pomeneste că acest spatiu ar fi fost Hertegovina, cu
adesea
'
'
' si de unele
P recădere spatiul
, râului Buna (variantă sustinută
,
'
cercetări lingvistice) 9; în afară de asta, este amintită frontiera
bosniaco-dalmată, cu precădere poalele muntelui Dinara, Bosnia
de Vest si chiar si sudul Adriaticii / spatiul la sud-est de râul
' frontiera albaneză sau' cea greacă 10 •
Neretva 'si până la
'
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Când vorbim despre origini, trebuie să amintim că un număr
de teorii indică si componenta vlahă în etnogeneza bunievatilor.
'
' o
De asemenea
în ce priveste problematica originilor,
'
anumită greutate o are şi întrebarea: Oare au fost emigranţi
catolici„ la origini" ori au fost ortodocşi cândva? şi prin urmare
au trecut la catolicism benevol sau obligati.
Majoritatea problematicilor puse în' discuţie sunt încă
deschise si interpretabile.
In pofida tuturor incertitudinilor, se poate totusi presupune
'
că, în locul lor de bastină (fără a se sustine obligatoriu ideea că
'
' sud) bunievatii si-au
acesta ar fi Hertegovina
sau mai înspre
' 'si că
format o anume ' constiintă unitară, probabil si etnonimul,
'
'
'
'
această constiintă s-a întărit pe parcursul migratiilor prin
'
Dalmatia si ' prin' spatiul dunărean. Stabilirea în Backa
s-a
'
'
'
finalizat în decursul mai multor etape, respectiv este vorba de
mai multe valuri de migratii, care au fost mai accentuate în
secolul al XVII-iea. In teritoriile nou populate prima rostire
confirmată a numelui de bunievat datează din anul 1622 11 •
'
Cea mai reprezentativă imagine
a acestei migratii a
bunievatilor în Backa, a rămas în constiinta maselor migaretia' din
' condusă de franciscani; se crede
'
' că ei au condus poporul
'
anul 1686,
din Turcia, în imperiul habsburgic, la ideea habsburgilor de a forma
din bunievati grănicieri ai frontierei militare. În acest proces de
'
formare ai memoriei
colective un rol important l-a jucat !3iserica
Catolică; anul 1686 este sărbătorit oficial de către Biserica Catolică
din Subotica ca anul venirii buneivatilor în acel teritoriu 12•
' si a rutelor urmate este cu
Ansamblul valurilor migratoare
'
sigurantă mult mai complex; migratiile s-au desfăsurat desigur
'
' începuturi' sunt considîntr-o perioadă
mai îndelungată, a căror
erate de unele izvoare ca datând din secolul al Xii-lea 13•
În izvoarele istorice nu există referiri precise privind
numărul migratorilor.
A

)

A

'
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Recensăminte ulterioare de pe timpul

monarhiei habsburgice
nu sunt consistente în privinta insernnelor etnice. În noile spatii,
'
'
noii veniti au dus traiul grănicerului
din imperiu, însă de-a lungul
timpului 'au început să se ocupe cu negoţul; pe parcursul secolului
al XVIII-iea populaţia din zonă s-a diversificat şi de atunci vorbim
de începuturile unei maghiarizări spontane 14 .
Unele izvoare notează că la evenimentele din anul 1848
bunievatii nu au participat organizat sau colectiv; altele izvoare spun
că totusi au făcut-o, fiind de partea ungurilor. În orice caz, membrii
'
elitei bunievatilor
maghiarizati au fost de partea ungurilor 15 •
'
'
Până în secolul XX încercările de maghiarizare a
bunievatilor ( si ale altor grupări entice)se întetesc si efectele
' să ' apară. De exemplu, Legea învătământului
'
'
nu întârzie
din
'
anul 1868, care a permis utilizarea limbilor nationale în scoli în
'
'
cazul bunievatilor nu a fost aplicată, dimpotrivă,
scolile
'
bunievatilor au 'fost în anul 1870 închise în Subotita si până
în
'
'
'
1918 au functionat doar cele în limba maghiară. Presiunile se
'
făceau si prin intermediul bisericii. Una dintre modalităti a fost
'
interzicerea slujbei bisericesti în limba maternă, ceea ce' s-a si
'
'
întâmplat în mai multe locuri.
Pe de altă parte, presiunile
P rovoacă si contra efecte si conduc la trezirea constiintei entice
'
' partidelor politice bunievate,
'
'
a bunievatilor,
înfiintarea
a
'
'
'
ziarelor, precum
si la dezvoltarea
cultural-educatională 16 •
'
Identitatea etnică
a bunievatilor din Backa' începe să se
contureze în sensul mai modem' al cuvântului de pe timpul
episcopului Ivan Antunovic (1815 -1888), care a fost preot şi
om de litere, si a lui Ambrozie Boja Sarcevic (?- 1899), care a
'
fost ziarist si etnograf
prin anii 70 ai secolului XIX. Activitătile
' mare măsură concentrate pe editarea ziarelor, ' pe
lor au fost în
lupta pentru drepturi lingvistice si pe munca etnografică.
În anul 1870 Antunovic dediarează primul ziar bunievat Bunjevacke i Sokacke novine (Publicaţia bunievaţă 'şi
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sokaciană),

iar mai târziu aceeasi publicatie iese sub titlul de
Bunjevacka i Sokacka vila. Urm~ază apoi publicaţiile Mesecna
hronika ( Cronica lunară) si Suboticki glasnik ( Glasnicul
'
Subotiţei), iar în anul 1878 este fondat Casinoul popular şi
Biblioteca, precum si alte asociatii cum ar fi Asociatia Feminină
,
'
'
de Binefaceri, cecurile, etc 17 • Bunievatii încep să se organizeze
18
si pe plan politic. 1n anul 1880 s-a fondat Partidul bunievatilor
•
,
1n jumătatea a doua a secolului XIX printre bunievaţi se
profilează diverse orientări - unii se apropie de unguri, altii de
sârbi, iar altii de croati. In sfărsit, în rândurile lor un grup începe
'
'
'
să sustină ideea că ar fi o entitate distinctă, despre care se poate
vorbi 'si în termenii de popor distinct.
'
La începutul secolului XX, în unele rânduri elitiste a
început să se răspândească ideea iugoslavismului. Ea a fost
întâmpinată cu simpatie de către bunievati, care întrevedeau
19
P osibilitatea rezolvării pozitiei lor între sârbi si croati • In acele
'
'
'
conJ·uncturi s-a articulat si ideea că bunievatii ar fi nu doar o
' care constituie
grupare etnică separată, ci' şi "tribul al patrulea"
natiunea iugoslavă. Ei au sustinut formarea Iugoslaviei.
'
'
Bunievatii
au fost activi în evenimentele
de la 1918, au avut
'
reprezentanti în activitătile Marii Adunări Nationale din Novi
'
' măsură ca Backa si' Voivodina să se
Sad si au contribuit
în mare
'
'
20
alipească Serbiei •
Constiinta natională dobândită în timpul rezistentei lor
'
' bunievaţii au indus-o şi în Regatul sârbilor,
'
împotriva 'maghiarizării,
1
al croatilor sial slovenilor2 , dar deja din acele vremuri identitatea
' să' fie tot mai mult manipulată politic încât se văd puşi în
lor începe
fata faptului de a alege între apartenenta sârbă sau croată.
' Controversele privind apartenenta
' natională a bunievatilor
' două
' războaie. Au 'fost
au ajuns la apogeu în perioada între cele
Printre bunievati si militanti care sustineau aparteneta lor sârbă
' ' au fost pline
' de articole
'
' subiect.
sau croată. Ziarele
privind acest
A

'

~

A

'

'

A
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Acum încep si primele studii etnografice mai amănuntite.
'
Lucrarea clasică pe' această temă "Despre originea bunievaţilor"
a autorului Iovan Erdelianovic, desi are o însemnătate stiintifică
' cauza
'
de netăgăduit, totu~i na~te polemici' până în ziua de azi din
concluziei sale că bunievatii ar fi sârbi de rit catolic22 .
' faptul că nationalisml croat i-a
Unele cercetări indică
mobilizat pe bunevati în perioada aceea.' Această reusită a
'
croatilor s-a datorat în' primul rând catolicismului, precum
si
'
'
activitătii Maticei Croate - iar bunievatii s-au orientau tot mai
'
'
mult către partea croată23 .
În Iugoslavia socialistă a existat asa numita directivă ca
'
bunievatii să fie considerati croati si să fie
consemnati ca atare
în documente si în recesămintele de populatie. In contextual
'
'
P oliticii "fraternitate si unitate", problema bunievată se
'
' un
considera rezolvată. Faptele
indirecte arătau că într-adevăr
număr tot mai mare de bunievati au început să accepte identitatea
'
natională croată. Tinerii se scolarizau în general la Zagreb 24 .
'
'
Tousi,
ultimul deceniu al secolului
trecut arată că procesul de
'
"nationalizare" a bunievatilor în corpul national croat A rămas
'
' număr de bunievati
'
neîncheiat.
Pentru un anumit
a rămas viu
'
sentimental de apartenentă la o grupare etnică distinctă si acest
' de azi.
'
lucru este valabil si în ziua
Anul 1991 'se poate nota ca un început oficial al
reconstruirii moderne a identitătii buniveatilor si a
'
'
'
recunoasterii grupului ca etnie.
'
La recesământul
populatiei Serbiei din anul 199125 a fost
permisă declararea individului în categoria bunievaţ. In Voivodina
au fost declarati 74.808 de croati si 21.434 de bunievati, iar în
' de croati si 17.439
' ' de bunievati26 • '
Subotita - 16.396
'
' '
'
Această miscare a guvernului de atunci, desi în spiritul
,
'
libertătii la alegerea apartenentei, a deschis din nou problema
,
'
identitătii bunievatilor.
'
'
'

'

'

'

'

180
https://biblioteca-digitala.ro

A

'

A

Unul dintre curentele de opinie a sesizat acest gest ca fiind
determinat de interesul politic al Belgradului de a-i diviza pe
bunievatii
, din corpul croat si
, astfel să-i slăbească omogenitatea.
Alt curent de opinie considera că, în sfârsit,
, după decenii
de negare, bunievatii
se
, au dreptul să se autodeclare as~i:-cum
,
simt dintotdeauna (fără a lua în considerare ce fel de tară
si
de
,
'
politică le dădea aceste drepturi)27; din acel moment grupurile
care se considerau croati si cei care se considerau bunievati au
, '
'
început să se îndepărteze tot mai mult unul de celălalt si au
'
urmat diviziuni tot mai îndărătnice 28 .
Totusi, această divizare nu a fost atât de simplă pe cât s-ar
'
fi părut. Pe
lângă faptul că s-au separat în două grupuri de bază
(bunievati si croati), s-au ivit complicatii. Anume, unii se
' '
'
'
consideră bunievaţi de apartenenţă croată (cei care acceptă
identitatea natională
croată dar se declară în functie
,
, de
identitatea lor subetnică, puternic accentuată), iar altii
, spun că
sunt croati de origine bunievati (se declară croati si asta le este
'
' '
prioritar, ' dar nu neagă, respectiv
îşi etalează originea de
bunievat) 29 • Analizând mai pe larg, acestor grupări le putem
'
alătura si pe cele care pe parcursul istoriei au fost maghiarizate,
pe cele 'care se consideră apropiate de sârbi şi pe cele care se
declară ca iugoslavi.
.
Rezultatul acelei divizări, care este astăzi cea mai vizibilă
(între croati si bunievati), este separarea organizatiilor politice
' '
'
'
si
, culturale, colaborarea proastă si
, sentimentul de persecutie
,
din ambele părti, si în final, ca rezultat concret - organizarea a
, '
30
două aniversări a Dujiiantelor
, începând din anul 2001. Părerea
,
unor analisti este că, din cauza comunicării reciproce scăzute
' două comunităti, în Serbia au drepturi depline
dintre aceste
,
ambele minorităti - si cea a bunievatilor si cea a croatilor31 •
' ' identitatea contemporană
'
'
' care
Discutând despre
a grupului
se declară ca bunievati si despre posibilitatea cercetării lui în
, '
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lumina antropologiei culturale, este necesar să subliniem că
identitatea nu este un fenomen static, ci procesual, si nu este
ireversibil. În timp, el se construieste, desconstrui~ste si se
'
'
'
reconstruieste, sub influenta factorilor
diversi.
,
'
'
Primul lucru care atrage atentia este puternica prezentă a
'
factorilor politici - este observabil' că "problema bunievatilor"
,
este în mare măsură de natură politică. Totusi, această constatare,
'
dacă e izolată de context, nu are multă greutate; în ultimii două
sute de ani, pe putin, etnicitatea interactionează inevitabil si
'
'
'
esenţial cu politicul; într-un anumit sens, etnicitatea este, prin
definitie, o identitate politică si în cercetarea ei factorii politici
trebuie' luati în considerare. '
' toate acestea, dacă în cadrul antropologiei
Pe lângă
culturale discutăm despre etnicitate, problemele esentiale de
cercetare se focalizează cel mai adesea pe constiinta de' sine a
,
'
grupării si pe capacitatea ei în a-si exprima comuniunea si
'
'
'
simbolismul.
Privind situatia actuală a grupului celor care se declară
'
bunievati observăm
tendinta accentuată ca, în ierarhia
'
'
identitătilor colective, ei să o considere cea mai importantă pe
'
cea distinctă,
de bunievat.
'
Capacitatea în creearea
simbolurilor comunitare si
'
afirmarea oficială a valorilor culturale ce exprimă o identitate
culturală distinctă a grupului este vitală pentru supravietuirea
'
oricărei comunităti entice.
In acest caz, potentialul grupului este sporit, deoarece are
' lui distinctă a fost reprimată, grupul
sentimentul că identitatea
însusi fiind deseori catalogat cu stereotipul de "tărani săraci" ,
'
cei ce trăiau la salase, "care nici nu stiu să vorbească" (deoarece
'
'
nu vorbesc limba literară, ci graiul ikavian specific).
Dintre simbolurile identitătii pe care institutiile
'
bunievatilor3 2, (cu precădere organizatiile
culturale si elitele,' de
'
'
'
A

'
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obicei intelectualii entuziasti), tind să le etaleze cât mai mult fac
' cea mai mare măsură), limba, istoria
parte folclorul (cel muzical în
(căutarea originilor), istoria culturală, personalităţile de vază (eroii
culturali). Aceste simboluri trebuie să stimuleze la membrii
comunitătii mândria si de sentimental de unitate de grup.
'
Observatorul
din' afară poate sesiza manifestarea câtorva
tendinte în acestă încercare a bunievatilor de a-si afirma
'
'
'
identitatea
din nou.
Prima se referă la folclor, care joacă un rol important în
reconstruirea identitătii grupului, si prin urmare este intens
' mult cu cât
'
promovat, cu atât mai
muzica şi dansul se
P opularizează usor si usor pot fi recognoscibile ca simboluri
' ' '
distincte ale bunievatilor.
Rezultatul direct' sunt numeroasele ansambluri culturalartistice bunievate care activează azi 33 .
'
Pe de altă parte,
între activistii acestei grupări există si
'
'
anumite dileme, si anume s-a pus întrebarea:
oare folclorul ca
' bunievatilor excesiv propagat nu riscă să
simbol al identitătii
' constiintei
' lor nationale, respectiv, oare
micsoreze trezirea
'
'
'
'
printr-o asemenea folclorizare
grupul
nu riscă să se
au tomarginalizeze?
De aceea, anumiti sustinători ai identitătii bunievate
'
'
'
'
încearcă mai mult să afirme istoria grupului, mostenirea
'
culturală complexă, literatura, şi mai ales încearcă să ridice
graiul bunievaţilor la nivel de limbă-standard, care ar deveni
limba oficială, recunoscută, a minoritătii si ar fi introdusă în
' limbii
'
scoli ca materie, denumită Conservarea
materne si a
'
'
34
mostenirii culturale •
'
Trebuie totusi să spunem aici că membrii minoritătii
'
'
bunievatilor nu sunt
de părere că scoala ar trebui făcută inte'
'
gral în limba
lor; materia Conservarea
limbii materne ... a fost
concepută ca obiect de studiu optional. Acestei idei I s-a

'
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împotrivit vehement Academia Croată a Artelor si
, Stiintelor,
,
'
care neagă din principiu posibilitatea standardizării graiului
bunievatilor la rang de limbă distinctă, dar si Ministerul
Educatiei si al Invătământului din Serbia, care deocamdată e
'
indecis' în pasul
de a 'introduce o asemenea materie opţională în
scolile frecventate de bunievati.
'
Aceasta ar fi doar ilustrarea' unora dintre aspectele cercetării
care abia urmează să fie efectuată, si care se va focaliza pe câteva
'
întrebări: cum a fost mentinută identitatea distinctă a bunievatilor
'
'
atunci când nu era recunoscută; cum sunt gândite astăzi strategiile
pentru reconstruirea şi reafirmarea ei; cum se acceptă această
identitate în interiorul comunitătii bunievatilor si cum se mentine;
'
' pe scară
'
' si
care sunt reactiile mediului înconjurător
mai largă
' de influentă?
'
care sunt factorii
' cercetări ar fi trebuit să reprezinte
Rezultatele unei astfel de
unul din pasii făcuti spre răspunsurile la întrebările privitoare
' strategii
'
la eventualele
ale specificul identitătii, demarate de
'
către minoritătile fără tara de bastină, minoritătile
'
'
'
' o
nerecunoscute, precum reiese din acest studio. De asemenea,
astfel de cercetare si-ar
aduce aportul la deschiderea unor
,
să-si afirme
P osibilităti' ca asemenea grupuri etnice să reusească
'
,
propria identitate naţională şi cultură în cadrul proceselor sociale
nou deschise si ale schimbărilor politice care au început în
ultimul deceniu' al secolului XX.
'

A

)

Traducere din limba sârba Borko !lin
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NOTE
• Această lucrare face parte din proiectului Etnicitet: savremeni procesi u
Srbiji, susednim zemljama i dijaspori (br. 147 023), finanţat de către MNZ.S
RS.
~
1
În cazul bunievatilor din Ungaria deasemenea s-a ajuns la o divizare între
' dar în ultimul timp gruparea bunievaţilor î~i cere
bunievaţi ~i croaţi,
recunoastera oficială ca identitate separată. Despre bunievatii din Ungaria
de cons~ltat ~i Duro Sarosac, Juzni Slaveni u Maâarskoj, în: Etnografija
Juznih Slavena u Maoarskoj, 2, Budimpesta, 1977, 7-37.
2
Cerecetarea a fost efectuată în Subotiţa în septembrie 2006 ~i s-a constituit
din intervievarea a 1O interlocutori, cu precădere activi~ti ai instituţiilor
bunievatilor.
3
Criteri~l "grupare etnică" îl folosesc în sensul cel mai larg. Despre diversele
clasificări ai acestei grupări ( de la grupare subetnică până la popor distinct)
va fi vorba mai pe îndelete în această lucrare.
4
Petar Vlahovici, Neke osobenosti bunjevacke etnicke zajednice, Rukovet,
6/7, 1991, Subotica, 493. Ante Sekulic, Backi Bunjevci i Sokci, Zagreb, 1989,
15.
5
Iovan Erdeliianovic, O poreklu Bunjevaca, Beograd, 1930.
6
Zavod za statistiku Srbije i Crne Gore, Popis stanovnistva iz 2002. godine
(webrzs.statserb.sr.gov.yu).
7
B. Todosijevic, Why Bunjevci did nat Becoma a Nation: A Case Study, East
Central Europe, Voi. 29, No 1-2, 59-72. (http://www.personal.ceu.hu/
students/98/Bojan_ Todosij evic/staro/ece-bunjevci/Bunj evci. pdf)
~Ase vedea: Josip Buljovcic, Filoloski ogledi, Subotica 1996, 169-170.
9
Idem, 165.
10
M. Cernelic, Uloge i nazivi odabranih svatova u Bunjevaca, Zagreb,
1991.
11 J. Erdeljanovic, n. d, 66-67.
12
Bojan Todosijevic, n.d.
13
A. Sekulic, n. d. 37-42; J. Erdeljanovic, n. d. 39-80.
14
Alba M. Kuntic, Poteci borbe za preporod backih Bunjevaca, Beograd,
1969, 363-370.
15
A. M. Kuntic, n.d., 371-383; Ante Sekulic, n.d., 53-54.
16
A. Sekulic, n. d. , 55-56.
17
Idem, 56-57.
" Scopul partidului a fost ca puterea locală să fie preluată de la unguri.
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Idem, în continuare.
19
Idem.
20
Drago Njegovan, Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji: prilogpolitickoj istoriji
Srba u Vojvodini do 1921. godine, Novi Sad, 2004, 203-248.
21
B. Todosijevic, n.d.
22
Idem.
23
Idem.
24
Idem.
25
Este necesar de amintit contextual acelor timpuri. E o perioadă.tulbure dezintegrarea statului de odinioară ~ia ideologiilor, sfâr~itul iugoslavismului,
accentuarea naţionalismului, conflicte etnice distructive. Scena vieţii sociale
se schimbă în întregime. Se nasc noi state, încep perioadele de tranziţie, se
stabilesc noi reguli de joc în economie ~i politică, astfel că şi etnicitatea se
rerorganizează ca şi factor al vieţii sociale.
26
Un anumit număr de persoane de origine bunievaţă se declară în continuare
ca iugoslavi. De exemplu, la recesământul din anul 2002, în satul Donji
Tavankut cu 2710 locuitori, 877 (32%) s-au declarat croaţi, 989 (37%)
bunievţi şi 600 (22%) iugoslavi.Idem.
27
Astăzi în Serbia bunievaţii sunt recunoscuţi ca şi minoritate naţională;
drepturile minorităţilor sunt garantate de Legea protecţiei drepturilor şi
libertăţilor minorităţilor naţionale din anul 2002. (Sluzbeni !ist SRJ, br. 11,
27. februar 2002).
28
A se vedea, de ex discuţia purtată între Omer Karabeg, Nikola Vizin şi
Kalman Kuntici Naţionalitate - Bunievaţ?, în emisiunea Radio Europa
Liberă, publicată în Zarez, Dvotjednik za kultuma i drustvena zbivanja, 80,
9.5.2002 (www.zarez.hr/80/zariste7.htm).
29
Unele cercetări indică dimensiunile politice ale acestei divizări, de ex. B.
Todisijevic, n. d.
30
Despre Dujianţi, sărbătoarea finalizării secerişului, care se consideră a fi
foarte edificatoare pentru identitatea bunievatilor, a se consulta: J.
Erdeljanovic, n.d., 266-269; Branko Cupurdija'. Folk/or i folklorizam
duzijance, Zbomik za drustvene nauke, 70, Novi Sad, 1981, 27-4'0.
31
Sporovi nikom nisupotrebni, Danas, dnevni !ist, 21. mart 2006, 16.
32
Alături de Consiliul Naţional al Bunievaţilor şi Ziarul Bunievaţilor, precum
şi Partidul Politic al Bunievaţilor fondat în 1991, deosebit de active sunt
instituţiile culturale şi ansamblurile culturale - Matica bunjevacka, KUD
Bunjevka, Bunjevacko kolo etc.
33
Desigur, expertii notează si problema raportului dintre folclor si folclorism
si toate celelalte' aspecte l;gate de problema "autenticitătii" si 'a "creatiilor
'
' ,
'
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populare". A se consulta: Ana Hofman, Problemi muzickog identiteta
bunjevacke nacionalne zajednice u zapadnoj Backoj , u: Skrivene manjine
na Balkanu, ur. B. Sikimic, Beograd, 2004.
34
Grana hrvatskog naroda iii samosvojna nacija, Danas, dnevni list, 21.
mart. 2006, 16.

THE IDENTITY OF THE BUNIEVATI FROM BACSKA:
A FEW ASPECTS AND POSSIBLE DIRECTIONS FOR
RESEARCH
Abstract
,,Bunievati", people without a homeland, were not considered a minority for a long time. In order to understand this
situation, the author reminds us all the possible origins of this
group and the possible territory from they came. The author
also presents the forms that were taken over the years by this
minority who was very manipulated by politicians. The fact
that în 1990 Serbia recognized the ethnic identity of this group
as being something different from Croatian comrnunity obliged
this ethnic group to recreate itself anothei identity based on
folk traditions, language and religion. The incertitude of this
ethnic group continues to stay alive until nowadays.
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SÂRBII DIN TIMISOARA
'
Identitatea bănăteană
'

Mirjana Pavlovic,Belgrad(SRB)
Organizat din două părţi, prima parte a studiului prezintă, pe
scurt, trecutul Banatului si al Timisoarei, precum si cele mai
'
'
'
relevante trăsături ale comunitătii sârbe din oras în vreme ce a
' apartenenţei regionale,
'
doua parte se ocupă de investigarea
respectiv
de unele aspecte ale constructiei identitătii culturale bănăteane si
' etnică/natională
'
'
de analizarea raportului ei 'cu identitatea
în
' ei.
comunitatea sârbă din Timisoara, prin prizma membrilor
Articolul reprezintă de' fapt rezultatul uneia dintre primele
cercetări mai ample efectuate asupra comunitătii mijloritare
'
sârbe din Timisoara,
cercetări dedicate modului de viată,
'
,
obiceiurilor si culturii acestei comunităti, cu accent pe
,
'
constructia identitătii etnice si/sau nationale. Mentionez că
' mea nu 's-a axat pe
' analiza' identitătii regionale
'
cercetarea
'
bănătene, dar sunt totusi câteva aspecte legate de această
'
'
problemă, care s-au impus iminent.
Baza de analiză o constituie informatiile adunate în urma
'
cercetării de teren din anii 2002 - 2003, şi, după o scurtă
întrerupere, din anul 2006. Am aplicat metoda combinată de
anchete, interviuri, discutii libere si observare participativă. Au
'
,
fost efectuate două anchete. Prima, anonimă, cu 12 elevi ai
liceului sârbesc "Dositei Obradovici", iar a doua- cu 14 membri
ai comunitătii
de sexe diferite, cu pregătiri
, sârbe din Timisoara,
,
diferite si vârste diferite.
In total, au fost intervievate, conform unui chestionar
detailat, 40 de persoane, din toate generaţiile.
A

,
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Discutiile libere au fost purtate cu membrii mai activi si
'
de vază ai' organizaţiilor minoritare sârbeşti, la fţl şi cu
reprezentantii lor în organele de guvernare a statului si a orasului.
'
' şi datele
'
Pe lângă acest
fel de documentare, au fost folosite
oferite de diverse izvoare scrise si publicatii, cum ar fi
'
'
săptămânalul timişorean în limba sârbă "Nasa Rec".
Regiune a Europei de Est, Banatul este delimitat la vest de
râurile Tisa si Dunărea, la nord de râul Mures, la est granita lui se
'
'
'
întinde pe valea
râurilor Cerna şi Timiş precum
şi de-a lungul
Muntilor Banatului, iar la sud Dunărea formează frontiera naturală.
'Din Evul Mediu până la sfărsitul Primului Război Mondial,
Banatul a fost un spatiu istoric, 'cultural si politic unitar, aflat
' şi politică a diverselor
'
sub hegemonia culturală
state (Ungaria
Evului Mediu, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic, Imperiul
Austro-Ungar).
În urma Tratatului de la Trianon, după Primul Război
Mondial, regiunea a fost pentru prima oară împărtită în trei, în
'
asa manieră încât partea cea mai importantă, cu Timisoara
si cu
'
'
'
zona centrală i-a revenit României, o parte mai mică Iugoslaviei,
iar cea mai mică - Ungariei.
Data exactă când au populat sârbii Banatul, mai ales
Timisoara, nu se cunoaste cu exactitate. Izvoarele istorice îi
'
pomenesc
întâia oară pe' sârbi în Timişoara pe timpul regelui
ungar Matei Corvin 1• Cert este însă că sârbii au trăit în regiune,
în număr mare, si înainte de perioada amintită, într-un izvor
'
istoric mentionându-se că în 1366 „erau foarte hotârâti în
'2
,
credinta
, lor ", iar într-un alt document, din anul 1543,
consemnându-se că Timişoara se află „în centrul Raşadiei (in
medio Rascianorum) " 3 •
În retragerea lor din calea turcilor, sârbii migrează în Banat
şi după acea primă perioadă de stabilire, încât majoritatea
locuitorilor sârbi de astăzi din Banat îi au ca strămoşi pe cei
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care au emigrat din Serbia în lungul interval din secolul XV
până în secolul XIX.
Pe timpul ocupatiei turcesti, Banatul a fost un spatiu
'
'
'
mlăstinos cu populatie putină, iar Timisoara, cu toate că era
'
'
'
'
centrul administrativ si militar al sangeacului era doar o cetate
'
turcescă înconjurată de palisade.
O mare cotitură în istoria acestui spatiu a fost eliberarea
'
sa de sub turci si alipirea la Imperiului Habsburgic.
Austria a ' introdus schimbări fundamentale în viata
'
economică si socială, astfel că regiunea s-a găsit într-o adevărată
'
tranzitie spre un model modern si cultural central-european,
' în domeniile industriei si' ale comertului.
mai ales
In acelasi timp asistăm la colonizarea Banatului, care
'
echivalează cu o explozie demografică. Populat spontan de
nemti, apoi de unguri si de români, structura etnică a regiunii
se va' schimba si ea. '
În Banatul austriac cele patru mari grupuri nationale au
'
trăit în localităti sau în cartiere separate, ceea ce a permis fiecărei
'
comunităti în parte să-si conserve specificul etnic si cultural.
' oricât de ' paradoxal ar suna, putem' spune că
Totusi,
'
administratia
austriacă, prin preocupările sale pentru ordinea
'
socială- care reprezenta conditia preliminară a unei dezvoltări
' integrarea prin segregare 4 •
economice nestingherite- a reusit
,
Astfel, prin conservarea specificului cultural a luat naştere
un deosebit spirit cetăţenesc, mercantilist şi cosmopolit, care a
caracterizat comunitatea regională, iar prin stilul de viată a
'
propagat modelele culturale central-europene 5 .
De aceea a fost ceva obisnuit
ca locuitorii oraselor
si
,
'
,
satelor să vorbească toate cele patru limbi (nemteste, ungureste,
' ,
'
româneste si sârbeste) măcar la nivel de comunicare elementară.
În ~o~formit~te cu acest fapt, numele Timisoarei
se rostea
,
în patru limbi: Timişoara, Temesvâr, Temesburg, Temisvar6.
A

)
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'

După

ce Timisoara a aJ·uns sub jurisdictie ungară, si în
'
'
'
continuare, după Primul
Război Mondial, când zona a fost alipită
Regatului României, integrarea prin segregare a încetat lăsând
locul asimilării, oglindită întâi în maghiarizare, apoi în românizare.
Elementele definitorii ale Banatului au fost multiculturalitatea, multietnicitatea si convietuirea în bună întelegere a
'
'
,
diferitelor grupuri entice, din care cele mai numeroase au fost
cele reprezentate de români, nemti, unguri si sârbi.
,
'
După Primul Război Mondial ţările nou formate s-au definit
ca state nationale,
unitare, cu toate că un mare procent din
,
locuitorii lor a rămas să trăiască în afara hotarelor tării mamă.
'
Astfel, noile frontiere din regiune au tăiat la moăul
drastic legăturile economice, politice, sociale şi culturale
multiseculare, năruind în acelasi timp si legăturile de rudenie,
,
'
de prietenie şi contactele personale.
Pe lângă tendintele de centralizare în Banatul românesc ' acestei analize- creste si numărul românilor
care constituie subiectul
' ,
colonizati si nu întârzie să apară fenomenul de românizare.
, '
Aceleasi tendinte se manifestă si după Al Doilea Război
'
'
,
Mondial, când se intensifică migratiile interne, mai ales cele
'
ale românilor, provocate de industrializare
si colectivizare.
În completare trebuie să amintim repat~ierile unora dintre
minorităti către tările lor de bastină si câteva reprize de deportări.
' foarte
' mare de nemti
'
Un număr
a' părăsit Banatul, sârbii au
'
supravietuit deportării în Bărăgan, iar numărul evreilor din
' a ajuns astăzi infim.
Timisoara
'
Astfel, dacă la finele secolului XIX sila începutul secolului
'
XX, nemtii, ungurii si românii constituiau fiecare în parte câte
' totalul populatiei
'
o treime din
orasului, în 1992 românii au aJ·uns
,
'
să reprezinte 82% din populatie, ungurii 9,5%, nemtii 3,9% si
'
' celelalte
'
sârbii 2,3%, în timp ce restul procentelor
se împarte la
grupuri etnice din ora(
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Însă în pofida tendintelor
negative de integrare si
,
, asimilare,
Banatul românesc, mai cu seamă Timisoara,
si-a
păstrat
până
,
,
astăzi (nu doar prin arhitectura centrului său) elementele culturii
reflectate în primul
central-europene si
ale spiritului cetătenesc,
'
,
rând în toleranta fată de diversitate si în convietuirea pasnică a
'
'
'
'
'
diferitelor natiuni.
,
De aceea si astăzi Tirnisoara are aspectul si trăsăturile unui
,
'
'
spatiu multinational, multicultural si multireligios- în care diversele
'
,
'
minorităti si-au păstrat specificul religios, cultural si lingvistic- si,
' '
' interculturale.
'
, al convietuirii
,
Pe de altă parte, se prezintă ca un spatiu
Dealtfel, Banatul este una dintre cele mai bogate si mai
'
prospere regiuni din România, iar Timi~oara este unul din liderii
tării ca centru industrial, stiintific si cultural 8 •
'
'
' au fost
'
Chiar dacă în trecut sârbii
o comunitate mare, cu o
bogată cultură materială si spirituală, si cu o viată socială activă,
'
'
'
astăzi ei reprezintă în Timisoara o comunitate etnică/natională
'
~'
mică, de mult expusă asimilării ~i depopulării.
Totusi, sârbii din Tirnisoara au o retea bogată de organizatii
' nu sunt religioase
' sau didactice,
'
'
diferite care
de la social-politice
P ână la culturale si sportive. Este de mentionat faptul că Tirnisoara
' cultural, religios si politic
'
'
este si astăzi centrul
al minoritătii sârbe
'
'
'
din Banat,
respectiv al sârbilor din toată
România.
Referindu-ne în continuare la acestă comunitate ne
interesează în ce măsură conditiile cultural-politice si istorice
' formarea unui sentiment
'
specifice ale zonei au influenţat
de
apartenentă regională bănăteană, precum si implicatiile pe care
' reafirmarea acestui
'
'
'
le are astăzi
sentiment.
Înainte de analiză, este necesar să marcăm cele mai
importante concepte, care sunt considerate relevante pentru
reafirmarea sentimentului de „bănătean".
' se poate defini ca si o
Identitatea etnică si /sau natională
' membrii
' grupului o construiesc' cu
identitate de grup, pe care
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ajutorul reprezentărilor simbolistice care îi unesc şi/sau care îi
deosebesc de alţii, ajutându-i să se identifice ca aparţinând
grupului cutare9 •
Această identitate se întemeiază, înainte de toate, pe
constiinta unei culturi si traditii comune si unice 10 •
' Deci,
' chiar dacă în
' definitia
'
'
cultura
, identitătii
, nationale
,
are un loc important, identitătile culturale si cele nationale nu
,
'
'
se completează obligatoriu.
Identitatea culturală se poate defini ca si un "model de
convietuire si de gândire comune, al experientei' comune precum
'
'
'
şi ca un cadru al unui anumit sistem de valori, care indică
membrilor ce este de dorit şi ce nu din unghiurile culturii date". 11
În conformitate cu definitiile identitătii nationale si a celei
' se poate defini
'
' ca o identitate
'
culturale, identitatea regională
culturală, respectiv constiinta existentei unor trăsături si a unei
' a' locuitorilor
' unei regiuni, indiferent
'
mosteniri culturale comune
'
de apartenenta
lor natională.
'
'
Totusi,
, după unele păreri, identitatea regională nu se
întemeiază atât pe mostenirea comună, cât pe problemele
'
comune, si chiar mai mult, pe reactii structurale similare fată
'
'
'
12
de noile provocări
•
În definitiile multiculturalitătii deseori este subliniat că
'
multiculturalitatea
nu se limitează' doar la existenta normativă
' nationale,
si la respectarea anumitor drepturi ale minoritătilor
' este o reală interferentă de culturi etnice si ' nationale
' si o
ci
'
'
'
'
suveranitate cetătenească. Deci, este vorba de simbioza
'
diverselor culturi naţionale,
nu despre paralelismul lor. Ca toate
acestea să fie clar întelese s-a introdus termenul de
'
interculturalitate.
Spusele informatorilor de pe teren, si mai ales analizarea
'
textelor publicate în săptămânalul "Nasa Rec'
în decursul anilor
2002 şi 2003 deja la prima vedere, ne indică faptul că identitatea
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regională

a sârbilor din Timisoara a fost mai mult evidentiată
'
'
în trecut decât în prezent.
Constiinta apartenentei bănătene se conturează mai bine
'
' vârstă. Totusi,
'
'
la genaratiile
în
se poate
constata că ea s-a exins,
'
'
în ultimii ani, si în rândurile generatiei mai tinere. Motivul ar fi
'
'
că în comunitatea sârbă în Timisoara persistă, în continuare,
'
mentalitatea conservatoare privind etnicitatea si/sau identitatea
'
etnică,după care locurile cele mai importante le ocupă originea
si traditia.
'
'
Indicatorii
cei mai relevanti în ce priveste prezervarea
traditiilor, si implicit a etnicitătii, ' sunt credinta 'sârbă ortodoxă,
'
'
'
limba' maternă,
obiceiurile traditionale
si folclorul.
Rolurile cele
'
'
mai importante le au religia si limba. Conform acestei concluzii,
(este vorba de păreri foarte ' explicite) mai mult de 50% dintre
informatori, cred că persoanele, care nu vorbesc limba sârbă
precum si cele care au părăsit Biserica Ortodoxă Sârbă, nu se
'
mai pot considera
membrii ai comunitătii sârbe din România,
'
sau cel putin nu pot fi considerati sârbi "buni"
sau "adevărati''.
....
'
'
'
In aceste cazuri se consideră că procesul de aculturalizare
a luat amploare si va duce, dacă nu instant, atunci la generatia
'
'
următoare, la o asimilare totală.
Comunitatea se caracterizată, de asemenea, printr-o
atitudine simplistă în ce priveşte relaţiile interetnice, în care
integrarea este văzută cel mai adesea ca segregare şi asimilare,
în timp ce adaptarea şi aculturalizarea sunt trăite doar ca o altă
expresie ai asimilării. Conform celor afirmate mai sus, marea
majoritate a informatorilor refuză posibilitatea unei identităţi
duale sau multietnice. ,,Ori esti sârb, ori esti român. Poti la fel
'
'
'
de bine să cunoşti ambele culturi, dar aparţii doar unei singure
culturi sau unei singure naţiuni".
Analizele antropologilor români au arătat că în decursul
timpului, în constiinta locuitorilor Banatului, mai ales a românilor
'
'
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- s-au format două convingeri care reprezintă punctul de răscruce
a identitătii lor regionale. Pe de o parte, s-a cristalizat imaginea
Banatului' ca spatiu de tolerantă interetnică si interculturală. Pe
'
'
'
de altă parte, se consideră
că valorile culturii central-europene
reprezintă caracteristicile imanente ale Banatului. 13
Chiar dacă doar un număr mai mic de informatori mai în
vârstă are conturată si constiinta apartenentei bănăteane si
'
'
'
'
'
,
regionale (,,Eu sunt sârb din România, născut în Banat, nu
oriunde"), marea majoritate de intervievaţi e de părere că
Banatul, si mai ales Timisoara, sunt caracterizate de marcaje
culturale ' deosebite. Unul' dintre cele mai importante este
toleranta si bunele relatii interetnice.
' '
' sunt bune - nu sunt probleme. Toti îmi
,,R.elatiile
interetnice
'
'
sunt prieteni, şi românii, bulgarii. Nu există probleme interetnice".
Aceste convietuiri erau, după spusele lor, mai accentuate
înaintea celui De-al' Doilea Război Mondial.
,, Între cele două războaie Timisoara a fost un conglomerat.
Nu se punea întrebarea cine est~ ce". ,,În această clădire
(clădirea Eparhiei sârbesti în care astăzi îsi are sediul Uniunea
'
sârbilor din România)' au trăit, înainte
de război, toate
minoritătile: evrei, sârbi, nemti, unguri, toti laolată, ca vecini
'
'
'
buni". ,,Până la Al Doilea Război Mondial relatiile interetnice
'
din Timisoara au fost foarte bune. Totul era frumos, oamenii
convieţu,iau paşnic. Îşi aveau magazinele unul lângă altul,
sârbul, neamţul, evreul. Se respectau reciproc. De sărbătorile
catolice catolicii nu munceau, si de sabat nu munceau evreii".
'
Colaborarea reciprocă si toleranta cel mai adesea erau
'
' familie.
exprimate prin relatiile individuale
si de
'
'
„ Noi din satul nostru mergeam în satul nemtesc vecin la
'
bal, iar şi nemţilor le plăcea să petreacă cu sârbii. Relaţiile şi
prieteniile în Timisoara
nu depind de aparteneta
".
'
, natională
,
,, Eu amfăcut liceul român si
niciodată nu m-am simtit străin ".
'
,
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„Am mers la grădiniţa germană. Acolo mergeau şi ungurii
şi alte naţionalităţi. Şi pe nimeni nu deranja faptul că se mergea
la liceul german".
„Când eram tineri nu era obligatoriu să mergem doar la
biserica sârbească. Mergeam şi la români, şi la Catedrală".
Acestă convietuire a fost vizibilă si la nivel institutional.
'
,
'
Anume, organizaţiile minoritare sârbe~ti, de tipuri diferite, nici
în trecut si
, nici astăzi nu sunt izolări etnice, ci au dezvoltat o
multiseculară colaborare cu organizaţiile asemănătoare din cadrul
altor comunităti etnice/nationale, la ambele nivele, la cel formal
'14
'
si
, cel neformal • De exemplu, Ansamblul sârbesc încă din anul
1874 avea o relatie foarte bună cu Corul filarmonic nemtesc din
'
'
Timisoara,
bazată pe reciprocitate, anume pe schimburi de
,
cântăreti,
, dirijori, partituri, săli si
, pian, în timp ce ansamblul
sârbesc „Sloga" a participat în anul 1929 la aniversarea a 25 de
ani de existentă a trupei „Magyar Dolarda", la fel si la sfintirea
'
' 1934 15' .
drapelului ansamblului
românesc „Speranta", în anul
In afară de aceste exemple, organizatiile sârbesti îsi tipăreau
'
, '
si alt gen de materiale si în limbile
Programele, invitatiile
'
'
,
germană, maghiară ~i/sau română.
Interlocutorii mei din comunitatea sârbă din Timisoara
sunt
,
de părere că toleranta si multiculturalitatea sunt păstrate în
' '
Timisoara
si
,
, în ziua de astăzi.
,,Nu este loc de insistat asupra multiculturalsmului în
Timisoara,
deoarece Timisoara
este multiculturală. Ăsta este
,
,
adevărul, asa
, e firesc. Fiecare comunitate îsi
, are viata
, ei si
,
sărbătorile ei".
Atmosfera sănătoasă a bunelor relatii interetnice si a
'
,
convietuirii pasnice din trecut, dar mai ales din timpul când Banatul
'
,
a fost întreg, a condus la interferenţe ~i împrumuturi culturale.
S-au înregistrat cazuri când o anume comunitate etnică a
împrumutat sărbătorile de la alta. Pe de altă parte există multe

-

A

'
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dovezi de interferente culturale evidente în grai, muzică, folclor,
'
bucătărie. Intervievatii exemplifică foarte sugestiv:
'
.
~
„Am crescut împreună, amestecat, şi ne-am şi asimilat. In
dansul nostru popular există şi elemente româneşti, în cel
românesc există elemente sârbesti si nemtesti ".
' '
, '
„ Am preluat Ziua morţilor- I noiembrie, şi merg la cimitir
şi duc flori. Acesta este un obicei catolic, dar toată lumea l-a
acceptat şi toată lumea merge la cimitir".
O altă caracteristică foarte importantă în opinia
interlocutorilor mei ar fi că populatia Banatului se deosebeste
'
,
de populaţiile altor regiuni printr-o mentalitatea aparte.
Mentalitatea bănăteană apare deseori si ca stereotipă, si se
'
'
'
exteriorizează, de exemplu, prin temperament, (,,Bănăţenii sunt
buni la suflet, nu sunt tăioşi, adesea sunt inerţi"), în raportarea
lor fată de muncă(,, Poporul din Banat este harnic, muncitor si
'
,
responsabil, şi la sat şi la oraş, ceea ce este influenţa nemţilor")
sau în acumularea de bunuri materiale sau în raportarea fată de
'
bogătiile materiale în general (,, Oamenii din Banat au învătat
,
'
să fie pragmatici, însă nu si egoisti ").
'
,
Aceste trăsături mentionate, ca si multe altele, mai ales acelea
,
'
care ies în evidentă în spiritul de responsabilitate personală fată
'
'
de societate si de viata
socială, sunt, în constiinta interlocutorilor
'
'
'
'
mei moştenirea unui sistem de valori qentral-europene. Astfel,
mândria tolerantei, a multiculturalitătii si a mostenirii valorilor
'
' în' conştiinţa
'
culturale central-europene
au plămădit
locuitorilor
Timisoarei, si a sârbilor de aici, credinta într-o superioritate
'
'
'
economică si culturală a Banatului, mai ales a Timisoarei.
'
'
„ Pentru alte regiuni ale României Banatul este mica
Americă, iar Timisoara
mica Vienă".
,
Totusi, stereotipiile privind toleranta bănăteană si tirniseană
'
'
' sârbe' din
într-un anume
fel ascund, si în cadrul' comunitătii
Timisoara, anumite conflicte. Insă chiar si atunci când vine
'

'

A

,

'
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vorba de exemple de intolerantă si chiar si de hărtuire a
' '
'
'
comunităţilor minoritare, cum s-a întâmplat în perioadele
istorice mai îndepărtate sau după al doilea război mondial,
întotdeuna pentru ele sunt învinuite politicile oficiale ale tării
'
si ai centrului ei de guvernare (Viena, Budapesta, Bucuresti).
;_
'
In aceeaşi ordine de idei, s-a consemnat faptul că „oameni de
rând" - vecinii lor, cunostintele, prietenii, adică românii bănăteni
' 'au manifestat tolerantă si chiar' si
si timiseni - întotdeauna
'
' fată de comunitatea sârbă din Timisoara. Românii
' '
'
sustinere
chiar
'
'
'
au oferit sprijin comunitătii sârbe sau sârbilor în perioadele de
~
'
criză. In acelasi timp, exemplele actuale de intolerantă si de
'
' '
confruntări interetnice sunt considerate a fi doar incidente
individuale si sunt trecute pe seama nationalismului românesc
' este caracteristic altor regiuni
'
exacerbat, care
din România sau
populatiei Timisoarei venite din acele regiuni (Transilvania,
O1tenia,' etc). '
La final putem concluziona că desi în cadrul comunitătii
'
'
sârbe din Timisoara în majoritatea cazurilor
nu există formată
'
în totalitate o constiintă de apartenentă regională bănăteană,
' culturale deosebite
'
' si
atitudinile privind 'valorile
ale Banatului
'
a Timisoarei, precum si cele privind simbolurile spatiului
' multicultural reprezintă
'
' şi
european
matricea în virtutea căreia,
în cazul sârbilor din Timisoara, se pot relativ usor reafirma
'
'
sentimentele clare ale aparteneţei
regionale, în contextul
unui
climat politic adecvat.
Pe de altă parte, pe acel~i calapod mental se construieşte
constiinta - chiar dacă deocamdată doar la un număr redus de
'
' din rândurile generatiei tinere si relativ abscons membrii
apartenentei regiunii si a celor ce'trăiesc în ea' la valorile europene.
' context,
' si una dintre elevele Liceului Teoretic
În acest
'
Sârbesc din Timisoara afirmă
hotărât în ancheta anonimă că se
'
simte sârboiacă, româncă si europeancă.
'
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În afară de asta, identitatea regională bănăteană si
'
'
sentimentul de apartenentă europeană, pe lângă apartenenta
'
'
natională sârbă si/sau română au început încet să astearnă calea
'
'
'
convingerii în posibilitatea liberei afirmări a unei identităţi
multietnice, ceea ce este una dintre bazele multiculturalitătii,
sau mai exact, baza unei Europe cetătenesti interculturale. '
' '

Traducere din limba sârbă Borko Ilin
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THE SERBIANS FROM TIMISOARA.
THE IDENTITY OF THE BANAT REGION
Abstract
The article presents a short history of the Banat region and
the city of Timisoara. It emphasizes on the most important features that create the local spirit and the representative ones for
the Serbian community in this area. The conclusion of the article is that the Serbians from Banat and Timisoara are different than the Serbians from other parts of the world. The Serbians
from Banat are more attached to the Banat symbols than to
their ethnic and identity symbols, even though they consider it
an important thing to keep their religion, their language and
their Serbian culture inside the community.
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AZ ETNIKAI AZONOSSĂGTUDAT ES A HELYI
KULTURPOLITIKA KIFEJEZODESENEK EGYIK
FORMĂJA: A KULTURALIS EGYESULETEK - 20.
SZĂZADI MAGYARKANIZSAI (KANilZA, SRB)
PELDĂK 1

Klamar Zoltan, Asad (HU)
Az egykori Jugoszlăviăhoz, majd Szerbia es Montenegr6
ăllamszovetsegehez tartoz6 Băcskănak ăltalunk ~izsgălt
szeglete - Magyarkanizsa 2 kozseg 13 telepiilesbol ăll6
kozigazgatăsi egyseg, 399 negyzetkilometeren fekszik es 2751 O
lakosa van - tobbszorosen terhelt etnikai terseg. Eleg ha csak a
20. szăzad folyamăn tortent tobbszori imperiumvăltăsra es az
ezredvegi polgărhăborura utalunk. Ilyen tekintetben fontos
dătumok 1920, 1941, 1945, 1948, 1991, 1995 es 1999. Az
emlitett evekhez kotodoen a nagypolitika ăltal generălt
folyamatok kihatăssal voltak a kistăj eletere, ezert vizsgălnunk
kellett az etnikai terszerkezetre, a nyelvi es kulturălis
onszervezodesre irănyul6 eroszakos hatăsokat. A nyelvigazdasăgi komyezet tudatos megvăltoztatăsăra vaio torekves
eredmenye a teîepes falvak letrehozăsa, azok gazdasăgi
letalapjănak megteremtese, valamint a 19. szăzad vegere
kialakult zommel magyar lakossăgu telepiilesekbe szervezett
betelepitesek. A mas ajkuak nyelvi es muveltsegi
hagyomănyainak az iskolarendszeren es a kozigazgatăson ăt
torteno ăramoltatăsa folyamatokat inditott el, illetve korăbbiakat
erositett fel az oslakossăg retegeiben.
Ezeket a folyamatokat vizsgăltuk a fent jelzett idopontok
figyelembe vetelevel, az erintett etnikumok szempontjai szerint,
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arra keresve a valaszt, hogy egy ilyen kontaktz6na, amive a
kozigazgatasi egyseg fokozatosan atalakult a 20. szazad
folyaman, hogyan viselte/viseli el a terhelest, milyen vedekezesi
mechanizmusokat teremtett/teremt a maga szamara. Egyaltalan,
milyen lehetosegei ad6dtak az allamilag irănyitott, de az
onkormanyzatra terhelt nyelvi es kulturalis diszkriminaci6val
szembeni vedekezesre a videk magyarsăganak.
Văltozăsok

a 20. szăzad elso negyedeben
A videk lakossaganak eleteben fontos korszakhatărok
ăllapithat6k meg: az elso 14 esztendo (1900 - 1914) a bekes
lassu gyarapodas ideje, ekkor erosodtek fel a tokes atalakulăs
hatasai. A dontoen mezogazdasagb6l elo paraszti retegek
ekkorra tertek at a kiilterjes mezogazdasagi termelesrol a
belterjesre. A kozuthăl6zat es a vasut - 1889-ben megepiilt a
Szeged-Ujvidek vasutvonal, mely kozvetlen kapcsolatot
teremtett az orszag piacaival - kiepiilese lehetove tette az
intenzivebb ărutermelest, a folyami szăllităs monopol helyzetet
megszuntette. Ugyanakkor a videk kozpontjănak szamit6
Magyarkanizsa ipara ugyan mind jobban teljesitett, megsem
volt kepes felszivni a munkaero felesleget, ami azt jelentette,
hogy a videk lakossagmegtart6 ereje nem nott. A Kanizsai Ujsag
1911-ben, kozvetleniil a nepszamlalas utan, 3 majd kesobb a
problema kr6nikussa valasa miatt 1914-ben is foglalkozott a
kerdessel. Ekkor mar az elvăndorlăs okai mellett a
celtelepiileseket is felsorolta a cikkir6 es az okokat is
reszletezte. 4 A sulyos gazdasagi helyzetben levo tomegek
paraszt-polgări fejlodese megrekedt. Lenyegeben erre az
idoszakra teheto a legujabb kori telepiileshăl6zat kialakulasa,
amiben nagy szerepet kapott az orszăgos vasutepitesi program,
ugyanis az 1889-ben megepitett Szabadka-Zenta vasuti
szămyvonal tanyasiirusodest idezett elo es ket telepi.iles alakult
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ki az 6kanizsai varosi tanyafoldeken, Vălgyes es Orom, mig
T6thfalu T6th J6zsef 6kanizsai foldbirtokos birtokkăzpontjâban
jătt letre 1905-ben. 5
A martonosi tanyafoldeken, egy hosszu folyamat vegen az elso martonosi kirajzas eredmenyekent- mar faluva szilârdult
Kispiac es Kishomok tanyas telepi.ilesek is megkapaszkodtak a
homokhâtsagon, bar ănâ116 telepi.ilesse csak a kăzigazgatasi
reform vegrehajtasakor valtak.
Horgos, az egykori Karasz birtok, ekkor meg Csongrad
varmegye resze volt, hatâraban a homokpusztan Orm6dy Bela
az 1890-es evekben 3000 holdat parcellazott, 6 minek
kăszănhetoen a falu hatârâban is nepes tanyavilâg alakult ki.
Adorjân szuk hatâru falu a Tisza mellett, vele szemben az
oromparton Orornhegyes i.il meg a vizsgâlt teriilet legdelibb
telepi.ilesekent.
A vilâghâboru evei stagnalast hoztak, majd 19 L8-ban a
szerb megszâllâs mar elore vetitette Trianon arnyekât. 1920ban az ujonnan megalakult Szerb-Horvat-Szloven Kirâlysâghoz
csatoltâk Bacs-Bodrog vârmegyenek ketharmadat es a Csongrăd
vărmegyei falut, Horgost is, mint fontos vasuti csom6pontot.
Ezzel a videket elvăgtăk a korăbbi piaci kapcsolatait61, itt
elsosorban Szegedre gondolunk, ami a kăvetkezo evtizedben
sulyos gazdasăgi hătrănyokkal jărt.
Az uj ăllarnhatalom ki.ilănbăzo strategiăkat dolgozott ki a
teri.ilet tămbmagyarsăgănak mielobbi felhigităsăra es elso
lepcsoben Magyarkanizsa vărosi făldjeinek kisajătităsăval
megteremtette a lehetoseget ket telepes falu letrehozăsănak.
Velebit az oromparton epi.ilt fel es likai szerbek szălltâk meg,
mig az 6kanizsai ret peremen megi.ilo retparti csărda mellett
Vojvoda Zimonjic falva epi.ilt meg hercegovinai szerb telepesek
szămâra. A ket telepi.iles 1921-26 kăzătt keszi.ilt el, a lakosokat
azonban idejekorăn a teriiletre szăllitottâk, es a kărnyezo magyar
203
https://biblioteca-digitala.ro

falvak lakossagat koteleztek a jovevenyek ellatasara. Egyebirant
a magyar lakossaggal epittettek fel ezeket a telepeket. Horgos
k6zpontjat613 kilometerre a szolokben, kozvetleniil az orszagut
mellett felepiilt Kisgyala / Mala Dala telepes falu. A lakosok
magyarorszagi es romaniai optans szerbekbol, mintegy 250
szerb csaladb61 es hozzajuk csatlakozott 20 dobrovoljac
(onkentes) telepesbol tevodtek ossze. Ut6bbiak az uj allam mas
videkeirol erkeztek a hatarmenti kozsegbe. 7
A huszas evek elejen tehat mar kiserletet tett az uj hatalom
az etnikai terszerkezet atalakitasara. Raadasul a jovevenyeket
nemcsak a nyelvi elszigeteltseg, hanem a gazdalkodasi feltetelek
valtozasa is uj helyzetbe hozta. 8
A kozigazgatasi egyseg nepszamlalasi adatait nezve azt kell
mondanunk, hogy a betelepitesek nem ideztek elo szamottevo
valtozast a lakossag etnikai osszeteteleben. 1910-ben a kozseg
magyar lakossaga 94,4 %-ot tett ki, rnig husz evvel kes6bb 1931ben ez az arany 85 % volt. 9 A 9 %-os elteres oka nemcsak a
betelepitett falvak lakosainak letszama miatt jelentkezik, ami
mintegy 1300 fo' 0 , hanem amiatt is, mert az uj kozigazgatas
miikodtetesere idegen ajku hivatalnokreteg telepedett a varosba.
Ezek az allamhatalom altal generalt tarsadalmi mozgasok
hatranyosan erintettek a videk magyarsagat, de etnikai
szempontb61 nem hoztak attorest. A magyar kozosseg
szempontjab61 elsosorban a gazdasagi feltetelek valtozasa okozott
a huszas evek folyaman nemi visszaesest, de csak addig, amig
nem alakultak ki az uj piaci kapcsolatok.
Az uj kapcsolathal6 letrejotteben az allamhatalom is erdekelt
volt, ugyanis tul azon, hogy a regi miikodo kapcsolatokat
szetverte, igyekezett rniel6bb kialakitani az uj akat, meghozza ugy,
hogy az addig tulnyom6reszt alfoldi es budapesti piaci
kapcsolatok helyebe az orszag belseje fele mutato kereskedelmi
verkeringes miel6bbi letrejottet serkentette.
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Ennek jellemzo peldaja a horgosi paprikatermesztes es
kereskedelem felfuttatasa. Trianon elott Horgos
paprikatermesztese a szegedi paprikatermeszto kărzet
periferiajan mozgott es ebbol a piacb6l igyekezett reszesedni,
majd az uj hatarok meghuzasa utan a falu a szegedi
paprikakulturat terjesztette tovabb Martonos, Okanizsa es
Tărăkkanizsa iranyaba. Hathat6s allami ăsztănzessel igy alakult
ki egy ujabb eszak-bacskai es eszak-torontali kărzet, mely az
1920-as 1930-as evekben a delszlav allamot ellatta ezzel a
fiiszerrel. A vizsgalt videk mezogazdasaganak ugyancsak uj
piaci lehetoseget jelentett az uj aliam a mezogazdasagi
termenyek ertekesitesenek szempontjab6l is, hiszen Bosznia,
Montenegr6 es Macedonia j6 felvevopiacnak bizonyult.
U gyanakkor az ipari năvenyek termesztese es ertekesitese
terilleten szinte semmilyen lenyeges valtozas nem volt
tapasztalhat6, ugyanis a Bacskat kelet-nyugati iranyban atszelo
Ferenc-csatoma partjara telepillt feldolgoz6ipar tovabbra is
biztos piacotjelentett a cukorrepa, napraforg6 es repce szamara.
Mivel a piaci erdekek hatterbe szoritottak a politikai
erdekeket es a feldolgoz6ipar tulajdonosi retege j6l ismerte a
val6s helyzetet, igy nem iltkăzătt komrnunikaci6s nehezsegbe
a termekek ertekesitese. A vizsgalt terseg magyarsaga lokalis
kapcsolatait nemzetisegive va.la.sa.val sem ertekelte at, es nem
kenyszerillt atszervezni regionalis kapcsolatait sem, ugyanis a
tavo li tajak fele kăzvetitett javak a regi bejar6dott csatomakon
keresztill hagytak el a Tisza mentet. Ennek kăvetkezteben- a
magyar lakossag valamelyes idegen nyelv ismerete csak egy
reteg szintii nyelvtudast jelentett - annak ellenere, hogy
iskolaban kotelezoen tanultak a szerb nyelvet a felnăvo uj
generaci6k-, ami valamilyen hasznalhat6 szinten csak a fiatal
katonaviselt ferfiaknal mutatkozott meg. A videken nem
ismertek a cseregyerek intezmenyet, hiszen nem erintkeztek
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olyan teriiletekkel, ahol a nemzetisegi aranyok segitettek volna
az ilyen fajta nyelvi nyitast. 11
Ebben a komyezetben a polgarosulas folyamata ujabb
nehezsegekbe iitkozott, hiszen egy olyan allamhatalom epitette
ki igazgatasi hivatalait, mely hatalom alapvetoen mega szereny,
videki paraszt-polgari tarsadalmi fejlodes fokat sem erte el. A
megvaltozott tarsadalmi helyzetben, mely nem turte a massagot,
a videk magyarsaga egyesiileteket hozott letre ott, ahol eddig
nem mukodtek ilyenek. A regieket viszont tovabb mukodtette.
A videk polgari fejlodese az elso vilaghaboru koriili id6'kben
jutott el az egyletalapitasokig, melyek ekkor meg a tarsadalmi
retegeket tovabb tagoltak es az agramepesseg legszegenyebb
retegeit kirekesztettek ezekbol az onszervez6desekb61. Ez a
kirekeszto magatartas az irnperiumvaltozas utan m6dosult, amikor
is leteben, kulturajaban, nyelveben erezte fenyegetettnek magat a
magyar lakossag. 12 Ezek a polgari alapokon nyugv6 szervezetek a
korabbi eletm6dbeli kotottsegekbol ad6d6 elkiiloniilest szamoltak
fel akkor, amikor reszben onkentes alapon, reszben pedig j6l
atgondolt strategia szerint retegszervezeteket hoztak letre. 13
A vizsgalt telepiileseken viszonylag koran, 1919-20-ban
megindult az onszervezodes, mely az elet szinte minden teriiletet
atszotte. Horgoson az 1919-ben megalakult Horgosi Atletikai
Klub mukodeshez sziikseges anyagiak eloteremtesere
szinieloadasokat szerveztek. Szinre vittek a Harang cimii
darabot, majd Molnar Ferenc: J6zsi cimfi vigjatekat. 14 1925ben a HAK kereteben jott letre az Iparos Legenyegylet, amit
ujabb miikedvelo eloadasok kovettek. Szinre vittek a Pantlika,
A betyar kendoje, A sarga csik6 es a Piros bugyellaris cimii
nepszinmiiveket, valamint A tulbuzg6 fiatalember cimu
vigjatekot. A horgosi Gazdakor 1932-ben rendezte meg az elso
gazdanapot, melyen a felso-bacskai magyar gazdatarsadalom
talalkoz6jara keriilt sor. 15 1936-ban megalakult a Magyar
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Kozmiivelodesi Egyesiilet, elnokei.il a foldbirtokos Dr. Reok
Andort valasztottak. Az egyesi.ilet tevekenysegi kore sokretii, 16
bar a szinjatszas megint fontos szerepet kapott benne. Szinre
vittek operetteket, nepszinmiiveket: Magnas Miska, A regi
szereto, Nem valok el, Rad bizom a felesegem, 120-as tempo,
Ezerj6, Elcserelt ember. Az egyesiilet kereten beliil alakult meg
a Gyongyosbokreta, mely feladataul tuzte ki a nepdalok es
neptanchagyomanyok apolasat. 17
Oromhegyesen Manyi Janos tanit6 es Oroszi Janos
kantortanit6 szervezte a miivelodesi eletet. A miikedvelo
eloadasok szinte a falu egesz tarsadalmat megmozgattak, szinre
keri.ilt a Falu rossza, Piros bugyellaris, Dr. Nikodemusz, Siit a
nap, Megjottek a huszarok, Sarga csik6, Bor, Kis SzentTerez,
Lux Fux, Lakodalom, A narancs, Krumplipaprikas, Konnyii i.igy,
Oldoznek a nok, Hazassagkozvetito, Kata huszar, Kunyh6 elott,
Forog vagy nem forog, Amerikai nagybacsi, Az ad6hivatal,
Haztiiznezo, Szaporodas, Horgaszas, Terike. 18
Martonoson Katolikus Kor es onkentes tuzolt6 csapat
miikodott, valamint a Borac (Harcos) sportegyesiilet. Az
6sszetart6 erot itt is a szinjătszas jelentette. 19 Adorjanon a
Nadrljăni 2 ° Foldmives Olvas6k6r es a Katolikus Kor 1930-ban
egyesiilt es 1934-ben az uj egyesiilet szinhaztermet rendezett
be. Szinre vittek tobbek kozott az Egy fertaly fold, A falu
gyongye, A bir6 lanya, Gyiiriis zsid6, Amit az erdo mesei,
Vertanu csalăd cimii darabokat. 21 Orom tanyai lakossaga az
Okanizsai Mezogazdasagi Egyesiilet oromi fi6kjanak kereten
beliil szervezte a miivelodesi eletet, ami fokent a szinjatszasban
oltott testet. Az oromi miikedvelok tobbek kozott szinre vittek
a Zsiga, Vegeladăs, Edes ellenseg, Menyasszonytanc, Toroczk6i
menyasszony, Nyul a bokorban cimii darabokat, 22 Volgyesen
is viszonylag korăn, măr 1922-ben megindult a szinjătszas, majd
1927-ben a falu es a tanyavilag parasztgazdai megalakitottak a
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Dolinei Foldmuves Olvas6k6rt. Az egyesilletben folyt a gazdak
szakoktatasa. A szinjatsz6k szinre vittek a Pufiek Aligan,
Juhaszlegeny, szegeny juhaszlegeny, Narancs, Vegeladas, Tiktak, Melt6sagos csizmadia, Megjott a papa, Forog vagy nem
forog, Gunyh6 elott, A malac, Lacikonyha, Holdk6ros,
Hazassag, Motor, Cs6b6rbol v6d6rbe, Cseledke, V6r6s kakas,
Csondes Juli, Szerbusz Sara, Edesanyam, Falurossza cimu
darabokat. 193 7-ben Gy6ngy6sbokreta ilnnepelyt tartottak, ahol
24 par magyar tancokat mutatott be es nepdalokat enekeltek. 23
T6thfaluban Molnar Laszlo kantor szervezte a muvelodesi
eletet, a falu muvelodesi egyesillete az anyavaroshoz,
Okanizsahoz es Volgyeshez k6tod6tt ekkor. 24
Ezek az egyesilletek nemcsak a nephagyomanyokat oriztek
es 6r6kitettek at, hanem fontos k6z6ssegteremto erovel birtak,
hiszen a tagok tarsas egyilttletilk alatt szindarabokat tanultak
be, vendegszerepelnijartak, balokat szerveztek, vagyis tartottak
a kapcsolatot a delvideki magyar telepillesek k6z6tt. Itt kell
megemliteni, hogy ebben a munkaban rendkivill nagy szerepet
vallaltak a kantortanit6k, tanit6k, es a magyar ertelmiseg
altalaban. Ok voltak a szervezok, iranyit6k, akik valamilyen
tisztseget t6lt6ttek bea gazdak6r6kben, iparos egyesilletekben,
legenyegyletekben, segitve ezzel a gazdasagi, kulturalis es
politikai szervezetek letrejottet. 25 Okanizsa peldaja azert erdekes
ebbol a szempontb61, mert a varosnak nem voltak kozepiskolai,
tehat az ertelmisegi reteg meglehetosen kis szamu magasan
kepzett emberbol allt. 26 A varosban a kovetkezo egyletek, k6r6k
mukodtek: Gazdakor, Katolikus Kor - itt nepegyetemet
szerveztek, ahol ismeretterjeszto eloadasokat tartottak a helybeli
egyetemi hallgat6k bevonasaval -, Iparos Olvas6k6r, Iparos
Dalarda, Kereszteny Noegylet, Kaszin6, Gazdasagi
Legenyegylet, Kereskedok Egyesillete, Munkas Olvas6k6r,
Rokkantak Egyesillete, Katolikus Nepkor, Gazdakor. A paraszt-
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polgâr văros egyesiiletei - habar tulsulyba keriiltek a polgâri
izlesvilâgot es mentalitâst kepviselo egyesiileti tagok es vezetok
- osszmagyarsâgban gondolkodtak, amit j61 mutat Dr. Batta
Peter helybeli iigyved es az Orszâgos Magyar Part helyi
elnokenek megjegyzese, miszerint: ,, ... a Kath. Kăr azzal tunt
ki, hogy csak elemit vegzett parasztfiukkal es lanyokkal
kizcir6lag nepszinmuveket adott elo sokoldalu, ertelmes kisgazda
elnăkuk S6ti Szilveszter betanitasa es rendezese mellett. "27
A Kanizsai Ujsâg, majd a Potisje - Tiszavidek.hetente
megjeleno vârosi lapokban tud6sitâsok jelennek meg az
eloadâsokr61, nepszinmuvek, eletkepek es operett eloadâsok
sziilettek jeles es kevesbe ismert helyi szerzoknek es
rendezoknek koszonhetoen. Az 6kanizsaiak szinre vittek a
kovetkezo darabokat: Gyimesi vadvirâg, Piros Anna, Annuska,
Melt6sâgos csizmadia, Grilo Lili, Vereshaju, Mâgnâs Miska,
Siit a nap, Falu rossza, Charly nenje, Amit az erdo mesei, Igloi
diâkok, Szegeny leânyt nem lehet elvenni, Okos mama,
Melt6sâgos asszony trafikja, Fruska, A szokott katona, Agnes
asszony, Kis muszkâk, Borcsa Amerikâban, Szent Peter
esernyoje, Ezerj6, Falusi verebek, Harag, Cigâny, Sârga csik6,
Sziirke ember, Tul a nagy Krivânon, Akâcfavirâg,
Cseregyerekek, Bor, Nem elhetek muzsikasz6 nelkiil, Pityu,
Vadvirâg, Gyurkovics lânyok, Cs6k a pusztân, Gyoz a szerelem,
Sârgapitykes kozlegeny. Ez nem kis teljesitmeny, ugyanis
âtlagosan, egyesiiletenkent evi ket bemutat6t tartottak. 28
Az ertelmiseg kituno taktikai erzekere utal, hogy tudatosan
kereste a kapcsolatot a vârosi szerb intelligenciâval es mintegy
a maga erdekeit vedendo, az exponâlt vezetoket tagjai sorâba
vâlasztotta. Îgy lett az Iparos es polgâri dalkor elnoke zivorad
Sumanac vâroselnok. 29
A videk magyarsâga kepes volt megszervezni onmaga
gazdasâgi es kulturâlis eletet, amit a hatalom minden igyekezete
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ellenere sem tudott megtorni. Olyannyira nem, hogy a
betelepitesek ellenere megfigyelheto: a kozseg magyarsaga
kepes volt megorizni a korabban tapasztalt beolvaszt6 erejet
is. Erre pelda a kozseghez tartoz6 Martonos faluban talalhat6
legnagyobb lelekszamu t6rzs6k6s szerb lakossag ~ambeli
alakulasa. 1910-ben a faluban 6311-en eltek, ebbol 4969 magyar
es 1320 szerb, 1921-ben 6801-en, ebbol 4874 magyar 1327
szerb, 1931-ben 6633-an, ebbol 5367 magyar 1217 szerb. 30 Az
imperiumvaltas pillanataban tehat mindossze 7 fovel emelkedett
a szerbseg szama, hogy azutan elinduljon egy lassu fogyas.
A 20. szazad elso negyedeben tehat a videk magyarsaga,
gazdasagi erejet es etnokulturalis fiiggetlenseget megorizve
kepes volt a lelekszambeli gyarapodasra is. Ilyen kondici6kkal
jutott tul a kozosseg a harmincas eveken.

V altozasok a 20. szazad masodik negyedeben
1941 es 1944 kozott ujra magyar allami szuverenitas ala
keriilt a teriilet. Az uj hatalom elso intezkedese nyoman a ket
telepes falu szerb lakossagat deportaltak es helyiikbe bukovinai
szekelyek erkeztek. Velebit helyen megalakult lstensegits/
Fogadjisten, 31 Vojvoda Zimonjicb61 Ilona kertvaros lett. Horgos
telepeseit is deportaltak. Ha csak rovid idore is, de
visszarendezodtek a korabbi gazdasagi kapcsolatok, ez
elsosorban a paprika termesztes es feldolgozas szempontjab61
hozott valtozast, hiszen ujb6l Szeged lett a kapcsol6dasi pont.
A ket ha.boru kozott letrehozott, illetve tovabb mukodtetett
muvelodesi intezmenyek fokozott tevekenyseget fejtettek ki.
A falusi olvas6 k6r6k, szinjatsz6 csoportok tovabbra is
intenziven kivettek a resziiket a kozossegi alkalmak
teremtesebol es ezaltal az osszetartozas szalait erositettek.
Habar sok egyesiilet, egylet mukodott a kozigazgatas
telepiilesein, egy dologban nagyon hasonlitottak: retegszervezetek
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voltak. Nem tudtak es nem is szandekoztak a lakossag minden
reteget megsz6litani, egyesiiletbe tomoriteni. Ennek okan nem
beszelheti.ink kozos tulelesi strategia.rol sem. Ez egyebkent
hatranytjelentett az erdekervenyesites teren is, hiszen a hatalom
konnyebben felresoporte az egyesi.ileti torekveseket.
1945-ben mar nem az a hatalom tert vissza, ami a ket
ha.boru kozott rendelkezett nemi polgari hagyomannyal es
hatalmi arroganciaja mellett bizonyos mertekig eltiirte a polgari
eletvitelt. Az uj jugoszlav kormany 1945. augusztu-s 23-an
torvenyt alkotott a foldosztasr61 es a betelepitesrol, melynek
nem titkolt celja a Delvideken kialakitand6 szerb lakossagi
tobbseg biztositasa volt. 32 Mindemellett a kormany a
magantulajdonhoz is hozzanyult: a bankokat, a kereskedelmet
es az iparvallalatokat allamositotta, es 1946-ban vegrehajtottak
az agrarreformot, ami rendkiviil kis mennyisegu foldhozjuttatta
a videk agrarproletarjait, kozti.ik magyarokat is, ugyanis ezek a
parcellak 1-5 holdnyiak voltak csupan. 33 Meg ebben az evben
meghoztak es vegrehajtottak a foldmaximumr61 sz616 elso
torvenyt, ami kimondta, hogy magankezben, szemelyi
tulajdonban 20 hektaros teri.iletnel nagyobb nem lehet. 34 Mivel
ez az intezkedes eleg keves kulaknak minositett nagygazdat
erintett, az otvenes evek elejen a foldmaximum hatarat 1O
hektarra szallitottak le.
Ezek az intezkedesek annak a retegnek a letalapjat tettek tonkre,
akik korabban szerveztek es miikodtettek a magyarsag megtart6 erejet
jelento kulturalis egyesi.ileteket. Mindemellett a hatalom
elerkezettnek latta az idot, hogy nyiltan karosnak itelje meg, es
hatalmi sz6val oszlassa fel ezeket az egyesiileteke( Ennek
kovetkezteben a reteg-egyesilletek, ugy, mint a gazdakorok, katolikus
legeny egyletek, dalardak, gazda- es munkas olvas6 korok,
melyekben sikeresen szerveztek meg a videk tarsadalma
hagyomanytisztelo, hagyomanyâpol6 tomegeinek tevekenyseget,
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nos ezek az emberek szinte egyik napr61 a mâsikra kozossegen kivillre
keriiltek. Ez a teny felerositette a gazdasagi gondokkal kiizdo tomegek
letbizonytalansagat, es fokozatosan kikezdte magyarsagtudatukat is.
Az egyesilletetek vagyonab6l, szekhazaikb6l kulturotthonokat
szerveztek, helyilkbe allamilag ellenorzott egyesiiletek alakultak,
melyek tevekenysege tartalmatlanna valt es vegill nehany esztendo
multan megsziint letezni. A konyvtarakb6l telepiilesenkent
nepkonyvtârakat hoztak letre.
Ismet megvaltozott a videk etnikai terszerkezete: a
magyarorszagi hivatalnokok es az ertelmiseg egy resze elhagyta
a telepiileseket, es helyiikre mas ajkuak jottek. 1948-ban
atszerveztek a kozigazgatast, es ekkort6l 12 telepilles alkotta a
kozseget: Horgos, Martonos, Kishomok, Kispiac, Kanizsa,
Vojvoda Zimonjic, Velebit, Adorjan, Oromhegyes, T6thfalu,
Volgyes es Orom. A 13. telepiiles, Ujfalu 1978-ban valt
6nall6va, ami egyuttal jelzi a videk lakossaganak spontan
telepiilesszervezo erejet.
Ebben az idoben mar pontosan tudjuk a ket telepes falu
lakossaganak lelekszamat is: Velebiten 7 41, Vojvoda
Zimonjicon 472 lakos volt. Az allami intezkedesek azonban
nem hoztak lenyeges etnikai elmozdulast a videk telepillesein.
Kanizsa lakossaganak nemzetisegi osszetetele 1948-ban a
kovetkezo kepet mutatta: a legnepesebb a magyarsag 11562
fovel, majd a szerbek kovetkeznek 1145, horvatok 57,
montenegr6iak 41 fovel. 35 Horgoson ugyanebben az idoben
64 72 fo magyar, 1169 szerb, 72 montenegr6i, 68 horvat lakost
irtak ossze. 36 Horgos delszlav lakossaga nem tekintheto
torzsokosnek, ugyanis Gyalar6l telepiiltek at a szinmagyar
hatarfaluba, ahol letrehoztak Kisgyala telepresziiket. Martonos
lak6ib61 2639 magyar, 688 szerb, 17 cigany, 4 horvat, 3
montenegr6i. 37 A korabban kozolt adatokhoz kepF:st itt a
legnagyobb a lakossagfogyas, am ennek oka a mar emlitett
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kozigazgatasi atszervezes, ugyanis a falu nepes tanyavilaganak
lakossagat Kishomok es Kispiac telepiilesekhez soroltak.
Az etnikai aranyokat a szocialista allamszervezetben
nemcsak betelepitesekkel pr6baltak megvaltoztatni, hanemj61
atgondolt ipartelepitessel is. A negyvenes evek vegen es az
6tvenes evek elejen elkobzott iizemek, illetve a letrehozott ipar
az elvarasoknak nem tudott megfelelni, ugyanis a meglevo
kapacitasok nem nottek olyan mertekben, hogy sziv6 hatassal
lehettek volna a tavoli videkek tomegeire, de meg a kozseg
teriileten levo munkanelkiilieket sem tudtak teljes egeszeben
munkalehetoseghez juttatni. A cipeszek, szab6k, epitomunkasok
szovetkezetei csak atrendeztek az iparagak strukturajat,
mindossze annyi tortent, hogy a magan szferat allami ellenorzes
ala vontak. A tervszerii ipartelepites a hatvanas evekben vette
kezdetet es 6lt6tt nagyobb mereteket. A kozseg teriileten az
elelmiszeripari beruhazasok Horgosra koncentral6dtak, mig az
epitoipari, konny(iipari es femipari beruhazasok a kozigăzgatasi
kozpontra, Kanizsara keriiltek.
1947-ben allamositottak a horgosi, martonosi, mokrini es
t6r6kkanizsai paprikamalmokat es a kapacitast Horgosra vontak
ossze. 38 Ezzel megteremtettek a masodik vilaghaboru utani
horgosi nagyiizemi paprikafeldolgoza:. alapjait. A termeles
szezonalis jellege 1966-ig megmaradt, majd 1969-tol a
minosegellenorzo allomas is a gyar keretei k6z6tt muk6d6tt, es
habar a hangsuly a paprikafeldolgozason maradt, a termeles
szezonalis jellegenek megszuneset a teakeverekek es
etelizesitok gyartasanak bevezetese tette lehetove. 1971-ben
6sszevontak Horgos es T6r6kkanizsa paprikafeldolgoz6 iparat
Horgosi-T6r6kkanizsai Paprikaipari Va.Halat neven Kanizsai
szekhellyel. Ez a ceg a titoi Jugoszlavia fuszerpaprika
termelesenek 50%-at adta. 39 Ket konny(iipari vallalat muk6d6tt
Kanizsan, az egyik az 1946-ban alapitott Elita cipogyar -
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lenyegeben a kanizsai kisiparosok hoztak letre, 23 mester rakta
le a gyar alapjait - 1967-ig szinte manufakturakent miikodott.
Ekkor indult meg egy nagy foku gepesitesi folyamat, ami 1973ban, egy uj munkacsamok felepitesevel zarult. A Petar Drapsin
nevet viselo gongyoleggyar, az 1896-ban alapitott gozfiiresz
telepre alapozott iizem, melynek korszeriisitese 1978-ban
kovetkezett be. Elsosorban gytimolcsos ladakat keszitenek a
horgosi homokvidek szolesz es gyiimolcsesz termeloi szamara.
A Metal f emarugyarat megint csak kisipari elozmenyekre
alapitottak 1958-ban. A gyar az elso iparvallalatok egyike,
melyek nyugat-europai piacra dolgoztak bermunkaban. Az
1973-as tiizvesz utan, 1975-ben korszerii gepeken kezdodott
meg a termeles a kiilfoldi piacra.
A K valitet keszruhagyar is kisipari elozmenyekre tekint
vissza, 1945-ben 20 szab6 alapitotta. A nemet piacra 1972-tol
kezdve termel.
Az epitoipart harom gyar kepviseli: A Potisje cserep- es
teglagyar, a Keramika fal- es padl6lap gyar, es a FIM
szigeteloanyag gyar. A felsoroltak koziil a legregebbi az 1903ban alapitott Potisje, Kanizsa legnagyobb gyara. 1968-ban es
1973-ban automatizaltak a termelest. A Keramika 1980-ban
kezdett termelni, mig a FIM 1988-ban.
Ezek az ipari kondici6k jellemeztek a kozseget az 197080-as evekben. A munkakepes lakossag az alabbiak szerint
oszlott mega kiilonbozo gazdasagi agakat illetoen: ipar 10,2%,
mezogazdasag 58,9%, erdogazdasag O, 1%, epitoipar 5,4 %,
kozlekedes 1, 7 %, kereskedelem es vendeglatoipar 4,3 %,
kisipar 8, 1 %, kommunalis szolgaltatas 0,8%, kultura es
szocialis szolgaltatas 3,0 %, allami es tarsadalmi szolgaltatas
1,9 %, egyeb szolgâltatas 0,7 %, vendegmunkan levok 4,9 %. 40
Az ugynevezett ipari munkâssag szazalekos aranya mutatja,
hogy a fejlesztesek ellenere sem erte el a mezogazdasagban
214
https://biblioteca-digitala.ro

dolgoz6k, illetve a mezogazdasagb6l elok szamanak
egyharmadat. Megallapithatjuk, hogy az allamilag kituzott celt
messze alulmultak a beruhazasok, mert nemcsak, hogy nem
sikeriilt mas videkekrol tomegeket a kozsegbe csabitani, hanem
a kozsegben kepzett ipari munkassagnak majd a fele kenyszeriilt
nyugat-eur6pai vendegmunkara.
A nyolcvanas evek kedvezotlen gazdasagi mozgasai meg
ezeket az eredmenyeket is megkerdojeleztek, ugyanis a
gazdasagi recesszi6 hatasara mind tobb ipari iizemben vezettek
be kenyszerszabadsagokat, majd az evtized vegen szinte
mindeniitt voltak letszamleepitesek es gyarfelszamolasok is.
Ezeknek a hatasoknak tudhat6 be, hogy a leginkabb mobil
idegen ajku lakossag ismet mozgasba lendiilt es a fejlettebb
videkekjobb eletlehetosegeiben bizva, folyamatosan szivargott
el a kozsegbol.
Megfigyelheto, hogy a torzsokos magyarsag gazdasagi
bajaira a mezogazdasagban kereste a es talalta meg a kiutat.
Mig korabban az iparban pr6balt a lakossag elhelyezkedni, es
a foldtol megvalni igyekezett, addig a folyamat az 1980-as
evekben az ellenkezojere fordult.
Ezredvegi tarsadalmi mozgasok
Az 1991-es nepszamlalas ujabb nepessegfogyast allapitott
meg: ekk.or mar csak 30668 lakos elt a kozsegben, ebbol 26862,
azaz a lakossag 87,58%-a magyar. Adorjan l l 58 lakosab61949
a magyar, ez 81,95%; Velebit 361 lakosab61 66 magyar, ez
18,28%; Volgyes 367 lak6jab61 362 magyar, ez 98,63%;
Vojvoda Zimonjic 282 lak6jab61 158 magyar, ez 56,0,2%;
Kanizsa 11541 lak6jab61 10183 magyar, ez 88,23%; Kispiac
2144 lak6jab61 2058 magyar, ez 95,98 %; Kishomok 150
lak6jab61 146 magyar, ez 97,33%; Martonos 2423 la"k6jab61
2131 magyar, ez 87,94 %; Ujfalu 336 lak6jab61293 magyar, ez
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87,20 %; Orom 1912 lak6jab61 1794 magyar, ez 93,82 %;
T6thfalu 765 lak6jab61 747 magyar, ez 97,64 %; Oromhegyes
2028 lak6jab61 1953 magyar, ez 96,30 % es Horgos 7201
•
lak6jab61 6022 magyar, ez 83,62 %. 41
A nepszamlalasi adatok azt mutatjak, hogy a magyarsag a
megbontott etnikai terszerkezet hal6jat ujra kepes volt
kiegesziteni, hiszen Vojvoda Zimonjicon tulsulyba tudott keriilni
es a losz terasz szelen megiilo Velebiten is novelni tudta
szazalekos aranyat. Azt is meg kell jegyezni, hogy a fokoz6d6
allami nyomassal szemben a kozigazgatasi egysegben a magyar
nyelv megmaradt az egyik hivatalos nyelvkent.
A statisztikai adatok viszont j61 mutatjak a lakossag lassu
fogyasat, ami az 1960-as evek kozepetol alland6 jelleget oltott.
A folyamatot lassitja az alland6 jellegiive valt, mas tersegekbol
tărteno magyar bekăltăzesek folyamatos volta. A legtăbben a
Bansagb61 erkeznek, de van pelda ujvideki, zombori, gombosi
bekăltăzesekre is. Ebben az evtizedben, a fiatal korosztalyok
reszerol nagyobb foku elvandorlas volt tapasztalhat6. Ennek
kivalt6 oka a delszlav polgarhaboru, melynek kăvetkezteben
felbomlott Jugoszlavia. U gyanakkor az elvandorlasi hullammal
parhuzamosan menekiiltek erkeztek a tersegbe, akik letelepedesi
lehetoseget es munkahelyet remeltek az uj lak6kămyezetben.
A kedvezotlen gazdasagi helyzet, valamint az iparvallalatok
foglalkoztatasi lehetosegeinek korlatozott volta csak elenyeszo
szamban tette lehetove horvatorszagi es bosznia-hercegovinai
betelepiilok maradasat. Ebben a meglehetosen nehez helyzetben
a magyar kăzăsseg megis kepes volt ujabb magyar egyesiileteket
letrehozni, hogy kulturalisan ujra epitkezhessen. Ezert jătt letre
az Ozoray Ărpad Magyar Miivelodesi Egyesiilet es a Tisza
Neptanc Egyesi.ilet. Elobbi - szevezeti felepiteset tekintve gyiijto egyesi.iletkent miikădik, hiszen szakosztalyaiban a
lakossag minden retege megtalalja az erdeklodesi kărenek
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megfeleo elfoglaltsâgot. Ajol szervezett es tagolt egyesiiletben
a letrehozâstol megfigyelheto a tudatos epitkezes. A
szakosztalyok- Hagyomânyorzo-, Konyvbarât es olvaso-, Foto
es video-, Kepzomiiveszeti, Kezimunkâzo-, Szavalo es
szinjâtszo szakosztâly, Cifrasziir vegyeskorus, Tâborok:
Altalânos Iskolâsok Hon- es Komyezetimereti- es a Veszendo
Ertekeink Nyomâban elnevezesii Nyelvjarâs- es Neprajzkutato
Tâbora es a Szociogrâfiai Miihely - tehât a kisvâros
magyarsâgânak kiilonbozo retegeit celozzak meg, sot kilepnek
a vajdasâgi magyar szinterre is, hiszen a tâborok es a
szociogrâfiai kutatâsok mar tulmutatnak a kozossegen. A
tudomânyos kutatâs es az utânpotlâs nevelesevel is torodnek
az egyesiilet berkeiben.
A koszovoi hâboru sorân bekovetkezett a NATO âltal
vegrehajtott bombâzâs, ez es a kozvetlen hâborus veszely,
valamint az âllando zaklatâsok, katonai behivoparancsok
mozgâsba hoztâk azokat a korosztâlyokat, amelyek
elmeneteliikkel tovâbb gyorsithatjâk a lakossâgfogyâst. Îgy
Magyarkanizsa lakossâgânak târsadalomszerkezete is vâltozott:
az ertelmisegi reteg egy resze es a jovot jelento fiatalok hagytâk
el a kozosseget. Hosszutâvon mindez kihatâssal lesz az oktatâsra
es a foglalkozâspolitikâra.
A 2002. evi nepszârnlâlâsi adatok azt mutatjâk, hogy tovâbb
fogyott a kozigazgatâsi egyseg lakosainak szâma. Mar csak
2751 O lelket s:zâmlâl a kozseg, ebbol 23802-en vallottâk
magukat magyamak, ami 86,52%. Az adatokjol mutatjâk, hogy
a magyarsâg fogyâsa az eltelt tiz ev alatt tovâbb nott, ugyanis
1991-ben a 30668 lakosbol a 26862 magat magyamak vallo
egyen meg 87,58%-ât tette ki a kozseg lakoinak. 2002-ben
Adorjân 1128 lakosâbol 845 a magyar, ami 74,91 %; Velebit
366 lakosâbol 59 magyar, ami 16,12%; Volgyes 516 lakosâbol
500 magyar, ami 96,90%; Vojvoda Zimonjic 340 lakosâbol 185
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magyar, ami 54,41 %; Kanizsa 10200 lakosab61 8825 magyar,
ami 86,52%; Kispiac 1988 lakosab611916 magyar, ami 96,38%;
Kishomok mind a 115 lak6ja magyar, vagyis 100%; Martonos
2183 lakosab6l 1897 magyar, ami 86,90%; Ujfalu 211 lakosab6l
185 magyar, ami 87 ,68%; Orom 1561 lakosab6l 1471 plagyar,
ami 94,23%; T6thfalu 709 lakosabol 705 magyar, ami 99,44%;
Oromhegyes 1868 lakosab6l 1797 magyar, ami 96,20%; Horgos
6325 lakosab6l 5302 magyar, ami 83,83%. 42
A 20. szazadban tobbszor kerillt sulyosan hatranyos
helyzetbe az eszak-bacskai Tiszavidek magyarsaga. A
kozigazgatasi egyseg magyar nernzetisegii lakossaga egeszen az
1953-as nepszamlalasig megorizte lassu novekedesi ratajat a
termeszetes szaporulatnak k6sz6nhet6en. Az 1920-as
imperiumvaltas utani sokkb6l magahoz terve megteremtette sajat
kulturalis auton6miajat, ugy, hogy a letre hozott egyesilleteket
gazdasagilag is kepes volt fenntartani. Ez a nepcsoporti
magatartas, az eroszakos telepitesek ellenere is vitalisnak es olyan
sikeresnek bizonyult, hogy a mas ajkuak nyelvileg es kulturalisan
is kenytelenek voltak hasonulni a videk magyarsagahoz. A helyi
piacokon csak akkor tudtak erdekeiket ervenyesiteni, ha
valamilyen szinten megtanultak magyarul. Szamos
folklorizal6dott tortenet orzi ennek a kapcsolatfelvetelnek a
nyomait. 43 Ezt igazoljak a kiralyi Jugoszlavia t6bbsz6r6sen
manipulalt nepszamlalasi adatai, melyekbol latszik,•hogy a
t6rzs6k6s szerbseg a betelepitesek ellenere is fogyott.
Az a sajatos helyzet allott elo, hogy a magyarsagnak
sikeriilt olyan gazdasagi kapcsolathal6t kialakitani, amelyben
nemjelentett a kozosseg tagjai szamara hatranyt az allamalkot6
nernzet nyelvenek nem kello, vagy teljesen hianyos ismerete.
A masodik vilaghaboru utan az uj hatalom a videk
magyarsagrnegtart6 erejenek ket pilleret szandekolta kibillenteni,
egyreszt a joi miikodo egyesi.ileteket oszlatta fel, mondvan, hogy
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azok a nyelvi-nemzetisegi bezark6zast szolgaljak; masreszt a
gazdasagi 6na116sagot sziintette meg az allamositasokkal. A
nemzettudat hatterbe szoritasara viszont kitalalta a jugoszlav
nemzetiseget, mint etnikai kateg6riat, ami mentsvara lett a vegyes
hazassagoknak, masreszt a nemzetisegi lakossag a legtobb
esetben jugoszlavsag alatt nem nemzetiseget, hanem
allampolgarsagot ertett. A beintegral6das, vagy pontosabban a
beolvadas a tobbsegi tarsadalomba folyamatosan nott.
Az 6na116 politikai ontudatra ebredes csak a polgarhaboru
kitoresenek eloestejen, 1991-ben tortent meg, a szocializmus
bukasa utani elso tobbparti valasztasokon. Mint a kifejtett
peldakb6l is lathat6, a videk magyarsaga ujb6l kiserletet tett
6nall6 muvelodesi egyesiiletek letrehozasara, hogy sikeresebben
tudja apolni kulturalis orokseget, hagyomanyait. Ezek soraba
tartozik a nemzet tortenelme szempontjab6l fontos esemenyek
kozossegi ilnnepekke lenyegitese, ilyen marcius 15-e, augusztus
20-a es a kozseg napja, ami nem mas, mint a Savoyai vezette
kereszteny seregek gyozelmenek emleknapja. November 1-jen
viszont a kozseg osszes telepiilesen megemlekeznek az 1944es veres esemenyek aldozatair61, sot mindeniltt emlekmuvet is
allitottak tiszteletiikre. Ezek az alkalmak fontosak a kozossegi
osszetartozas erzesenek apolasa szempontjab61.
A polgari hagyomanyok ujb6li eletre· keltesekent
ertekelhetjilk a helyi nyilvanossag megteremteset szolgal6 irott
tajekoztatast, melyet az Uj Kanizsai Ujsag ketheti lap kozsegi
es alapitvanyi penzilgyi tamogatasb61 lat el, az elektronikus
mediat a helyi kabeltelevizi6 kepviseli, reszben reklamokb61,
reszben koltsegvetesi tamogatasb61 tartva fenn magat. E
mellett mukodik egy szerb vallalkoz6 kezeben levo
radi6allomas, szamottevo magyar musoridovel. Szinhaza,
mozija, konyvtara van a kozossegnek. Az oktatasi
intezmenyeket az allam tartja fenn.
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A megmaradasi strategia sikeresseget szamos, egyebkent
hatranyos gazdasagi tenyezo is segitette az evezred utols6
szazadanak masodik feleben. Mindenekelott az, hogy
mezogazdasagi nepesseg a legkevesbe bizonyult mobilnak, ha ugy
tetszik feszekhagy6nak. Ez egyebkent azt is jelenti, hogy a lakossag
kepzettebb retegebol keriiltek ki a killfoldi munkavallal6k, illetoleg
a fiatal es kepzett reteg hagyta el a kozosseget a polgarhaboru idejen.
E mellett a kozseg gazdasagi szerkezeten belul az
iparvallalatok nem tudtak annyi szabad munkahelyet teremteni,
ami nagyobb tomegek megtelepedesenek kedvezett volna. Ezert
tudott a kozseg viszonylag komolyabb megrazk6dtatas nelki.il
tul lenni az 1990-es evek kozepenek meneki.ilt hullamain.
Komoly gondot jelent az oktatas fokozatos leepi.ilese. Mar
a va.ros kozepiskolajaban is vannak olyan tantargyak, melyeket
nem anyanyelven tanulnak a magyar diakok. A helyzetet
sulyosbitja a teny, hogy soha nem volt felsofoku magyar nyelvu
oktatas az ujvideki es a szabadkai egyetemeken, mega puha titoi
diktatura idejen sem. Ezert sok magyar fiatal az anyaorszagban
folytatja felsofoku tanulmanyait. Az ott szerzett okleveleket
viszont csak bonyolult honositasi eljaras utan ismerik el a szerb
hat6sagok. Ezert sokan az egyetem elvegzese utan nem ternek
haza, Magyarorszagon vagy az Eur6pai Unio mas orszagaiban,
esetleg a tengeren tulon telepednek le. Ennek kovetkezteben
viszont az ertelmisegi reteg egyre fogy. Ezzel a problema.val
viszont mar nem tud megbirk6zni a vizsgalt kozosseg.
E mellett alland6sult es aggaszt6va valt a termeszet~ fogyas
es az ezzel jar6 eloregedes. Evtizedek 6ta tobben halnak meg, mint
ahanyan szilletnek. Sajnos a folyamatosan csokkeno nepesseg
fogyasi dinamikajat mar reg6ta csak a mas videkekrol bekoltozo
magyarok lassitjak. A tomb magyarsag sziv6hatasa tehat a
sz6rvanyok fokozatos feladasaval jar, minek kovetkezteben
ideiglenesen megorizheto a vizsgalt videk etnikai terszerkezete.

220
https://biblioteca-digitala.ro

,
I

I

.

.I

,

'

J
I

'

-

,.

I
1

I

•,,,,-1

~,

I.) Magyarkanizsa kozseg
telepiileshăl6zata az
ezredfordul6n

Az Iparos dalărda zăszl6szentelese - Magyarkanizsa, 1939.
(AROFOTOGRAF, St. Kanjiza)
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Az lparos dalarda zaszl6szentclese.
Felvonulas a varos foteren - Magyarkanizsa, 1939.
(AROFOTOGRAF, St. Kanjiza)

A Gazdakor vczetosege 6s tagjai az 1940-cs cvek elejcn.
Magyarkanizsa, (APR6 FOT6)
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Az lparos dalarda tagjai Poros J6zsef kantorral„
egy szabadkai vendegszereples alkalmâval. ( 1949-50?)
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JEGYZETEK
1
A tanulmănyt a szerzo 2004-ben keszitette az ELTE Neprajz es kulturălis
antropol6giai doktori iskolăjănak kepzese kereteben es resze Magyarkanizsa
videkenek tanyas es paraszti gazdalkodasa (1900 - 2000) cimu doktori
ertekezesnek. Jelen munka a disszertăci6 reszfejezetenek ătdolgozott,
kiegeszitett văltozata.
2
A văros nevet az eltelt szăzadok folyamăn, igy a vizsgălat idejekent kijelolt
20. szăzadban is tobbszorvăltoztatta a politikai akarat. Mivel a văltoztatăsok
fontosak a vizsgăl6dăsom tărgyăt illetoen, igy mindig a tărgyalt idoszak
aktuălis nevalakjăt hasznălom az ertekezes fejezeteiben. Ezert beszelek
Okanizsăr61 (1750-1908), Magyarkanizsăr61 (1908-1918) majd ismet
Okanizsăr61/Stara Kanjiza (I 918-1941 ), Magyarkanizsăr61 (1941-1944),
Kanizsăr61/Kanjiza ( 1944-2003) es vegiil Magyarkanizsăr61/Kanjiza (2003?), mert a văros ujra felvette ezt az elnevezest a vajdasăgi magyar
nyelvhasznălatban. Mindegyik nevalak azonban ugyanazt a telepiilest, a
videk kozpontjănak szămit6 kisvărost jeloli.
3
A Kanizsai Ujsăg vezercikkeben az alăbbiak olvashat6k: ,. ... nagy
meglepetest keltett az 1910. evi nepszamlalasnak varosunkra vonatkoz6
eredmenye, amikorkitiint, hogyaz 1900. evi 16532/onyi lakossaggalszemben
17018 lelekszamot talaltak, vagyis tiz ev alatt csak 486 Javei gyarapodott a
lakossag, holott, mint emlitettiik, a termeszetes szaporodas ez ido alatt 2400
lelekre rugott. "Az elvăndorlăs okăt a tomeges munkanelkiiliseggel es a nem
megfelelo birtokpolitikăval magyarăzza az ismeretlen cikkir6, majd
megjegyzi: .,Helyes szocialis es birtokpolitika, a kisiparossag erdekeinek
messzemeno tamogatasa, de kiilonosen a varosi kozmunkak letesitesevel kello
munkaalkalom nyujtasa a napr6!-napra elo szegeny munkasosztalynak;
megfogja teremteni a maga gyiimolcseit s akkor nem lesziink kiteve annak,
hogy az ujabbi tiz eves ciklus leteltevel ismet kozel ketezer lelek nyomtalan
eltiineserol kelljen szamot adnunk. " Kanizsai Ojsăg, 1914. januăr 18. I.
4
A Kanizsai Ujsăg nevtelen cikkir6ja az elkoltozok celhelyeirol ezt irja: ,. ...
az uto!s6 tiz ev alatt rohamosan koltoztek el Magyarkanizsar6!. Es val6ban
Tatabanyara, Resicza banyara, Bpesti teglagyarba, kispesti munkas telepre,
Merges pusztara, dtomos pusztara, Amerikaba stb. "Az elkoltozes okair61
a kovetkezoket irja: ., De nem csak derek iparosaink, hanem lassankent mar
a gazdasagi munkasaink is elkoltoznek Kanizsar6!. Keves a kereset, nehez a
megelhetes ! Foldberlethezjutni szegeny munkas embernek szinte lehetetlen!
A tehetosebb gazdak hihetetlen m6don felverik a foldek berletet, ugy hogy
igazan alig van rajtuk valami hasznuk s kenytelenek a kisgazdak is utanuk
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menni, sat sajnos legtăbbje tovabb is megy, egesz a tănkre jutasig. "Kanizsai
Ujsag, 1911. januar 29. 2.
5 A folyamatrol reszletesebben lasd Klamar Zoltan, 1998.
6
Balint Sandor, 1963. 9.; Fur Lajos, 1980. 243.
7
Szollosy Vago Laszlo, I 991. 87.

„A szerb telepesek nem tudnak gyăkeret verni a Bacskaban, bar
valamennyien ăt hektar foldet kaptak ( .. .). Olyan telepesekjutottakfoldhăz
1918-1945 kăzătt, akik nem tudtak es nem akartak megmiivelni afoldet,
hanem altalaban berbe adtak azoknak, akiktol elvettek. Gyakran e/6/ordult,
hogy az uj berlok (egykori tulajdonosok) ismet megvettek a foldet az uj
tulajdonosokt6l .... "Mirnics Karoly, 2001. 27-28.
8

9

Kicosev, Sasa 2001. 91-96.
Becsiilt adatok, ugyanis a ket telepes falu lakoit a ket vilaghaboru kozotti
nepszamlalasok alkalmaval nem mutattak ki kiilon, hanem Okanizsahoz
soroltak oket. Vo.: Dere, Kornel -Tomic, Pavle, I 982. 192-195.
11
A videk tombben elo magyarsaga nem ismerte ezt az eredetileg ertelmisegi/
polgari szokast. Kes6bb sem alakult ki, szerb gazdakhoz nem kiildtek magyar
gyereket nyelvtanulas celjab61. Az eltero kulturalis hagyomanyok es az uj
aliam, allamalkoto nepessegenek eroszakos tarsadalmi-gazdasagi terjeszkedo
magatartasa is generalta a nyelvi bezarkozast. A szokasrol lasd Paladi-Kovacs
Attila, 198 I. 63-72. es Kosa Laszlo, I 998. I 62. megjegyzeset.
12
Ugyanebben az idoszakban, tehat a ket vilaghaboru kozott a magyarorszagi
parasztsag a polgarosodast, mint osztalyabol kilepo strategiat alkalmazza.
Lasd: Kosa Laszlo, 1998. 36--49.
13
Kosa Laszlo, 1998. 115.
14
Bokreta, 1940. 30.
15
Bokreta, 1940. 30.
10

16

„ Tekintettel arra, hogy a rendszeres esti analfabeta-tanfolyamok
megtartasara nem nyilt lehetoseg, a kulturdelutanok kereteben mintegy
ketszaz darab ingyenes abc-s kătet keriilt a szegenyebbsoru gyermekek sziilei
kăzătt kiosztasra, az irni, olvasni tud6k kăzătt pedig havonta 20 ingyenes
if}usagi foly6iratot oszt szet a vezetoseg. " Bokreta, 1940. 31.
17

Amegalakulas koriilmenyeirol az alapitok egyike, Dr. Hegedus Laszlo az
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nyaron, a Gazdakăr nagy arat6iinnepen, szabad eg alatt husz par mutatott
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O FORMĂ DE EXPRIMARE A IDENTIT ĂTII ETNICE SI
'
A POLITICII CULTURALE LOCALE: ASOCIA
TULE '
'
CULTURALE DIN SECOLUL 20 DIN KANIJA
MAGHIARĂ (SERBIA SI MUNTENEGRU)
'

Rezumat
Kanija Maghiară din Bacica, care în trecut a făcut parte
din Iugoslavia iar acum apartine federatiei Serbia si Muntenegru,
'
,
'
este o comună formată din 13 sate. Pe parcursul istoriei a trecut
prin schimbări de imperiu şi peste un război civil. Din acest
punctdevedereanii 1920, 1941, 1945, 1948, 1991,1995şi 1999
sunt ani importanţi pentru acestă localitate.
Politica „mare" a generat schimbări care au avut efect
asupra localităţilor mici. Este vorba despre schimbări voite,
menite să modifice structura etnică, economică.
O asemenea schimbare s-a produs în Kanija Maghiară odată
cu sosirea altor etnii, care vorbeau alte limbi si aveau alte traditii
'
'
culturale si care prin prezenta lor au influentat
sistemul scolar
'
'
'
'
si administratia.
'230
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În cele ce urmează am analizat procesele care au avut loc
si modul în care locuitorii de etnie maghiară au reusit să suporte
'
discriminarea
de limbă si de cultură la care au fost' supusi.
'
'
Schimbări

în primul sfert al secolului 20

În viata locuitorilor din acest tinut pot fi departajate cât~a etape.
' etapă, între anii 1900-1914,
'
O primă
când ţinutul făcea parte
din Ungaria de Sud, a fost o perioadă de prosperitate burgheză.
Tăranii trăiau mai ales din agricultură.Construirea căii
ferate' Szeged -Novi Sad asigura schimbul de marfă, legătura
cu pietele tării. Orasul Kanija, care era considerat cel mai im'
'
portant' centru
industrial
din zonă, nu putea să absoarbă toţi
muncitorii încât multi plecau în alte părti.
' era grea, totusi, în
' 1905, datorită retelei
Situatia economică
' Szabadka-Zenta au luat fiintă
'
'
de cale ferată
localitătile Volgyes,
' lui T6th' J6zsef.
Orom, T6thfalu în Kanija veche, pe mosia
'
Pe pământurile pustei de la Martonos s-au format satele
Kispiac si Kishomok.
'
Horgos-ul,
în acea vreme încă mosia lui Karasz, dinjudetul
'
'
Csanad, a fost parcelată si s-a transformat
în sat.
În sfârsit Adorjan ~ luat fiintă lângă Tisa, iar lângă el
'
'
Orornhegyes.
Odată cu formarea Regatului Sârb -Croat-Sloven în 1920,
două treimi din Bacs-Bodrog, inclusiv Horgos-ul din judetul
'
Csanad, care era nod de cale ferată, a trecut la noul stat, zona
fiind ruptă de vechile pieţe ~i mai ales de Szeged, fapt care a
produs în deceniul următor o prăbusire economică.
'
Noua conducere de stat a elaborat
tot felul de strategii pentru
a dilua maghiarimea.Astfel între anii 1921-1926 au construit, două
sate noi, unul Velebitul pentru colonistii sârbi de la Lika si Voivoda
'
'
Zimonjici pentru colonistii sârbi din Hertegovina.
'
'

231
https://biblioteca-digitala.ro

Pe lângă acestea, la 3 km de Horgos, la sosea, s-a construit
satul Mala Dala, populat cu 250 de familii de' optantii sârbi din
'
Ungaria si România si cu alte 20 de familii din Dubrovnik.
' aceste colonizări
'
Totusi
n-au reusit să producă schimbări
'
'
importante în compoziţia etnică a localităţii.Dacă în 191 O
populaţia maghiară a comunei deţinea un procent de 94,4% peste
20 de ani, adică în 1931, cu toate schimbările din jur, ea continua să reprezinte 85% din populatia localitătii.
'
'
După o perioadă de stagnare economică, determinată de
pierderea pieţelor din Ungaria, comunitatea maghiară s-a
reorientat spre noi piete din Regatul Sârb-Croat -Sloven.
' la Horgos, care până la Trianon nu a fost
Productia de boia de
'
'
semnificativă în zona Szegedului, în noul stat a dobândit importantă.
'
Produsele agricole erau bine vândute în Bosnia,
Muntenegru si Macedonia, iar sfecla de zahăr, floarea soarelui,
'
rapita aprovizionau întreprinderile de profil din Bacica.
' Interesele economice au fost puse înaintea intereselor
Politice, maghiarii, chiar dacă cunostiintele lor de limbă sârbă
'
'
erau limitate, m-au avut probleme de
comunicare.Generaţiile
noi au învătat limba sârbă la scoală.
In ceea ce pri veste viata comunitară, maghiarii din acestă zonă
' primului
'
au înfiintat în preajma
război mondial o serie de asociatii,
' populatia foarte săracă, tăranii, nu au fost primiti. '
în care însă
'
'
'
După trecerea la noul stat, sesizând pericolul pierderii
limbii si culturii maghiare, asociatiile maghiare s-au reorganizat
'
'
pe categorii sociale.
În localitătile studiate, activitătile cultural-sportive de
' relativ repede.
'
amatori au început
În anul 1919 a luat flintă la Horgos Clubul Atletic.Pentru a sustine
' au prezentat niste piese de teatru. '
financiar acest club, maghiarii
În 1925 a luat fiintă Asociatia tinerilor meseriasi, urmată
' comedii
' sau drame înspirate' din viaţa
de alte spectacole teatrale,
A

'

)
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poporului. În 1932 ia naştere Cercul gospodarilor care
organizează prima zi a gospodarilor, unde s-au întâlnit
proprietari de pământ din întreaga Bacica de Sus.
În anul 1936 a luat fiintăAsociatia
,
, Maghiară pentru Cultură
a cărei presedinte
a fost mosierul
Dr.Reok Andor.Asociatia
,
,
, a
desfăsurat o bogată activitate teatrală, muzicală, folclorică.
Î~ localitatea Orornhegyes viata
, culturală era coordonată
de învătătorul
Manyi Janos si
,
, cantorul Oroszi Janos.La piesele
de teatru jucate aici au participat toti locuitorii satului.
In satul Martonos exista un Cerc Catolic,o trupă de
pompieri voluntari, Asociaţia Sportivă Borac (Luptătorul), dar
si aici reprezentările teatrale au constituit forta coerentă.
In localitatea Adorjan a luat fiintă
, Cercul cititorilor
agricultori din Nadrljani şi Cercul Catolicilor, care, în 1930, sau unit si
, au amenajat, în 1934, o sală de teatru, unde se vor
juca mai multe piese.
Viata
, culturală a locuitorilor din pusta Orom a fost animată
de AsociatiaAgricultorilor din Kanija Veche tot prin piese de teatru.
In Volgys viata
, teatrală a început încă din 1922 dar în 1927
sătenii si
, cei care locuiau în pustă au înfiintat
, Cercul de lectură
al agricultorilor din Dolina.
În anul 1937 au organizat Festivalul „Gyongyosbokreta"
(Buchet de perle) la care 24 de perechi de tineri au dansat si
, au
cântat cântece populare maghiare.
Aceste asociaţii nu numai că păstrau obiceiurile populare
dar aveau si
, puterea de a forma o comunitate, membrii acesteia
pregăteau împreună piese de teatru, mergeau în turnee,
organizau baluri, într-un cuvânt tineau
unite comunitătile
,
,
maghiare din zonă.
Un rol important l-au avut cantorii, învătătorii,
intelectualii
,
maghiari, care au contribuit la formarea acestor org_anizaţii
economice, culturale si
, politice.
A

,

,

A

A

,

,
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Din acest punct de vedere exemplul orasului Okaniza este
unic.În această localitate ne existând liceu: nu exista o elită
culturală. Totusi orasul a avut multe asociatii: Cercul
'
'
Gospodarilor, Cercul
Catolic,
Cercul de lectură ' al tinerilor
meseriasi, Corul meseriasilor, Asociatia Femeilor Crestine, etc.
'
'
'
Cu ' toate că în aceste
asociatii
erau si meseriasi
si
'
'
' '
agricultori, ei au gândit unitar.
Ziarul local si săptămânalul Potisje (Tiszavidek) oferea stiri
'
despre activitatea' teatrală locală, unele piese fiind scrise chiar
de autori maghiari locali.
Potrivit politicii maghiarimii din zonă, în aceste asociatii
'
erau primiti ca membrii si intelectuali sârbi. Astfel, presedintele
'
'
'
Corului meseriaşilor
a fost
ales chiar primarul.
Din cele prezentate, putem afirma că în primele decenii
ale secolului XX, maghiarimea din acestă zonă a fost capabilă
să-si păstreze puterea economică si identitatea etnoculturală.
'
'
Schimbări în a doua jumătate a secolului XX
În perioada 1941-1944 zona a revenit Ungariei.Ca urmare
locuitorii din cele două sate sârbesti au fost deportati, în locul
'
lor fiind adusi secui din Bucovina.'
În locul Velebitului a luat fiinţă lstensegits-Fagadjisten iar
în locul satului Vojvoda Zimonjic a apărut un orăsel cu grădini,
'
numit Ilona.
Dacă pentru scurt timp s-au restabilit vechile legături
economice, vechile asociatii au activat mai departe.
In 1945 o altă putere sârbă a preluat zona. Noul guvern
iugoslav a înfăptuit naţionalizarea şi reforma agrară. Interzicând
proprietăţile particulare mai mari de 20 ha, iar mai târziu de 1O
ha, comunistii au distrus bazele economice ale categoriei sociale
'
datorită căreia functionau asociatiile culturale.
'
'
Totodată puterea oficială a decis desfintarea asociatiilor,
'
'
si transformarea lor în cămine culturale, biblioteci
sătesti, toate
'
'
supravegheate.
234
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Compozitia etnică a zonei a fost din nou schimbată si ea.În
Kanija, Horgos' si Martonos alături de unguri acum trăiau' sârbi,
'
croati si muntenegreni.
'S-a
' încercat schimbarea structurii etnice a zonei în favoarea
sârbilor, prin colonizări si prin industrializarea zonei, fiindcă boiaua
'
cultivată în aceste sate a început să fie produsă pe cale industrială.
Totusi acestă industrializare nu s-a realizat. Nu numai că
nu venea ' populatie din alte zone, dar aproape jumătate din
' să lucreze în străinătate.
muncitori au plecat
Din anii 80 se înregistrează o stagnare economică, ca la
sfârsit de deceniu să înceapă lichidarea întreprinderilor si
'
'
reduceri de personal.
Oamenii si-au găsit salvarea în agricultură.
'
Miscări sociale la sfârsit de mileniu
'
'
Recensământul din 1991 a înregistrat o scădere continuă a
Populatiei maghiare.Totusi procentul a rămas suficient de mare,
' maghiară să rămână
'
ca limba
una dintre limbile oficiale.
Criza a început în 1960 însă abia odată cu declansarea
'
războiului, încep să sosească pentru scurtă vreme refugiati sârbi.
~
'
In ciuda acestor greutăti după 1990.în zonă se reînfiintează
'
asociatii si cercuri, cum este' Asociatia Culturală Ozoray Arpad
'
'
'
si Asociatia de dans popular Tisa.
'
'
De asemenea
se comemorează evenimentele sângeroase
din 1944.
Viata culturală mai este sustinută de miJ"loacele mass'
media.Comuna
are teatru, cinema, ' bibliotecă, scoli de stat.
'
La liceul din oraş în schimb nu se predau nici acum toate
materiile în limba sârbă. De asemenea în Republica Serbia si
'
Muntenegru nu există şcoli superioare sau facultăţi cu predare
în limba maghiară, motiv pentru care tineri învaţă în Ungaria
iar la terminare nu se mai întorc. Acestă migratie, micsorează
'
'
simţitor numărul elitei maghiare din jurul oraşului Kanija.
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Însă venirea altor persoane maghiare în oras si în satele
' '

din jur,

menţine

un procent important de maghiari în

zonă.

A FORM OF EXPRESSING THE ETHNIC IDENTITY
AND LOCAL CULTURAL POLITICS: THE CULTURAL
ASSOCIATIONS FROM HUNGARJAN KANIZSA (SCG)
Abstract
The Hungarian community from Hungarian Kanija was a
very united one, even after 1920, when this area, along with 13
villages, became part of Sloven-Croatian-Serbian Kingdom. The
Hungarian community kept her cultural identity because of the
strong cultural associations which developed a lot of programs
(theatre, folk festivals, cultural parties, etc ... ) that were produced by Hungarians especially for Hungarians.
The cultural associations were abolished by the communists and replaced with national institutions which used the official language. After 1991, mast of the local Hungarian associations were renewed and continued their promotion of Hungarian culture.
Because of the existence of those cultural assotiations
the Hungarian community is a strong cultural presence in this
locality.
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ELETMOD ES IDENTITĂS EGY BĂNSĂGI MAGYAR
FALUBAN (JĂZOVA)
Simon Andras, Szeged (HU)

A Szegedi Tudomanyegyetem Neprajzi es Kulturalis
Antropol6giai Tanszeke kutatasi iranyainak egyik
leghangsulyosabb temaja az 1990-es evekben illetve az
ezredfordul6 idoszakaban is a Duna-Tisza-Maros regi6ban elo
magyarok es mas nernzetisegek kulturajanak vizsgalata. E szeles
tematikai egysegbe illeszkednek az 1990-es evek kozepetol Dr.
Juhasz Antal altal kezdemenyezett kutatasok a szerbiai Bansag
teriileten. Az indittatas es a celkituzes kezenfekvo, nevezetesen:
a szegedi nagytaj nepelete ket vitathatatlan erdemu, klăsszikus
kutat6egyenisege, Kalmany Lajos, sa nala j6 egy emberoltovel
fiatalabb Balint Sandor munkassaga altal kijelolt ut folytatăsa.
Egyetemi hallgat6k bevonasaval 1997-98-ban negy eszakbansăgi telepillesen, Majdan (Majdan), Rabe (Rabe),
Oroszlamos (Banatsko Arandelovo) es Egyhazasker (Vrbica)
falvakban, 2000-ben pedig Szajanban (Sajan) folyt terepmunka.
E vizsgalatok eredmenyeit a Ta} es nepi kultura cimu tanszeki
kiadvanysorozat 3. es 4. kotete kozli. 1 E sorok ir6ja kezdetben
egyetemi hallgat6kent, azt:an a tanszek munkatărsakent vett reszt
a kutatasokban, majd j6reszt az o iranyitasaval folytat6dott a
munka 2001 es 2003 kozott Jazovan (Jazovo).
*
Jăzova-H6degyhăza kozseg a Bansagban, a tortenelmi
Toront:al vărmegye torokkanizsai jărăsanak (Novi Knezevac)
deli reszen fekszik. A trianoni hatărmeghuzas (1920) utan a
Szerb-Horvat-Szloven Kiralysag, majd Jugoszlavia, ma Szerbia237
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Montenegr6 resze. NevetHodighaaz alakban els6'kent egy 1340ben kelt irat tartalmazza, mely dokumentum egy 1274-bol datalt
forras tartalmi atirata. ,,A Csanad-nem birtoka; 1274-ben a
Mak6falviak, 1337-ben a Telegdiek oseinekjut osztalyresziil."
- summazza a telepiilesre vonatkoz6 kozepkori adatok
tanulsagai Gyorffy Gyorgy. 2 A kozseg lak6i az 1337. evet
tekintik falujuk sziiletesi datumanak, s ehhez szamolva iinneplik
Jazova telepiilesenek kerek evfordul6it.
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A t6r6kdulas alatt teljesen elneptelenedett a falu. Szeged
nepenek - a pusztava valt teriiletekre torteno kirajzasat vizsgalva Balint Sandor Jâzovar61 igy ir: ,,A temesvari kincstari
igazgat6sag allit6lag mar 1760 tajan Jazova-Hodics neven
szegedi dohanykerteszekbol gany6falut alapitott a regi helyen.
A birtok 1816-ban J6zsef nadore lett. A falu lakossaga 1810ben ujabb szegediekkel, 1816-ban pedig Vedreshazar61
tavoz6kkal, tehat ismet szegediekkel gyarapodott." 3 Kalapis
Zoltan vizsgalatai is megerositik, hogy a 18-19. szazadban
telepillt Torontal megyei, bansagi dohanykerteszfalvak koze
sorolhat6 sok mas telepiilessel egyiitt Jazova is. 4
Fenyes Elek a 19. szazad kozepen Hodics es Jazova
telepiilesekrol irja: ,,magyar helyek Torontal varmegyeben, a
tiszaszentmikl6si uradalomban; 164 hazzal, 1364 katolikus
lakossal, kik dohanytermesztok". 5
A falu hivatalos neve Jazova (szerbiil: Jâzovo ). E
nevalakkal egyiitt hasznalatos a H6degyhaza vagy Hodics
megnevezes is. E kettos forma arra utal, hogy maga a kozs~g
tulajdonkeppen ket, tobbe-kevesbe elkiiloniilo faluresz egysege.
Egyik maga Jazova, mely napjainkban a kozseghazaval, a
templommal, az ujonnan epiilt plebania epiilettel, a ket bolttal
es a kocsmaval a telepiiles tulajdonkeppeni kozponti resze. Tole
keleti-eszakkeleti iranyban, kb. 2-3 km tavolsagban teriil el a
falu H6degyhazanak vagy Hodicsnak nevezett resze. ( 1. terkep)
A H6degyhaza alak az eredeti magyar elnevezes. A Hodics,
esetleg Hodity forma szlav nyelvi alak. A Borovszky Samu
szerkesztette megyei monografia, s velhetoleg ugyanerre az
adatra tamaszkodva Balint Sandor munkaja is azt feltetelezi,
hogy a h6doltsag idejen itt megjeleno szerb lakossag ajkan
m6dosult ekkepp a nevalak. 6 A ma mar leginkabb pusztul6,
elneptelenedo h6degyhazi telepiilesresz egykor viragz6, sajat
eletet elo, rendezett faluresz volt.
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A telepiiles lakossaganak megelheteset tobbnyire a
gazdalkodas (foldmuveles, allattenyesztes) biztositotta es
biztositja7 , bar napjainkra a falut az eloregedes, a nepesseg
fogyasa es a fiatalok elvandorlasa jellemzi. E tendenciat j6l
mutatjak egyik helyi adatkozlonk szavai: ,,Kioregszik a nep. A
fiatalok nemjonnek vissza azert a par hold fodert, gyarbajamak,
az biztosabb. -Oresek a hazak, de eladni se nagyon birjuk. Ha
kihalunk belole, az 6rd6gnek sem kell. Megoregszik a falu es
elfogy a nep."
Jazova tiszta magyar nepessegu falukent allt a Bansag
mas ugyancsak magyar, illetve tobbnemzetisegu telepiileseinek
szomszedsagaban. Csupan nehany, az 1980-as evekben k6t6tt
vegyes hazassag „szinezte" a falu etnikai kepet, majd az 1991ben indul6 delszlav haboru kovetkezmenyekent jelentek meg
fokent szerb nemzetisegu menekiiltek a faluban.
ev
1890
1921
1931
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2001

lakosok szama
1450
1908
1945
1861
1887
1729
1623
1263
1129
871 + l 00 menekiilt

A lakossag szamanak alakulasa Jazovan (1890-2001)
A kovetkezokben - harom, vegyeshazassagban elo
keszitett interju alapjăn 8 - hărom esettanulmăny

csalădnăl
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formâjâban mutatom be a csaladon beliili identitâs alakulasât,
illetve a mas nemzetisegii hâzastârs be-, illetve elfogadasanak
korillmenyeit az etnikailag homogen csaladban es a falu
(Jâzova) helyi târsadalmâban. Mindhârom hâzassâgkotes az
1980-as evekben tortent.
1.) A felesegjâzovai sziiletesii magyar, a ferj zentai szerb.
Az asszonynak ez a masodik hazassaga, elso hazassagab61 egy
lanygyermeke van, mostani pârjâval ha.rom kozos gyermekilk
sziiletett. Megismerkedesilkkor a fiu sziilei ereztettek a lânnyal
szembeni fenntartasukat, ami nem a nemzetisegi massagb61,
hanem elvalt, gyermekes csaladi allapotab61 ad6dott. ,,6nekik
az nem tetszett, hogy nekem mar van egy gyerekem. Nekem
nyiltan a szemembe sosem mondtak, hogy azert, mert en magyar
vagyok, en ilyet tolilk nem hallottam. Hogy ok emberileg nem
fogadtak-e el, fiiggetleniil att61, hogy milyen nyelvet hasznalok,
vagy annyira unszimpatikus vagyok-e nekik, nem tudom."
A szerb ferj j61 beszel magyarul, ugy, mint a magyar
asszony szerbill. Egymas kozott mindket nyelvet hasznaljak. A
masokkal val6 komrnunikaci6 nyelvet mindig a beszedpartner
anyanyelvehez igazitjak: elmondasa szerint az asszony, ha szerb
ember szerbill sz6l hozza, tiszteletben tartva a masik
anyanyelvet, o is szerbiil beszel vele.
A ket hazastarsnak nem csupan anyanyelve, hanem vallasa
is killonbozo. Hazassagkotesilkkor egyhazi szertartas nem volt.
Az interju keszitesenek idejen (2003) meg kozos gyermekik
sem voltak megkeresztelve. Errol az asszony igy beszelt: ,,6 [a
ferj] pravoszlav vallasu, en katolikus vagyok. Beszeltilnk a
plebanos urral, aki azt mondta, hogy mivel Tiszaszentmikl6son
[Ostoj icevo, a szomszed telepilles] van pravoszlav pap,
kerdezziik meg. Ennekem semrni kifogasom a pravoszlav vallas
ellen, nagyon hasonlit a mienkre, de en ugy vagyok vele, hogy
nem szeretnek atkeresztelkedni. Es azt a tanacsot kaptuk a
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plebănos

urt61, hogy ha a pravoszlăv pap nem hajland6 a
gyereket megkeresztelni, o văllalja, mert a keresztseg minden
vallăsban egy." A csalădban mindket vallăs iinneprendjet tartjăk,
igy a karăcsonyt, az ujevet es a husvetot ketszer iinneplik.
A gyermekek szerb keresztnevet kaptak, az anya azon
megfontolăsăb61 ad6d6an, hogy az apa szerb, es a szerb
vezeteknevhez szerb keresztnev illik. A gyerekekhez a sziilok
părhuzamosan mindket nyelven beszeltek. Sot, sok esetben az
anya maga is mindket nyelven elmondta a gyermekeinek
ugyanazt. ,,Ugy csinăltam, hogy elmondtam neki az egyik
nyelven, kertem, hogy iiljăn le az asztalhoz es reggelizzen, azt
ugyanugy elmondtam neki szerbiil is. Nălunk az a rossz, hogy
az apuka is magyarul tăbbet beszel, mint a sajăt nyelven, es a
gyerekek jobban beszelik a magyart. Eszrevettem, hogy en
beszelek a gyerekkel szerbiil, es magyarul sz61 hozzăm vissza.
Tehăt tudjăk a gyerekek, hogy az anyu az magyar anyanyelvu,
es nem kell szerbiil karattyolni, mert megerti, viszont az
apjuknak szerbiil is vălaszolnak."
Az anya elso hăzassăgăb61 val6 leăny (akinek apja is
magyar volt) magyar nyelvu iskolai osztălyba jar, de a măsik
hărmat szerb tagozatba irattăk be. A magyar faluban ugyanis
az I 990-es evek măsodik feleben - a szerb nernzetisegu hăborus
menekiiltek megtelepedesenek kăvetkezteben - szerb oktatăsi
nyelvii osztălyt is inditottak. Az anya a dăntes mellett igy ervelt,
hogy ha szerb nyelven tanulnak a gyerekek, a tovăbbtanulăs
szempontjăb61 ez elonyt jelenthet majd.
Az asszony mind sajăt identităsănak, mind pedig a
gyerekek identităsănak, nemzetisegi hovatartozăsănak
sajătsăgos megfogalmazăsăt adta: ,,En itt sziilettem, en Tito
Jugoszlăviăjăban sziilettem, ennekem ez a bazăm, a szerb a
hivatalos nyelv, de en akkor is magyar vagyok!" Eros
bizonytalansăg erzodik e kerdesben az anya reszerol a
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gyermekekkel kapcsolatban: ,,Nem tudom. Enszerintem az
apuka utan kellene meghatarozni a nernzetiseget. [Tegyiik fel,
hogy van egy kerdoiv, ott a „nemzetiseg" -re mit irna be a
gyerekeknek?] En szerbet irnek be. Nem tudom megmondani,
hogy miert. De ennekem ez a termeszetes dolog, hogy ok szerb
nyelven tanulnak, ok szerbek."
2.) A ferj jazovai magyar, az asszony- szillei utan - szerb
es maced6n, egy Skopje melletti kis falub61. Az interju az
asszonnyal kesziilt, magyar nyelven. Megismerkedesiik es
hazassagkotesiik utan (1980) harom evig Jazovan, a ferj
sziileinel laktak, ahol az any6s es az ap6s nem nagyon tudott
szerbill. Az asszony pedig egyaltalan nem beszelte a magyar
nyelvet. Harom h6nap multan kezdett „gagyogni". A
szomszedban szinten vegyes hazassagban elo par lakott (lasd a
kovetkezo interju elemzeseben), az asszony maced6n
szarmazasu, raadasul a ket fiatalasszony azonos koru, igy
kezdtek egymassal baratkozni. Mara a sajat korosztalyab61 sok
magyar baratnoje van.
A csala_dban ket gyermek sziiletett, mindketten tudnak
magyarul es szerbiil is, magyarul valamivel jobban. A fiu es a
lany is magyar keresztnevet viselnek. A csalad mindennapjaiban
az erintkezesi nyelv a magyar. A ferjet a szintiszta magyar
faluban tobben - foleg az idosebbek - megsz6ltak, hogy nem
magyar lanyt valasztott parjaul. Voltak, akik ennel is
szelsosegesebb velemenyt mondtak ki: ,,Bepiszkoltak a falut!"
Az asszony mindehhez igy viszonyult: ,,En nem figyeltem arra
sose! Nem volt problemam, aki valamit mondott,
visszamondtam neki! Ez igy igazsagos. Serteni senkit nem
sertettem. En nem szegyellem magam azert, ami vagyok. Hat
egy se tehet rola, hogy magyar vagy nem ... En sosem fogtam
foi ugy, hogy az szerb, ez meg magyar, en embert latok az
emberben."
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Katolikus templomi eskiivon keltek egybe. A szertartas elott
a plebânos es a ferj anyja tettek utalast arra, hogy a fiatalasszony
keresztelkedjen at. 6 azonban ragaszkodott vallasanak
megtartasahoz. ,,En az vagyok, aki vagyok, a vallasomat nem
kivanom megvaltoztatni, ha igy j6 vagyok, akkor j6, ha nem,
akkor nem muszaj a templomban eskiidniink, j6 a kozseghazan
is. Kervenyezni kellett, de elfogadtak." Az. asszony az6ta csak
ritkan, a nagyobb iinnepek alkalmaval jar templomba, megpedig
a jazovai katoiikus templomba. ,,Ennekem egy lsten van.
Mindegy az, hogy pravoszlav vagy katolikus."
A gyerekek Jazovan jartak magyar iskolaba. Az 1980-as
evek vegen es a '90-es evek elejen nem volt szerb tagozat a
faluban, ez csak az ut6bbi evekben erkezo szerb menekiiltek
miatt indult meg. Az anya velemenye szerint jobb lett volna a
gyerekeket szerb oszt:alyba jaratni, a kes6bbi jobb tovabbtanulasi
lehetosegek miatt, am ehhez a kicsiknek a szomszedos
Tiszaszentmik16sra kellett volna busszal atjamiuk, amit a sziilok
megeroltetonek tartottak.
Mindket gyermeket - az apa vallasa utan - r6mai
katolikusnak kereszteltek. ,,"A gyerekeket mikor keresztelni
kellett, akkor volt a kommunizmus [1983, 1985], es titkolni
kellett, vagy nem volt szabad nagyon templomba jarni, de en
mondtam, az en gyerekem nem lesz pogany. Az.t mondta a ferjem:
Ha akarod, beviszed Ostojicevora [Tiszaszentmikl6s] szerb
templomba, vagy amelyikbe akarod. Bevittiik Ostojicevora, meg
lettek keresztelve a katolikus templomban, aztan voltak elso
aldoz6k, bermalkoztak is. Az apjuk katolikus ... Enszerintem a
gyerekeknek is annak kell lenniiik. De a ferjem nem sz6lt volna,
ha pravoszlav templomba vittem volna 61cet."
A csalad mindket vallas iinneprendjet tartja.
3.) A ferj jazovai magyar, a feleseg maced6n. A ferfi
Skopjeban dolgozott, ott ismerkedett meg a lannyal. Kozos
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eletiiket Jazovan folytattak. A hazaspar az elozoekben elemzett
interjuban megsz61altatott hazaspâr kozvetlen szomszedsagaban
lakik. 1980-ban a 20 eves fiatalasszony volt az elso maced6n a
gyakorlatilag teljesen magyar lakossagu faluban.
Magyarul egyaltalan nem tudott, a ferj sziilei sem nagyon
beszeltek szerbiil, igy a csaladban es a faluban tanult meg a
fiatal feleseg magyarul. A falubeliek gyakran sz6viccekkel
trefaltak meg ot. Egy esztendo alatt tanult meg ugy magyarul,
hogy mindent ertett, s mindent ki tudott fejezni. ,,Mindig trefat
csinaltak, igy muszaj volt hogy megtanuljak magyarul. Az
any6sommal foztiink, en mindig kerdeztem, hogy mi micsoda,
es amikor nem tudtam valamit, irtam egy fiizetbe." A falu lak6i
szamara furcsa volt, hogy nem magyar nemzetisegii keriilt a
kozossegbe. Az asszony elmondasa szerint: ,,Mindig kerdeztek
tolem: Mi vagy te? Alban, torok, maced6n, szerb vagy mi? En
elmagyaraztam, hogy en maced6n vagyok, hogy mi mas nep
vagyunk, maskepp beszeliink. Ha te is becsiilod oket, ok is
becsiilnek teged, az biztos. "
Az asszony „tiszta maced6n" identitasunak vallja magat.
Ket lanyuk sziiletett, mindketto magy'ar keresztnevet kapott.
Katolikus templomban eskiidtek, ebben az esetben is kervenyezni
kellett ennek engedelyezeset. A szertartas soran a pap magyarul
es szerbiil is beszelt. A ket gyermek is - apjuk vallâsa utan katolikus lett, elsoaldoztak es bermalkoztak. ,,Az apjuk magyar
es katolikus, akkor legyenek ok is azok!" Magyar iskolaba jârtak
a gyerekek, mert mikor iskolas koruak lettek, a faluban meg csak
magyar iskola volt. Az anya igy nyilatkozott: ,,En is tanultam
veliik egyiitt, en is verset tanultam, meg mindent, magyarul." A
ket lany beszel magyarul, szerbiil es maced6nul is.
A csalâdban tobbnyire csak a katolikus iinnepeket tartjak,
a pravoszlav iinnepnapokr61 csak annyiban emlekeznek meg,
hogy nem vegeznek olyan munkat, ami sertene az iinnep
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szentseget. Csak a nagyobb linnepeket, mint a kanicsonyt tartjak
mindket vallas szerint.
Bar az anya az interj(1 soran magat maced6nnak vallotta, az
ujabb kerdesre mar ugy valaszolt, hogy jugoszlav, hiszen
Jugoszlaviaban sziiletett. U gyanigy gondolkodnak gyermekik is.
A ha.rom interju tanulsagai mutatjak, hogy egy-egy csalad
eseteben az etnikailag homogen (magyar) kozossegbe keriilo
mas nemzetisegii hazastars befogadasa, elfogadasa mikeppen
tortenik, illetve hogy a gyermekek vallasat, identitasat hogyan
befolyasolja a sziilok velekedese es onidentitasa. Bar a ha.rom
felidezett eset eltero es hasonl6 elemeket, viszonyulasokat
egyarant tartalmaznak, osszessegeben elmondhat6, hogy a
beilleszkedes konfliktusmentesen zajlott. Bar reszletes
kutatasokat nem vegeztiink, de az ujonnan erkezett menekiiltek
jelenlete a faluban mar inkabb konfliktusokkal terhelt
helyzeteket teremt. Ennek reszletesebb elemzese tovabbi
kutatasi feladat.

JEGYZETEK
Juhăsz (szerk.): 1999. es 2003.
Gyorffy 1963. 858.
3
Bălint 1976. 179-180.
4
Kalapis 1998. 32-33.
5
Fenyes 1851. II. 152.
6
Borovszky e.n. ( 1911) 56. es Bălint 1976. 179.
7
B6vebben lăsd: Simon 2005.
8
Az elemzeshez felhasznăltam az Ivănovics Tunde (neprajz szakos hallgat6)
alta! rogzitett interjuk szoveget is.
1

2

246
https://biblioteca-digitala.ro

IRODALOM
BĂLINT Sandor

1976 A szogedi nernzet. A szegedi nagytaj nepelete. Eisa resz.
A Mora Ferenc Muzeum Evkănyve 1974/75-2. Szeged
BOROVSZKY Samu (szerk.)
e.n. (1911) Torontal varmegye (Magyarorszag varmegyei es
varosai) Budapest
FENYES Elek
1851 Magyarorszag geographiai sz6tara I-IV. Pesten
GYORFFY Gyorgy
1963 Az Ârpad-kori Magyarorszag tărteneti făldrajza I.
Akademiai Kiad6, Budapest
JUHĂSZ Antal (szerk.)

1999 Eszak-Bansag paraszti miiveltsegebol. (Ta} es nepi
kultura 3.) Szeged
2000 Szajani gyiijtes. (Ta} es nepi kultura 4.) Szeged
KALAPIS Zoltan
1998 Buza, dohany, selyem. Gazdasagtărtenet es
nepeletkutatas a szakmunka es az aruforgalom kărebol. F6mm
Kiad6, Ujvidek
SIMON Ano.ras
2005 „II yen d6g6s nep, mint Jazovan, tan nincs is ... " A
gazdalkodas es eletm6d valtozasa egy basagi faluban a 20.
szazadban. In: Bama Gabor-M6d Laszl6-SimonAndras (szerk.):
,,Szent ez afold ... "Neprajzi irasok az Alfoldrol. Szeged, 58-68.

247
https://biblioteca-digitala.ro

MOD DE VIATĂSI IDENTITATE ÎNTR-UN SAT
MAGHIAR DIN BANATUL SARBESC
(JAZ6VA)
,

,

A

Rezumat
Una dintre directiile
de cercetare abordate de Facultatea
,
de Etnografie si
, Antropologie Culturală a Universitătii
, din
Szeged o constituie cultura maghiară si
a
altor
etnii
din
regiunea
,
cuprinsă între Dunăre-Tisa -Mures.
'
Primele cercetări au fost initiate
în anul 1990, de Dr. Juhasz
Antal, în Banatul sârbesc.In felul acesta se reluau peste ani
anchetele din jurul Szegdului efectuate de doi cercetători clasici
ai zonei:Kalmany Lajos si Balint Sandor.
'
Cercetările din anii 2001-2003 din satul Jazova(H6degyhaza)
au reprezentat şi ele o asemenea campanie etnografică.
Jazova (H6degyhaza) este o comună bănăteană
situată
,
odinioară în fostul comitat Torontal, care după tratatul de la
Trianon (1920) a trecut la Regatul Sârb-Croat-Sloven, pe urmă
a apartinut
Iugoslaviei, iar azi este parte din Serbia, fiind situată
,
în partea sudică ale judeţului Novi Knezevac.
Asezarea este pomenită prima oară în 1340, dar locuitorii
'
ei consideră
anul 13 37 ca an de întemeiere al satului.
În luptele cu turcii comuna a fost pustiită, fiind repopulată
în secolul al XVIII-leacu cultivatori de tutun maghiari.
Denumirea oficială este Jazovo, însă fiindcă localitatea este
împărtită în două părti, o parte, în care se găseste primăria,
,
,
'
biserica, noua clădire a parohiei, cele două magazine şi cârciuma
este cunoscută sub numele de Jazova si o altă parte, plasată cam
la 2-3 km spre est-nord-est se numeşte' H6degyhaza sau Hodics.
A

,
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Acestă parte

a satului are un aspect neîngrijit şi o populaţie

scăzută

numeric, îmbătrânită.
Sursa de venit a oamenilor o constituie agricultura si
'
cresterea animalelor.
' Din punct de vedere etnic Jazova este o localitate maghiară,
înconjurată de asezări maghiare sau mixte. Aici primele căsătorii
'
mixte s-au încheiat
abia în anul 1980 şi doar după 1990, după
declansarea războiului din Iugoslavia, au început să se aseze în
'
'
comună primii sârbi.
În continuare, autorul prezintă modul în care se articulează
identitatea în cazul a trei familii mixte, împrejurările acceptării
unui membru de altă etnie, într-o familie omogenă.
Cele trei căsătorii mixte au fost încheiate în 1980.
Cazul A.
Sotia este de etnie maghiară din Jazova iar sotul este sârb
'
din Zenta.Sotia
este la a doua căsătorie.Din prima' are o fiică,
' copii.
din a doua, trei
Când s-au căsătorit părintii băiatului au fost retinuti fătă de ea,
' fiindcă era divorţată' cu'un copil.
'
nu atât fiindcă era maghiară cât
Amândoi sotii cunosc si maghiara si sârba si folosesc
'
'
'
'
ambele limbi în functie de interlocutori.
'
Sotii au si religii diferite,
căsătoria lor fiind doar civilă.Din
'
'
această cauză, în anul 2003, când a avut loc ancheta, copii nu
erau încă botezati.
'
Sotia nu doreste
să treacă la religia sotului, desi nu vede
'
' Crăciunul,
'
mare diferentă
între' cele două religii iar în casă
Anul
'
Nou si Pastele-se tinde două ori.
'
'
'
Copii au nume sârbeşti. Mamei i s-a părut normal că dacă
au nume sârbesc să fie si prenumele sârbesc.
'
Copii sunt bilingvi, ambii părinti vorbesc cu ei si în sârbă
'
'
si în maghiară.
'
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De asemenea, pe când fata din prima căsătorie merge la
scoala
maghiară, cei 3 copii merg la scoala sârbească, înfiintată
,
,
'
după 1990,după asezarea refugiatilor sârbi în localitate.
În privinţa ide~tită~i soţia sp~e că ea s-a născut în Iugoslavia
lui Tito, asta este patria ei, sârba este limba oficială, dar ea se
consideră maghiară.Când este întrebată despre identitatea copiilor
este usor dezorientată, sf'arsind prin a spune că nationalitatea se
,
'
'
ia după tată şi că prin urmare copii sunt sârbi.
Cazul B
Sotul este maghiar din Jazova, sotia după părinti sârbă si
'
'
'
'
macedoneană,dintr-un sat mic de lângă Skoplie.Interviul a avut
loc în limba maghiară.
După ce s-au căsătorit au locuit trei ani la părintii sotului
care nu cunosteau prea bine limba sârbă, în vreme ce' sotia' n-a
,
'
cunoscut limba maghiară.După trei luni ea a început să deprindă
limba maghiară.La acest lucru a ajutat-o si
, faptul că în vecini
era tot o familie mixtă, sotia având aceeasi origine macedoneană,
'
,
încât cele două femei s-au împrietenit.La ora actuală are multe
prietene maghiare de vârsta ei.
Perechea are doi copii, o fată si
, un băiat, ambii bilingvi.
Prenumele lor este însă maghiar iar limba vorbită zilnic în casă
este maghiara.
Bătrânii au fost initial împotriva nurorii, fiindcă nu era
' în seamă acest lucru, considerând
maghiară, însă ea n-a băgat
că nu contează ce esti,
, numai om să fii.
S-au căsătorit la biserica catolică, înaintea căsătoriei
parohul şi viitoarea soacră i-au sugerat să se convertească la
religia catolică însă ea nu a dorit acest lucru.
Căsătoria s-a făcut cu dispensă iar femeia merge la biserică
doar la sărbătorile mari.De tinut însă tin ambele sărbători.
'
'
Copii sunt botezati romano-catolici,
sunt confirmati si
'
' ,
miruiţi.Femeia consideră că ei trebuie să aibă religia tatălui.
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La scoală merg la scoala maghiară din Jazova.
'
'
CazulC
Sotul este maghiar din Jazova sotia este macedoneană.Sotul
'
'
,
a lucrat la Skoplie, acolo s-au cunoscut.Viaţa loc comună a
continuat la Jazova.
În 1980 acestă tânără a fost prima macedoneană dintr-un
sat maghiar.N-a stiut deloc ungureste.Părintii sotului nu prea
'
'
'
'
vorbeau sârba.Consătenii
făceau glume proaste pe seama ei încât
într-un an a învătat
, limba maghiară.A fost ajutată mult de soacra
ei.Când nu stia ceva o întreba.
'
Sotii
, s-au căsătorit la biserica catolică tot cu
dispensă.Cununia a avut loc în ambele limbi.
Cele două fete ale lor, au prenume maghiare, sunt botezate
catolice, au fost la prima comuniune şi au fost miruite.
Au urmat cursurile scolii maghiare, singura care a existat
'
până în 1990 în sat.
În familie sunt tinute
toate sărbătorile catolice, dintre cele
,
pravoslavnice doar sărbătorile mari.
Cu toate că femeia se declară de etnie macedoneană, la o
nouă întrebare răspunde că este iugoslavă, fiindca s-a născut în
Iugoslavia.
Din cele trei interviuri se poate concluziona că integrarea
unui membru de familie de altă etnie într-o comunitate maghiară
omogenă s-a întâmplat -totuşi fără conflicte.
De asemenea constatăm că religia şi identitatea copiilor
este determinată de părerea şi de modul în care se autoidentifică
părinţii lor.
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A WAY OF LIFE AND CULTURAL IDENTITY INTO A
VILLAGE FROM SERBIAN BANAT (JAZOVA)
Abstract
Jazova village was part of the Torontal district until 1920,
but it passed successively after that to Serbian-CroatianSlovenian Kingdom, to Jugoslavia and nowadays it is part of
Serbian territory. The village is dated to 1337 and it was devastated by the Turks. In the 18th century it was populated by Hungarian tobacco agriculturers. Jazova is still populated by Hungarians because the Serbian population came only in 1990. The
first mixed weddings appeared in 1980. As far as concems the
holidays the mixed families are opened to celebrate both traditions. In the families where the father is Serbian the names given
to the children are Serbian and where the father is Hungarian
the names are also Hungarians and children are sent to Hungarian schools. The Serbian and Macedonian women are keeping
their old religion but they create themselves a neutral identity
and they often say they are Yugoslavian.
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MUVIRĂGKESZÎTOK BĂCSKĂBAN ES BĂNĂTBAN

Barkimyi Ildik6, Szeged (HU)
Ismertetesem temaja az oltozkodes es a szokaskultura
hatarait erinti: egy specialis, evszazados hagyomanyokkal
rendelkezo, napjainkra lassan kihal6 kezmiives tevekenyseg, a
miiviragok keszitese.
A miivirag a 19. szazad vege-20. szazad eleje 6ta fontos
szerepet tolt be a del-alfoldi, illetve a Szeged kornyeki
nepszokasok kellekei kozott. A 19. szazad vegetol fokozatosan
valtotta fel az eloviragot, elsosorban a lakodalom soran hasznalt
diszkent Uelkent), illetve a bucsujaras, illetve a temetes
szertartasaihoz kotodoen. Az emlitett szokasok gyakorlasa soran
hasznalt viragdiszekrol boven all rendelkezesre adat
teriiletiinkrol, kill6n6sen a szegedi nagytaj telepilleseirol es egy
bacskai falub61 is. (Kovacs J. 1901, Balint S. 1977, Nagy N.
2003; Jung K. 1980.) Az adatok 6sszevetesere a tema
szerteagaz6 volta miatt ez alkalommal nem vallalkozunk, bar a
valtozasok bizonyara j61 illeszthetok az altalanos, mas
videkeken is lejatsz6dott folyamatokba.
A neprajzi irodalomban egyediila116 Balint Sandor leirasa
a szegedi miiviragkeszito iparr61. A „csinaltviragokr61" vagy
„b6ti viragokr61" mar a Szegedi Sz6tarban is irt sz6cikket, majd
a varosr61 es a szegedi nagytajr61 kesziilt monografiajanak
masodik koteteben a viseleti iparok k6z6tt tobb oldalt szentelt
a „csinaltvirag-keszitoknek". A szegedi miiviragkeszito ipar
kibontakozasat a barokk idejere tette, terh6ditasat osztrak-bajor
hatasnak tulajdonitotta. (Balint S. 1977. 403.) Az utols6 szegedi
miiviragkeszito, Talpay Mihalyne Schuster Magdolna ( 1884253
https://biblioteca-digitala.ro

1972) muhelyenek ismertetese soran az egyes
munkafolyamatokat is reszletesen leirtak. (Balogi K. 1962.)
A lakodalmi viragdiszek (muvirag) ajandekozasa ma is elo
szokas a szegedi nagytajon es a hataros bacskai, banati
telepuleseken is. A szegedi menyasszonyi ruha keszitok es
kolcsonzok is keszitenek selyemviragokat (a ruhak diszitesere
es a menyasszonyi koszoruhoz), a hagyomanyos, a 19.
szazadban is ismert eszkozoket azonban mar nem hasznaljak.
A szegedi viragkeszito ipar sokat veszitett evtizedekkel korabbi
sokszinusegebol, a muviragok koziil mar csak a kezzel
forrnalhat6 r6zsat keszitik helyben, a tobbi viragdiszt egyesek
a Vajdasagb61, masok Bekescsabar61 (,,Milli" nevu cegtol),
Almasfuzitorol (,,Szabina") vagy Pecsrol szerzik be. Annal
inkabb viragz6 iparnak tunik a lakodalmi virag es muvirag
keszitese Szabadkan, aho! szep szamrnal akadnak az eskiivoi
kellekeket kinal6 iizletek a varosban: kirakataik szernkapraztat6
latvannyal csalogatjak a lakodalomra kesziiloket. A
vallalkozasok tulajdonosai kozott magyarok es bunyevacok
egyarant megtalalhat6k, vasar16ik kozott hasonl6keppen.
Mig Szeged kornyeken a miiviragok onall6, kisiparijellegu
keszitese napjainkra gyakorlatilag megsziint, a bacskai es banati
falvakban, kisvarosokban ma is gyakorolt, sziikos, de biztos
megelhetest biztosit6 ipar. A felkeresett miiviragkeszitok szerint
fenykorat a 20. szazad uto!s6 evtizedeiben elte, es ma meg allja
a versenyt a viragiizletekben, piacon barhol megvasărolhat6,
hihetetleniil olcs6, tetszetos kinai import aru terjedesevel. A
felkeresett miihelyek kiilonfele nagysaguak, s bar keszitmenyeik
nagyon hasonl6ak, megis j61 elkiilonithetok kidolgozottsagban,
izlesben, a kesz terrnekek mennyisegeben. A keszitok kăzătt
apacak es iigyes kezii iparosok egyarant megtalalhat6k, ami
reszben utalhat e sajatos kezmiiipar kialakulasanak kettos
gyăkerere is. (Balogi K. 1962.) Minden esetben jellemzo
254
https://biblioteca-digitala.ro

azonban, hogy a keszitok keves eszkozzel, keves anyaggal es
csak megrendelesre dolgoznak, igy ez foglalkozas csekely
anyagi befektetest, viszont annal tobb idot es ttirelmet, kitartast
igenyel. Az alapeszkozok valamennyi muhely eseteben
ugyanazok, a technol6giat pedig legtobbszor egymast61 tanuljak
vagy „lesik el" a keszitok.
A keszitmenyek elsosorban lakodalmi kellekek:
menyasszonyi koszoru, valamint a ruhara tuzheto, jelkent
funkcional6 kisebb-nagyobb csokrok, mint a volegenyvirag,
nasznagyvirag, vofelyvirag, sztilovirag, koszoruslanyoknak
kituzo, fejdisz, vendegviragok. A lakodalmi diszeken kivtil a
r6mai katolikus lanygyermekek szamara elsoaldozaskor
hasznalt feher koszorut is keszitenek. A temetesi szertartasok
kellekei koztil Doroszl6n a huszadik szazad kozepeig keszitettek
a „kishalottnak" halotti koszorut, a banati Magyarcsernyen
pedig meg a 2000-es evek elejen is rendeltek a korabban
altalanos temetoi viaszviragot, mas neven „gyertyaviragot".
A muhelyek felszerelese igen egyszeru: 80-85 cm magas,
fa toke, fakalapacs, verovasak (stanclik, vagy vag6k), presek
es vasal6k (kolmiz6 vasak), homokzsak vagy vaszonnal boritott,
gumi cipotalpbetet. A felszereleshez tartoznak a keszitok alta!
rajzolt, elore kivagott papirsablonok, amelyek az egyes
viragfelek elorajzolasahoz, mintegy szabasmintakent
sztiksegesek- ezek hasznalta fokent a kisebb muhelyekre
jellemzo, aho! egyenkent, o116val vagjak ki a viragszirmokat,
egy-egy lakodalomra akar egy-ket ezret is. A csekely
szerszamkeszlet reszei meg: egy kismeretu fog6 a szarnak val6
dr6tok hajlitasara, egy nagyobb fazek a textilek kemenyitesere
hasznalt zselatin fozesehez es szivacs, ecset a felkeneshez,
spiritusz lampa, nehany fanyelbe illesztett, kisebb-nagyobb,
gomb vegu vasalo (kolmiz6vas) - tobb eszkozre nincs is
sztikseg.
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A lakodalmi vinigokat, kitiizoket selyembol, organzab61,
ti.illbol, bărsonyb61, illetve a megrendelo altal vitt textilbol
keszitik, ez ut6bbi gyakran megegyezik a menyasszony alta]
viselt menyegzoi ruha anyagăval. A temetobe szant,
mindenszentek napjăn vagy temeteskor vitt koszoru virăgait
selyem vagy krepp papirb61 vasaljak. A virăgkesziteshez fontos
a j6 alapanyag, olyan textilfele, amelynek tartasa van. Az
anyagot a megrendeles alapjan boltban vasaroljăk, de elofordul,
hogy noi szab6, varr6 rokon muhelyenek hulladekăt hasznaljăk
fel. Az igenyes keszitok Magyarorszăgr61, Nemetorszăgb61,
Olaszorszagb61, Franciaorszagb61, Ausztriăb61 hozatnak
alapanyagokat es apr6 kellekeket: flittert, gyongyot. A meterre
vasarolt textilt (ăltalaban măsfel-ket meter hosszu darabot)
40x40 cm-es darabokra szabjăk, a felfozott zselatinnal gyors
mozdulatokkal (hogy at ne iisson) bekenik az egyik.oldalăt,
szaritjak. A megszaradt, megkemenyedett lapokat hărmasaval
negyesevel osszeoltogetik a szeleken, azutan a token a
verovassal (stanclival) es a fakalapaccsal kiverik a
virăgszirmokat, leveleket. Az igy nyert szirmokat azutăn
homokkal teli parnacskăra vagy talpbetetre fektetik es a
spirituszegon felforr6sitott kolmiz6vassal egyenkent vasaljăk,
domboritjăk, majd a megformălt szirmokat kettesevelhărmasaval felfuzik, osszeăllitjăk. A virăgok szara
meheszdr6tb61 van, amit krepp papirral majd selyemfonăllal
egyenkent besodomak, a vegere gyongyot ragasztanak- ezjelzi
a virag porz6jat. Regebben sărgăra festett buzadarat hasznăltak
a porz6k elkeszitesehez. A virăghoz kotott levelek fejet dr6tb61
hajlitjăk, majd bevonjak tiillel vagy selyemmel, vegiil
selyemszăllal besodorjăk, hogy tart6s maradjon.
A temetoi gyertyaviragot, amelyet krepp- vagy
selyempapirb61 formaltak, felforr6sitott viaszba mărtottăk, majd
gyorsan lehutottek. A legkedveltebb forma Magyarcsemyen a
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krizantem (krizantin) volt, ennek surii szirmait egyenkent
bodoritottak a megfelelo kolmiz6vassal. Ugyancsak viaszba
martogatassal kesziilt a hatvanas evek vegeig a feher mirtusz,
amelyet azonban a keszen kaphat6 gyongyok napjainkra teljesen
kiszori tottak.
A keszitok tobbsege elsosorban helyi vagy kornyekbeli
megrendelesre dolgozik, de elofordul, hogy a varosi\izletek
szamara is keszitenek a.rut: igy a gombosi H6zsa csalad, ahol
mar a harmadik generaci6 foglalkozik a miiviragkeszitessel. A
reszben szegediek altal benepesitett Magyarcsernyen elo
hazaspar tartott fenn sajat iizletet, ahol az elovirag mellett
kinaltak a maguk keszitette, alkalmi miiviragokat.
2004-ben a bacskai Peterreven, Temerinben, Obecsen,
Szenttamason, Gomboson es Doroszl6n kerestem fel
miiviragkeszitoket, illetve egy banati miihelyben,
Magyarcsernyen jartam. Peterreven es Szenttamason apacak
foglalkoznak a viragkeszitessel, ami az ipar kolostori eredetet
orzi. (A magyarkanizsai zardaban is keszitenek selyemviragot).
Veronika nover Bacsban, kolostorban, Szilvia nover
Temerinben, az edesanyjat6l tanulta a keszites fortelyait.
Temerinben napjainkban vilagi keszito dolgozik, de 6 is a
topolyai zardaban tanulta meg a fortelyokat. A nyugat-bacskai
Gomboson elo H6zsa csalad notagjai a zombori zardaban lestek
el a fogasokat, mig az 6becsei viragkeszito vilagi miihelyekben
tanult. A magyarcsernyei Szalkai hazaspar .csaladi
hagyomanykent vette at a kerteszettel egyiitt a mesterseget is.
A megrendelok kore minden esetben elsosorban a kornyezo
falvakb6l keriil ki, elsosorban a magyarok koziil. A temerini
Borbala neni azonban a helyi szerbek szamara is keszit
lakodalmi diszeket, de szamukra masfelet: az altala keszitett
selyemviraggal elo rozmaringagat diszit fel. A megrendeles
alkalmaval elsoroljak, hany vendegvirag, testvervirag stb. kell,
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s ilyenkor - hogy egyertelmii legyen - hozzâteszik:
„rozmaringra" kerik. A megbeszeles ilyenkor szerb nyelven
folyik. Piros pipaccsal, buzakalâsszal diszitett Illes-napi
koszorut csak a magyarok szâmâra keszit.
Egy-egy miihely vagy keszito megrendeloinek kore
foldrajzilag is jal koriilhatârolhata. A nyugat-bâcskai Gomboson
miikodo miihely vonzâskorzete a legszelesebb: a kozeli
Doroszla, Szond, Bâcs, Hadsâg, Szilâgy, Erdod, Dâja
lakodalmainak resztvevoin az 6 virâgaik diszlenek, egy
evtizeddel korâbban pedig Belgrad es Ujvidek iizleteibe is
szâllitottak, Horvâtorszâg elszakadâsa elott pedig a kozeli
Eszeken adtâk el legtobb ârujukat. A del-bâcskai Temerinbol
rendelik a virâgokat Csantaver, Kishegyes, Peterreve
lakodalmaiba, de akad megrendelo Topolyâral, Adâral, sot
Szabadkâral is. Az abecsei miihelybol viszik a miivirâgot az
adaiak, de innen rendelnek Magyarorszâgra is. A Bâcskâbal
elszârmazott magyarok, mint sziilofoldjiik - egyik
jellegzetesseget, elviszik a virâgokat Nemetorszâg, Ausztrâlia
vârosaiba is. A banâti Magyarcsemyerol a komyezo magyarlakta
falvak lakai rendeltek viragot, de 10-15 eve egy nagybecskereki
virâgiizlet szâmara is szallitottak.
A kolostorok koziil a 20. szazad masodik feleben jelenlegi
tudasom szerint Szabadkan, Topolyan, Bacsban es
Magyarkanizsan foglalkoztak az apâcâk miiviragkeszitessel.
Topolyan ma is keszitik, Szabadkan 2004-ben sziint meg a
keszitese. A kisebb, ramai katolikus plebaniakhoz tartoza
zardakban -pl. Szenttamason es Peterreven - elo noverek reszben
ezekben a kolostorokban tanultâk meg a viragkeszites
munkafolyamatait, reszben vilagi keszitok tudasat sajatitottak el.
Peterreve ramai katolikus plebaniajahoz tartoza zardaban
hat nover lakik, akik kezimunkazassal egeszitik ki
jovedelmiiket. Koziiliik az 1924-ben sziiletett Veronika nover
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keszit lakodalmi es elsoaldozaskor hasznalt selyemviragokat,
a tobbiek pedig egyes munkafolyamatokban (a szirmok
kivagasa, vasalas) segitenek neki. A nover novicia koraban,
Bacsban tanulta meg a keszitest, 1949-ben, egy Siebel nevii,
sajat iizletet fenntart6 iparost61, akinek alkalmankent segitett
is apr6bb reszmunkak (pl. a viragok szaranak besodrasa)
elvegzeseben. Kiilonosen sok megrendelest kapott az iizlet a
komyekbeli sokacokt61, Marialany fejdiszek keszitesere. Mikor
a kanizsai zardaba keriilt, ona116an is hasznosithatta a Bacsban
tanultakat. Eloszor egy menyasszonyi koszorut kertek tole.
Mivel az apr6 miihelytitkokat a bacsi viragkeszito nem arulta
el neki, eloszor a sajat elkepzelese szerint pr6balkozott:
hajszalagot cukros vizzel kemenyitett ki, ahogyan kislany
koraban az edesanyja is tette, majd egyszeriien egy kototii
gombos vegevel vasalta ki. Îgy keszitette el a lakodalmi
viragokat, sikerrel, mert azutan egyre tobb rendelest kapott.
Ekkor felkereste a Siebel iizletet, hogy segitseget kerjen: a
tulajdonos csak ekkor arulta el, hogy zselatinnal kell
kemenyiteni, es milyen fortelyai vannak a szep munkanak. Egy
ideig az elkiildott, elokeszitett anyagot kistanclizta (vassal
kiiitotte) szamara, kesobb azonban Veronika nover mar minden
munkafolyamatot 6nal16an vegzett. Kanizsar61 Szabadkara
keriilt, majd Peterreven lett az otthona. A viragszirmokat,
leveleket ma is egyenkent, ol16val vagja ki. Stanclit (kivero
vas) nem hasznal, bar egy Adan elo tanitvanyat61 kapott egyet.
A sablonokat maga rajzolja ki kemenypapirra, ezeket kis
papirdobozban tartja. Legkedvesebb mintai: szellor6zsa, dalia,
gerbera, rezgo, arvacska, de sokszor kepzeletbeli viragokat
rajzol, amelyeknek nem is ad nevet.
A lakodalmi viragokat a rendelok valasztjak ki, szin es
minta szerint. Egy-egy lakodalomba ăltalăban negy
năsznagyvirăgot, 4 szillovirăgot (olykor a nagysziiloknek is ),
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testverviragokat, koszoruslanyviragokat, vendegviragokat
rendelnek. Volt olyan lakodalom, amelybe 35 par koszoruslany
viragot es 105 par vendegviragot keszitett. A lakodalom elott
altalaban rendelnek meg selyemmel bevont, belelt eljegyzesi
dobozt is, amelyben ajegyajandekokat adjak at a menyasszony
szamara, s az eskilvo utan rendszerint az agy tetejen vana helye.
A lakodalmi viragokon kivill elsoaldoz6k szamara keszit
koszorut, vagy alkalmankent templomba szant viragot: pl. a
becsei es a helybeli templom lourdesi barlangjat ekesitette
selyem vadr6zsakkal.
A temerini muviragkeszito 1949-ben, a topolyai
kolostorban tanulta meg a viragkeszitest egy novertarsat61, aki
most Szenttamason keszit selyemviragokat. ,,Asztmits lettem, s
akkor nem birtam dolgozni, hogy hasznos tagja legyek a
titrsulatnak, valami foglalkozitst kellett tanulnom. Egy szerzetes
testverem azt mondta, szerez ilyen vasal6t ... en szabtam kezzel
a viritgot ... jăttek a csantaveriek, szabadkaiak meg aztitn a
hegyesiek, Pecel6r6!, tăbb felol." Amikor meg nem volt veroje
(kivero vas), sablon segitsegevel rajzolta a viragokat, es
egyenkent vagta ki az oll6val, akar ezer darabot is. 1986-ban
tert vissza szillovarosaba, Temerinbe. Leggyakrabban egyszeru,
„rozmaringra val6" viragot rendelnek tole, ezt masfel dinarert
kesziti. A nasznagyviragot, szilloviragot 30 dinarert adja. A
magyarok koreben kedvelt vendegvirag (virag, levei es kis
masni) ara 5 dinar, ebbol akar 250 darabot is kemek egy
lakodalomba. A koszoruslany viragokb61 manapsag 70-80
darabot rendelnek, regebben I 0-20 is eleg volt. Nehany eve a
menyasszonyi fejdisz egeszet na.la rendeltek meg, a himzett
fatylakat Szabadkar61 hozta, arra keszitette a koszorut.
Manapsag a fatylat mar butikban vasaroljak, o csak a koszorut
kesziti el. A menyasszonyi csokrot is tole rendelik, egy
lakodalomra akar harmat is, melyek egyenkent 30-30 szal
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r6zsab61 allnak. A menyasszonyi ruha viragdiszei is a keze
munkajat dicserik. A legtăbb lakodalmi diszt a peterreviek
rendelik. Nagy munka idejen unokahuga segit neki.
A lakodalmi viragokon kivill az elso aldoz6k koszorujat is
o kesziti, erre az alkalomra gyertyat diszit. Az Illes-napi
felvonulason hasznalt szines viragos, pantlikas koszorukat is
nala rendelik meg a temerini lanyok.
A szenttamasi plebaniahoz tartoz6 kolostorban egy nover
kesziti a selyemviragokat. Szilvia nover Temerinben sziiletett
1928-ban, s meg otthon, edesanyjat61 tanulta a viragkeszites
fortelyait. Gyermekkoraban paraffinba martott papirviragokb61:
r6zsab61, szegfiibol, krizantinb61 temetokoszorut is keszitettek,
ez ma mar divat, inkabb csak lakodalmi diszeket, elsoaldoz6k
szamara koszorut, gyertyat rendelnek a helybeliek a kolostorban.
A viragok kirajzolasahoz papirsablont hasznal, eszkăzei
ugyanazok, mint a tăbbi keszitoe. A legkedveltebb viragok:
margareta, r6zsa, ibolya, ezekhez megfelelo verovas is van.
Nagyobb megrendeles eseten egy novertarsa segit neki. 20-25
eve meg mirtuszt is keszitettek, de erre ma mar nincsen igeny:
helyette a tetszetos, feher gyăngyăt hasznaljak, a tăbbi
viragkeszitohăz hasonl6an.
Az 6becsei muhely tulajdonosa vilagi keszito, 1935-ben
sziiletett. Varr6nonek tanult, s abban a muhelyben Ieste el a
munkafogasokat, ahova a fonokasszonya kiildte a ruhara szant
viragokert. Ott apr6 holmikat, kiegeszitoket arultak, pl. a
menyasszonyi, tanciskolai ruhara val6 viragok mellett a
tanciskolai diszzsebkendoket is. A finom fortelyokra vegiil a
gyakorlat tanitotta meg, mint a tobbi keszitot is. Eloszăr, az
1950-es evekben menyasszonyi koszorut, eskiivoi ruhara val6
selyemviragokat es eljegyzesi dobozokat keszitett. A kerek, sziv
alaku vagy szăgletes eljegyzesi dobozt ugyanazzal a selyemmel
vontak be, mint a păros agyra keszitett nagy, harmas diszparnat,
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a helye is kăzepen, a pliiss agytakar6n volt. Akkor „ meg nem
menta lakodalmi virag ", a nasznep szamara egy szal rozmaring
volt a lakodalmi disz. A koszoru mirtuszb61 volt, amit hazilag
keszitettek: a kis dr6tdarabkak veget papirba csavartak, s elobb
gipszbe, majd olvasztott paraffinba martottak. Kb. 25 eve mar
nem keszit hazilag mirtuszt, egy ideig Szabadkan, keszen
vasarolta, azutan vegleg kiment a divatb61: a feher koszoru ma
selyemviragokb61, gyăngybol all. Ujabban csillog6 port is hint
ra, amit Svedorszagb61, Nemetorszagb61 hoznak szamara az
ott dolgoz6 magyarok. A megrendelok ma elsosorban elsoaldoz6
es menyasszonyi koszorut, lakodalmi viragokat es eljegyzesi
dobozt kemek tole. Az ut6bbiban ajegyajandekok: 6 noi, 6 ferfi
zsebkendo, nyakkendo, mandzsettagomb, nyaklanc kap helyet,
fedelere a menyasszony fenykepe keriil, selyemmel keretezve.
Megrendeloi a helybelieken kiviil fokent az adaiak, de lakodalmi
diszei eljutnak Magyarorszagra is, sota kivandorolt ismerosăk,
rokonok Nemetorszagba, Ausztraliaba is elviszik.
Doroszl6n ma mar nem keszitenek muviragot, noha par
evtizeddel konibban itt is nagyon kedveltek. Az utols6
muviragkeszito csaladi hagyomanykent ismerte a
munkafogasokat: nagyanyja, es lanykoraban az edesanyja is
foglalkozott viragkeszitessel. A masodik vilaghaboru kitărese
elott a sziikseg vitte ra oket, hogy ismet ezzel keressek a
kenyeriiket. Akkoriban rajtuk kiviil meg egy idos, egyediil elo
asszony keszitett muviragot a faluban. A negyvenes evekben
temetoi koszorukat is csinaltak, sota szemfedel szegelyet is ok
mintaztak ki. A temetesi kellekek mellett „viaszkviragb61" val6
legenyviragot, lakodalmi bokretat rendeltek naluk a falubeliek.
A viaszkviragok szirmait krepp papirb61 vagtak ki, majd az
ezekbol ăsszeallitott r6zsat, r6zsabimb6t egyenkent forr6
paraffinba, azutan gyorsan hideg vizbe martottak, vegill
bokretaba kătăttek. A lakodalmi bokretat a nyoszoly6lanyok
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bal karjara erositettek. A kalap melle tiizott lakodalmi
legenyvirag a kovetkezokbol allt: ilvegtoll, 2 rozsa, kozepre
muskatli, vagy nefelejcs, kulcsvirag. Az ilvegtollas
legenyviragot a mestervirag valtotta fel. Ezt mar a kabatjukon
viseltek a legenyek, szalag is volt rajta. Eleinte ez is viaszkvirag
volt, kesobb selyemviragbol is keszitettek. A selyemviragok
stanclizasaban a ferje is segitett neki. 10-15 eve mar vegleg
felhagytak az iparral.
A ma miikodo miiviragkeszitok munkajan, eleten keresztiil
egy sajatos kezmiiipar 20. szazad vegi valtozasanak peldait
rogzithettiik. A keszitmenyeikben megtestesillo jelkeprendszer
atalakulasa tovabbi kutatasokat kivan.
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CONFECTIONERI DE FLORI ARTIFICIALE ÎN BACI CA
'
SI BANAT
'
Rezumat
Lucrarea se referă la cultura vestimentatiei, si anume la o
'
' seculare dar
activitate artizanală specializată, care are traditii
'
care în zilele noastre este pe cale de disparitie,
si anume
'
'
confectionarea florilor artificiale.
De' la sfâr~itul secolului 19, floarea artificială începe să
detină un rol important printre accesoriile utilzate în cadrul
' obiceiuri populare din jurul Szegedului. Ea înlocuieste
unor
'
treptat, mai ales la nunti, dar si la perelinaje si înmormântări,
'
'
'
floarea naturală.
264
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Etnologul Balint Sandor, care s-a ocupat de acest subiect,
pune începuturile industriei de flori artificiale pe seama
barocului, însă dezvoltarea si răspândirea acestei industrii s-a
'
datorat influentei austriaco-bavareze.
'
Activitatea de confectionare s-a transmis până azi, obiceiul
' artificiale fiind în localitătile din
de a oferi ornamente din flori
' viu.
jurul Szergedului şi în cele din Banat şi Bacica încă unul
Chiar dacă nu mai folosesc uneltele traditionale din secolul
' care închiriază
19, confectionerele de rochii de mireasă si cei
'
'
rochii de mireasă continuă să facă flori de mătase, pentru aceste
rochii si pentru coronite.
'
Totusi
industria 'de flori artificiale a pierdut mult din
'
farmecul ei, azi dintre florile artificiale ne mai fiind
confectionate local decât trandafirii făcuti manual, restul
'
'
ornamentelor
florale fiind procurate din Voivodina,
de la
Bekescsaba sau de la Pecs.
Din perspectiva producţiei situaţia este oarecum diferită. În
vreme ce în jurul Szegedului industria florilor artificiale aproape
a dispărut, în Subotica acestă industrie a florilor artificiale pentru
nunţi este încă prosperă, în oraş existând multe magazine de
asemenea accesorii, cei care se ocupă de acest tip de artizanat
fiind maghiarii si bunievatii.La fel, în satele si în orăselele mici
'
'
' încă 'o meserie,
din Bacica si Banat
confectionarea
florilor este
'
' un trai modest dar sigur.
care le garantează
artizanilor
Confectionerele ,intervievate sustin că, desi perioada de
' artificiale de producţie' locală a fost
' în ultimele
glorie a florilor
decenii ale secolului 20, ele rezistă si azi la concurenta
'
'
chinezească, care a invadat piata cu flori frumoase si ieftine.
'
' .
Cercetarea efectuată a inclus mai multe ateliere, de
dimensiuni diferite.
Cu toate că produsele acestora sunt foarte asemănătoare,
de la un atelier la altul există diferente de stil, de gust, de cantitate
'
de productie.
'
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Confectionerele sunt fie călugărite fie meseriase cu mâini
'
iscusite. Caracteristic
pentru toate este 'însă faptul că 'se lucrează
cu unelte putine, material putin si doar la comandă, încât
'
investitia materială
este minimă.' '
'
Produsele sunt în primul rând accesorii de nuntă:coronite
'
de mireasă, buchete mai mici, mai mari, care pot fi prinse pe
haine, ca simbol( ex.floarea mirelui, floarea nasului,floarea
,
primului cavaler de onoare,etc. ).
Alături de aceste simboluri de nuntă atelierele mai produc
coronite albe purtate de fetitele romano-catolice la prima
'
'
comuniune
sau accesorii de înmormântare.
La Doroszl6, până
la mijlocul secolului al XX-iea, a fost obiceiul ca pentru "mortul
micuţ" să se pregătească o coroniţă de înmormântare, iar în
Banat la Magyarcsemye încă si în anul 2000 se comandau ''flori
de lumânare" pentru cimitir. '
Echipamentul din aceste ateliere era unul simplu: un butuc
de lemn, un ciocan de lemn, unelte de fier pentru stantat, prese,
'
călcătoare, etc.
Cât priveste materialele, florile de nuntă sunt
confectionate din mătase, organza, tuli, catifea sau din
' adus de comanditar, care de multe ori era cel din
materialul
care s-a făcut si rochia miresei.
'
Florile coroanelor destinate cimitirului, la înmormântări sau
de ziua Tuturor Sfintilor sunt din mătase sau din hârtie creponată.
'
Tehinca de confectionare
este una specială, bucătile de
' apoi
material tăiate fiind unse cu gelatină fiartă, puse la uscat,
bucătile sunt cusute câte 3-4 si sunt modelate petalele pe butuc
'
'
cu ciocanul
de lemn.
Majoritatea confectionerilor execută comenzi locale sau
' uneori aprovizionează şi magazine
pentru satele din jur însă
orăsenesti. Un asemenea caz este cel al familiei H6zsa din
,
'
Gombos, care vreme îndelungată a aprovizionat o florărie, în
care, pe lângă flori naturale, se vindeau şi flori artificiale.
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La origine

această

activitate

artizanală

pare

să

fi fost una

monahală.

În a doua jumătate a secolului XX mănăstile din Subotica,
Topolya, Baci, Magyarkanizsa, se ocupau încă cu confecţionarea
florilor de mătase. La Topolya se mai fac si
, astăzi iar la Subotica
s-au făcut până în 2004.
De asemenea în unele mănăstiri mici, ce ţin de parohiile
romano-catolice, precum cele din Peterrev si Szenttamas, unele
'
călugărite îsi completează veniturile lucrând flori artificiale.
' ,
Astfel la Peterrev, mai activează sora Veronica, născută în
1924, care, aJ·utată de celelalte surori, face flori pentru nunti si
' ,
pentru prima comuniune, pentru biserică.
La fel, călugărita
, din Temerin a învătat
' să confectioneze
,
flori în anul 1949 la mănăstirea Topolya, de la o altă călugărită,
sora Silvia, născută în 1928, care azi lucrează în Szenttamas.'
Confectionerele din alte localităti au învătat si ele meseria
'
' 'au învătat la
la mănăstiri.' Astfel, femeile din familia
H6zsa
'
mănăstirea din Zombor.
Cât pri veste
, clientela aceasta este formată, în zona cercetată,
în cea mai mare parte din unguri.Numai pentru ei se făcea de
exemplu coroane din maci ~i spice de grâu pentru ziua Sf.Ilie.
Tanti Borbala din Tamerin lua comenzi pentru flori de nuntă
si de la sârbi. Acestia obisnuiau să împodobească cu flori de
'
,
'
mătase o creangă de rozmarin.Com.tnda si discutia se purta în
,
'
acest caz în limba sârbă.
În sfârsit, în comenzi, cel putin în ceea ce privesc
,
'
materialele, în timp, au avut loc numeroase schimbări,
materialele autohtone, fiind înlocuite cu altele aduse din
Germania, Austria, Italia.
Toate aceste informatii despre ateliere, confectioneri si
'
'
'
comanditari, permit cunoasterea
unui mestesug
,
, ' încă viu, în ciuda
schimbărilor de material si de forme care au avut loc în ani.
'
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ARTIFICIAL FLOWERS MANUFACTURERS
FROM BACSKA AND BANAT
Abstract
From the end of the 19th century in some Hungarian areas,
the artificial flower became a trend and natural flowers were
substituted at some ceremonies like weddings and funerals. The
huge need of artificial flowers leads to the revival of this art
which was practiced by nuns in convents. In Bacica and Banat
appeared a lot of workshops of artificial flowers and some of
them still function nowadays.
This art of making artificial flowers is seen as a living art
that makes the local people very pro ud of their origin. This art
is also seen as an element which represents the local cultural
identity. The people are producing a variety of models and they
use traditional tools to create them.
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A MARTONOSI PAPRIKA
Fodor Ferenc, Szeged (HU)

„1918 elott a Horgos videki paprikakultura meg nem volt
nagyaranyu, es kizar6lag a termesztesre, a fiizereknek a szegedi
piacon val6 ertekesitesere szoritkozott" - irta Balint Sandor a
szegedi paprika torteneterol sz616 munkajaban. Azt is megernliti,
hogy: ,,Ekkoriban ugyanis mar folyt nemi paprikatermeles
Horgoson, Martonoson, Magyarkanizsan, Cs6kan es
Torokkanizsan, de jelentosse, altalanossa nem tudott valni. Bona
Julia kutatasaira hivatkozva megallapitja, hogy 1900 tăjan Horgosra
keriilt roszkei felesek voltak az itteni paprikatermeles uttoroi. 1
Mint kideriilt a mai martonosi idosebb adatkozloknek
errol mas a velemenyiik. Szerintiik „Valamikor Horgoson nem
volt paprikafeldolgoz6. Martonoshoz kozel, az allomasnal, ott
volt egy paprikagyar, annak volt tradici6ja, sok evvel ezelott.
1944-ben, a rendszervaltaskor ezt lebontottak es elvittek
Horgosra. Majd Horgost annyira folfejlesztettek, hogy egy
nagy gigant lett Eur6paban. Martonos nem adta fel kiizdelmet.
Horgos a monop6lium miatt nem tudott fejlodni, de Martonos
1988-90-es evektol kezdve mind jobban fejlodesnek indult,
att61 az idotol szinte egy paprika birodalomma fejlodott" nyilatkozta egy idosebb vallalkoz6, kinek mar sziilei is paprika feldolgozassal foglalkoztak. 2
Hasonl6 velemenyen voltak masok is, amikor a
paprikatermeles kezdeteirol kerdeztiik oket. SzerintHk 1912ben telepiiltek be az elso csaladok Roszkerol, ok kezdtek el a
papriatermelest Martonoson. Ezek: a Galg6ci, Sebok, Tombac,
Mik6 es Sărkany. Ezek szegeny csalădok voltak, eloszor csak
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fel la.neon, egy la.neon termeltek. Egy Ianc fold 22 meres, egy
hold - 1600 negyszăgăl - 16 meresnek szamitott. 3
A termeles e korai szakaszar61 ezen kivill nem sokat tudunk,
feltetelezhet6 azonban, hogy semmivel sem kiilănbăzătt a szegedi
hagyomanyokt61, mivel ahhoz kăzvetleniil kapcsol6dott.
A hagyomanyos feldolgozasi technol6giat folytattak a
kes6bbiekben is. A termeles azonban bovillt, mivel a masodik
vilaghaboru utan „Akinek volt annyi ereje, hogy iiltetett egy
holdpaprik:at, az abb61 kiarulta a fold arat." Nem csoda tehat, hogy
,,szinte minden masodik haz hasitott." Kanizsar61, Kresnyevacr61,
Adorjanr61 jartak hasitani - nyilatkozzak az adatkăzl61c 4
A feldolgozas menete megegyezett a Balint Sandor altal
bemutatott Szeged als6varosi hagyomanyokkal. ,,5-1 Oasszony
hasitott, madzagra fiiztek, racson szaritottuk. A
paprikamadzagon eligazitottuk a fiigeket, ugy szaritottuk .
. . .Nagyon vigyaztak akkor a minosegre, kiszedtek az erejet,
levagtak a hegyit, ami hibas volt, azt kiilăn raktak."
A hagyomanyos feldolgozas azonban Martonoson sokkal
tovabb elt. Meg az 1960-as evekben is hasitottak. Sajat
fogyasztasra szant paprikat allit6lag meg ma is hasitanak es
csipednek. Sokan meg ma is filr6val iiltetnek. Palantalaskor
ăsszefogtak, de napszamosokat is alkalmaztak. ,,Akkor eg
negykezlab iiltettiink, ha.rom hetig is iiltettem fur6val." 5
A Zadrugak megjelenesevel a termeles modernizal6dott.
A hagyomanyos palantaneveles es kiiiltetes nehez munkajat
kănnyitette a helybevetes. A helybevetett paprikat magvas
paprikanak neveztek. Vetogepet a malom adta, de iigyes
lakatosok, ket soros, 16 huzat6s vetogepet is gyartottak, amellyel
a paprikan kivill cirkot, kukoricat is vetettek. A technol6giai
fejlodes mellett azonban ragaszkodtak a hagyomanyos miivelesi
m6dszerekhez. Hatrafele kapaltak, Kocsival ne mentek ra a
paprikafoldre, szedesnel a zsakokat kihordtak a foldr61.
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A technol6giai fejlodes ellenere azonban Martonoson a
mai napig a legjellemz6bb a kisparcellas termesztes. Ez egyreszt a
birtoknagysagt61, masreszt a rendelkezesre all6 munkaer6t61 fiigg.
Nagyon sokan a kosarfonasb61 eltek, illetve a kosarfon6 szovetkezet
megsziinese utan az azt folvalt6 sepriikot6 muhelyben talaltak
megelhetest. A haziipar fokozatos leepillesevel parhuzamosan egyre
tobb csalad fogott neki a paprikatermelesnek, hogy ne kelljen
napszamba jarni. A legtobb csalad, ha kis teriileten is, de a
munkahely mellett is termelt paprikat.
A feldolgozasban is jelent6s valtozasok kovetkeztek be.
Mar az 1960-as evekben sokan vasaroltak paprikamalmot, igy
sajat termesi.iket feldolgozva, nagyobb haszonra tehettek szert.
Egy par kovel dolgoztak, a kovet villanyaram hajtotta. Ezekbol
a malmokb61, meg ma is tobb mukodik a faluban. Egy szezonban
tobb tiz mazsa orolt paprikat tudtak, tudnak eloallitani.
A hâzi foldolgozasra keriilo paprikat ma mar nem fiizik,
hanem vekony raschel zsakba sziityuzik. A paprikasziityuket
rudakra aggatjak, ahonnan nehany hetes szikkasztas utan viszik
a szarit6ba. A szarit6 egy szoba nagysagu helyseg, melynek
mennyezeten surii gerendazat van. A szi.ity(iket a gerendaba vert
szegekre aggatjak. A szarit6ba egy alkalommal 5-600 kg paprika fer. Ez egy het alatt szarad ki. Szaritashoz gazolajos
hord6kb61 hegesztett kalyhat hasznalnak, melybe automata
gazegovel fiitenek. A gazszerelest helybeli vallalkoz6 vegzi,
aki korabban a kanizsai teglagyarban volt fiito.
A megszaradt paprikat tiszta f61iara ontik, a hibasakat
kivalogatjak es tisztara mosott gumicsizmaban tapossak. Az igy
keletkezett zuzalekot nejlon zsakokba rakjak, j61 bekotik, hogy
ne ereszkedjen meg. Telen orlik meg.
Martonoson a haziipari jellegu paprikafeldolgozast mara
kiszoritotta az automatizalt, nagyi.izeminek szamit6 feldolgozas.
A feldolgoz6 i.izem fejlettsege az automata szarit6 rendszer
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fejlettsegetol fiigg. Ezekben a i.izemekben a kalocsai
paprikafeldolgoz6t6l es egyeb, Magyarorszăgon szărităssal
foglalkoz6 văllalatokt6l vă.să.roit szărit6t hasznălnak. Ot nagy
feldolgoz6 van a kozsegben. Adatkozlonk becslese szerint
evente egyi.itt, osszesen mintegy 1500-2000 vagon
szărazanyagot, azaz orlemenyt gyărtanak. ,,Ez egy birodalom a
paprikafeldolgozăsban" - mondja. 6
Bite Istvan szerint a csalădjuk 70 eves tradici6val rendelkezik
a paprikatermeles es feldolgozăs teri.ileten. Habar az 1980-as
evekben naponta 70-80 măzsa paprikăt tudtak feldolgozni, az
1990-es evekre ez a kapacităs kevesnek bizonyult. 1994-ben
văsăroltăk meg az elso automata szărit6t, majd az iizem
bovi.ilesevel 1998-ban egy măsik szărit6t is beăllitottak. Mivel
az iizemet kozosen mu'kodtettek testverevel, az elmult evben ugy
dontottek, hogy fele-fele arănyban felosztjăk az iizemet. A ket
iizem ma is kisegiti egymăst, ha kell nyersanyagellătăs, ha kell
az ertekesites teri.ileten is. ,,Nem szeretnek dicsekedni, de a 70
eves tradici6 nagy biiszkesege ez az eredmeny, amit elertiink mi
ketten az ocsemmel" - mondja Bite Istvan.
A iizem fa resze a szărit6egyseg. Kapacităsa naponta hă.rom
vagon hiivelyes paprika, amelybol 4-5 tonna szărazanyagot
ăllithatnak elo. A feldolgozăs szeptember 1O-tal december 10ig tart. Negy ember hă.rom vagon paprikăt tud feldolgozni 24
6ra alatt. A munkăsok 12 6rănkent văltjăk egymăst. 12 6ra utăn
24 6ra szabad.
A szărit6 vizes vegen beadagolt paprika keresztiilmenve a
mos6n es a fertotleniton, a szecskăz6ba keri.il. A 17 meter hosszu
szărit6ban hăromszor halad vegig a szalagokon a paprika. Ezt
az utat 6 6ra alatt teszi meg. Az i.izem termeszetesen folyamatos.
A fiitest găzego biztositja. 24 6ra alatt 2500 kobmeter găzt
hasznăl fel. A szăraz oldalon kijovo felkeszărut levelesnek
nevezik. A dolgoz6k kivălogatjăk a legszebb szinii
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paprikaszeleteket es kiilon edenybe dobaljak. Ezt kiilon orlik
meg, ebbol kesziil a „Super Delikates", azaz a leheto legkivalobb
minosegu paprika. A szarazoldalon kijovo paprika a dara.loba
keriil. Ez egy rendes kalapacsos dara.Io, melynek nagylyuku 8-1 Omm- rostaja van. Az itt keletkezett zuzalekot bezsakoljak
es a raktarba viszik. Ez keriil orlesre a kesobbiekben.
Az orles folyamata a zuzalek folontese utan teljesen
automatikus. A felkesz a.rut a kalapacsos dara.Ion tovabb apritjak.
Innen a ciklon nyomja az elso koparra, majd onnan a masodik
koparra. Innen keriil a szitarendszerbe. Anagyobb szemcsek ujbol
visszakeriilnek rendszer elejere, a kesz anyag pedig a tartalyba
keriil, ahonnan zsakoljak. A malom 24 ora alatt 2,5 tonnat tud
megorolni. A keszarut 40 kg-os kiszerelesben zsakoljak.
A paprika tulnyomo reszet Nyugat-Europaban, kisebb
reszet Horvatorszagban, Magyarorszagon, illetve Sze.rbiaban
ertekesitik. Kiilonosen nyugati exportra sokszor csak felkesz
a.rut kemek.
A maradeki feldolgozok tudjak, hogy az o altaluk eloallitott
nyersanyaggal keverik a marokkoi, del-amerikai paprikat, hogy
azok minoseget javitsak. Ha a termelok es a feldolgozok ossze
tudnanak fogni, egy egyseges minosegii, megfelelo csomagolasu
aruval jelentos szerepet tolthetnenek be az europai piacokon.
Vegiil ismet a termelesrol!
A feldolgozo iizemek a biztos nyersanyagellatas erdekeben
szerzodest kotnek a termelokkel. Ez legtobbszor ugyan csak
szobeli megallapodas, de ez is eleg ahhoz, hogy a tobbeves iizleti
kapcsolatok zavartalanul m(ikodjenek. Egy-egy feldolgozo 200300 holdra kot szerzodest. Nehany feldolgozo, hogy segitse a
termelot es a paprika minoseget is biztositsa, maga adja a
vetomagot, melynek arat osszel a termesbol vonjak le. Ok maguk
a vetomagot Horgoson vagy Magyarorszagon veszik. A
raszorultabb gazdalkodoknak mutragyat, sot meg keszpenzt is
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adnak, hogy minei nagyobb termeseredmenyeket erhessenek el.
A martonosi gazdasagok kisparcellai mar nem kepesek ellatni az
ilzemeket paprikaval, igy a feldolgoz6k tavolabbi termelokkel is
kotnek szerzodeseket. Ennek kovetkezteben uj termeloi
tajkorzetek alakultak ki. Legtobben Folsohegyesrol szerzodnek.
Az ottani talaj ok meg nem valtak paprikauntta es a termoterilletek
is nagyobbak. Itt nem ritka a tizholdas parcella sem. A kiepitett
csatomahal6zatb61 6nt6zni is tudnak.
A paprikat 6mlesztve szedik a p6tkocsikra. Atadaskor
hidmerlegen merik be, majd a megadott helyen deponaljak,
mintegy meter magas csikokba leturjak a kocsikr61. Az elso
szedesnel nem minositenek, csupan arra ilgyelnek, hogy eretlen
- kormos - cso ne kerilljon leszedesre, illetve atadasra. A
masodik, harmadik szedesnel mar levonnak nehany szazalekot
a gyengebb minoseg ellensulyozasara.
A folvasarolt paprikat ket hetig szikkasztjak, hogy
6sszeerjen, rendesen bepirosodjon. Ezzel javul az orlemeny
minosege. Sajnos a feldolgoz6k mai fejlettsegi szinvonala nem
engedi meg, hogy az atvett paprikat fedett helyen taroljak. Îgy
ha tul soka kerill feldolgozasra a le6nt6tt paprika, rothadasnak
indu!, kill6n6sen ha nagy a viztartalma.
Azok a kistermelok, akik sajat maguk dolgozzak fel a
termesilket, lenezoen nyilatkoznak a nagyilzemekben eloallitott
paprika minosegero, de sajnos a nagyilzemekkel igy sem vehetik
foi a versenyt.
Osszessegeben megallapithatjuk, hogy az evszazadnyi
hagyomannyal rendelkezo martonosi paprikatermeles
napjainkban nagy valtozason megy keresztill. A tobb evtizeden
keresztill biztos megelhetest nyujt6 kisilzemi feldolgozas
egyreszt a generaci6valtas miatt, masreszt a nagyilzemek
eloterbe kerillesevel hatterbe szorult. A kis foldterillettel bir6
gazdasagok nem tudjak tartani a vetesforg6t, melynek
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Paianta.las fur6val ( 1960-as evek)

Paprikamalom

275
https://biblioteca-digitala.ro

Sztityuk szarftasa

A

szărft6

vizes oldala
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A leontătt paprika szallitasa a szaritohoz

kovetkezteben Martonos hataniban egyre kevesebb a paprikaval
beiiltetett teriilet. A martonosi paprika fogalma ennek ellenere
napjainkra ugyanolyan jelentoseggel bir, mint a szegedi, vagy
a kalocsai paprikae.
A nagyiizemek szem elott tartva az eur6pai uni6s
szabvanyokat, modem, automata iizemeket epitenek, de megis
ragaszkodnak a hagyomanyos orles technol6giajahoz. A
malomkovek rozsdamentes aceltartalyok kozott dolgoznak,
megorizve a martonosi paprika hagyomanyosan j6 minoseget.
Eddigi kutatasaink szamos kerdest vetettek fol a martonosi
paprikatermelessel es feldolgozassal kapcsolatban, ezek
megvalaszolasa tovabbi gy(ijtomunkat igenyel. 7

277
https://biblioteca-digitala.ro

JEGYZETEK
1

Balint Sandor: A szegedi paprika, 1962. 122.
Bite Istvan (sz.1937)
3
Hollo Ferenc (sz.1940), Hollo Rozalia (sz.1939)
4
Laszlo Mihaly (sz.1945)
5
Laszlo Măria (sz.1945)
6
Bite Istvan (sz.1937)
7
Itt szeretnenk koszonetet mondani adatkozloinknek, kik nagyban
hozzajarultak gyiijtomunkănk eredmenyessegehez. Hajdu Dusan (sz.1953),
Szel Găbor (sz.1970), Hollo Ferenc (sz. 1940), Hollo Rozălia (sz. I 939),
Laszlo Mihaly (sz. I 945), Laszlo Maria (sz.1945), Bite Istvan (sz.1937).
Kiilon koszonjiik Tandari Erzsebet segitseget.
2

TRADITIA CULTIVĂRII ARDEIULUI PENTRU BOIA LA
'
MARTONOS
Rezumat
Diferitii cercetători care s-au ocupat de boiaua din zona
Szegedului' i-au consideră ca pioneri în cultivarea ardeiului
pentru boia pe ţăranii din Roszke, care, în anul 1900, s-ar fi
mutat la Horgos, înainte de acestă dată cultura de ardei nefiind
o activitate importantă în localitate, siragurile de ardei uscati
'
'
fiind vândute, ca orice produs, la Szeged
la piată.
'
Tăranii în vârstă din Martonos sunt însă de altă părere.După
'
ei în trecut
în Horgos nu se prelucra ardeiul, fabrica de boia cu
traditie aflându-se aproape de Martonos, la gară.
'
Acestă fabrică, demolată în 1944, a fost dusă la Horgos,
după acestă dată boiaua din Horgos devenind cunoscută în toată
Europa.Totusi cei din Martonos n-au renuntat la traditia lor
'
'
privind boiaua.Pe
când localitatea Horgos, care' avea monopolul,
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nu s-a mai dezvoltat, localtitatea Martonos a început să cunoască
de prin anii 198 8-1990 o mare prosperitate. Potrivit părerii unui
producător mai în vârstă, a cărui părinti s-au ocupat tot de boia,
'
localitatea s-a transformat într-un „imperiu"
al boielei.
Traditia localitătii Martonos spune că în 1912 aici au venit
'
'
primele familii
de la Roszke
si au început prelucrarea ardeiului.
'
Aceste familii sărace (Galg6ci,
Sebok, Tombac, Mike,
Sarkany), au început prin a cultiva doar câte jumătate de lant
'
sau un lant de pământ.
' productia acesta timpurie nu se stiu prea multe
Despre
'
,
lucruri, se presupune că nu s-a diferenţiat prin nimic de tehnica
traditională de prelucrare din Szeged.
'
După
al doilea război mondial, satul si-a mărit productia,
,
'
unii ajungând să cultive o holdă de ardei şi să-şi scoată, din
vânzarea boielei, preţul pământului.
Modul tradiţional de prelucrare a supravieţuit până prin
anii 1960.Plantarea se făcea cu un burghiu si tinea si 3
' '
,
săptămani.Săpatul tradiţional se făcea cu spatele şi oamenii nu
intrau niciodată cu căruta
, în lanul de ardei.Apoi la recoltare 51Ofemei tăiau ardeii, scoteau tăria, tăiau vârfurile stricate, si
, îi
legau pe sfoară, pe urmă îl puneau la uscat pe gratii.
Odată cu modernizarea, semănatul a început să se facă cu
masina,
ardeiul numindu-se ardei de seminte.Unii
si-au
,
'
,
cumpărat moară proprie de boia la curent, lucru ce le-a sporit
câstigul.O parte din acestea sunt si azi în functiune.
'
,
'
După desfintarea cooperativei din localitate multi au
'
'
început, pe lângă servici, să cultive pe loturi mici şi ardei.
Prelucrarea în stil traditional, prin uscarea la sobe făcute
din butoaie de motorină si ' prin călcarea ardeilor uscati cu
,
'
picioarele, a fost înlocuită azi la Martonos de metode modeme.
Azi în localitatea au fost aduse, din alte părţi ale Ungariei, 5
întreprinderi care produc anual 1500-2000 vagoane de măcinătură.

.
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Familia lui Bite Istvan, care are în spate o traditie de 70 de
ani, prelucra în 1980, zilnic, 70-80 de măji de ardei,' ca în 1990
această capacitate să se dovedească neîndestulătoare. Ca urmare
în 1994 au cumpărat prima masină automată de uscat, ca, odată
'
cu dezvoltarea productiei, în 1998,
să mai cumpere una.
' a uscătorului este de trei vagoane de
Capacitatea zilnică
ardei întregi, din care se obtinea 4-5 tone de material uscat.În
fiecare an, prelucrarea ţine 'din 10 sept. până în 1O dec.Patru
oameni prelucrau trei vagoane de ardei în 24 de ore.
Întreprinderea lucrează non stop, încălzirea fiind asigurată
cu gaz.
Semiprodusul este selectat, din feliile mai mari de ardei,
măcinat separat, obţinându-se „Super Delikates"-ul, adică
boiaua de cea mai bună calitate. Măcinatul este si el
'
automat.Moara poate să macine în 24 de ore 2,5 tone, produsul
finit fiind pus în saci de 40 kg.
Boiaua în cea mai mare parte se vinde în Europa de Vest,
în Croatia, Serbia si Ungaria.
Intreprinderile mari lucrează după standardele
europene.Ele concurează cu producătorii mai mici, care nu pot
să mai tină
, pasul.
A

,

'
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THE TRADITION OF PAPRIKA CULTURE
FROM MARTONOS
Abstract
Martonos village is the first where paprika culture began
in Szeged region. Horgos village was a very strong competitor
in paprika culture and after 1945 it became the greatest producer of paprika. Even though the people from Martonos continued to produce paprika and they became famous when the
national production of paprika stopped. The traditional production of paprika continued until 1960 when people bought electric machines and specialized workshops in order to produce
paprika. Nowadays Martonos village exports paprika in Western Europe, Serbia and Croatia.
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A LOKÂLIS IDENTIT ĂS MEGTEREMTESENEK
LEHETOSEGEI EGY BĂNSĂGI MAGYAR
KOZOSSEGBEN
Mod Laszlo, Szeged (HU)
A bansagi magyarok vizsgalata meltatlanul elhanyagolt
teriiletei koze tartozik tudomanyszakunknak annak ellenere,
hogy az Eur6paban is egyediila116 nemzetisegi, etnikai
viszonyok kovetkezteben szamos izgalmas kerdest vet fel a
tajegysegen elo magyarsag kulturaja. Paladi-Kovacs Attila a
Nepi kultura- Nepi tarsadalom hasabjain kozolt atfog6
tanulmanyt nyolc Temes megyei telepilles tobbek kozott
Ujszentes magyar nepessegenek etnografiai kerdeseirol. 1
Problemafelvetesei az l 970-es evek 6ta nem igazan talaltak
kovetesre, j6llehet az alig 100-200 eves multtal rendelkezo
telepiilesek lakossaga a betelepillest kovetoen az uj
komyezetben igen sajatos m6don igyekezett megszervezni
kozossegi eletet.
Elso talalkozasom Ujszentes kulturajaval a helyi
reformatus templom centenariumi rendezvenyein keresztill
tortent, ami arra osztonzott, hogy megpr6baljam
valamifelekeppen ertelmezni e jeles kozossegi alkalmakhoz
kapcsol6d6 ritusokat. Az altalam vizsgalt ritualek bizonyos
szempontb61 a faluva, a kozossegge szervezodes
merfoldkoveikent is felfoghat6ak, amelyek valamifele helyi
identitas megteremteset celoztak. A falu megalakulasahoz, a
kozossegi epilletek, emlekmiivek letrehozasahoz kapcsol6d6
ilnnepi alkalmak igazab61 az anyavaros, vagyis a kibocsajt6
telepilles, valamint Vadaszerdo, azaz Ujszentes
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kapcsolatrendszerenek ti.ikreben ertelmezhetoek, amelyet
jelentekeny m6don meghataroztak a 20. szazad esemenyei.
Az id6beli tavolsag miatt a kozossegi epi.iletek, emlekmiivek
alapitasahoz kapcsol6d6 i.innepi ritualek a korabeli
sajt6beszamol6k (Szentesi Lap, Szentes es Videke,
Delmagyarorszagi Kozlony) ti.ikreben ertelmezhetoek leginkabb,
j6llehet a telepes csaladok leszarmazottainak emlekezete is
vallat6ra foghat6, melynek segitsegevel a kozossegi emlekezet
egy szelete is megragadhat6. Az ertelmezes soran felhasznalt
szovegek olyan szokasleirasokkent is felfoghat6ak, amelyek a
korabeli zsumalisztika stilusjegyein kereszti.il orokitettek meg
az esemenyeket. Ujszentes peldaja azert birhat kiilonos
jelentoseggel, mivel a rendelkezesre a116 forrasok segitsegevel
feltarhat6ak a faluva szervezodes mechanizmusai, arnelynek
eredmenyekent az uj telepesek az idegen komyezetben otthonra
lelhettek, vagyis kialakithattak, megszerkeszthettek
komyezeti.iket, a kiviila116k szamara kozossegkent viselkedhettek.
Az osszetartozasnak, a kozossegkent letezesnek szimbolikus
kinyilvanitasa miatt is alapveto kovetelmenynek szamitott, hogy
egy-egy falunak legyen temploma, paplakja, iskolaja,
kozseghazaja. Ezt az elvet pr6baltâk meg ervenyesiteni a
hat6sagok Vadaszerdo eseten is, hiszen a telepitesi okmany a
telepeseket kotelezte arra, hogy a kincstar alta! adott teriileten a
tervek szerint sajat koltsegiikon iskolat, templomot, kozseghazat,
6vodat es paplakot epitsenek es tartsanak fenn. 2
Ujszentes betelepiilese, etnikai viszonyainak alakulâsa
A Maros-Tisza koz az 1716-18. evi hadjarat kovetkezteben
szabadult fel a torok uralom al61. A haboru utan a teriiletet
Temesi Bansag neven csaszari koronatartomannya alakitottak
es kozvetleni.il Becsbol iranyitottak egeszen 1779-ig, amikor a
magyar rendek kovetelesere visszaallitottak a megyerendszert
az alkotmanyos formakkal egyetemben.
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A Habsburgok merkantilista elveket kovetve az ad6z6
nepesseg szamanak gyors noveleset foleg a Nemet-R6mai
Birodalom teri.ileterol szarmaz6 csaladok letelepitesevel
kivantak elemi. 1720 es 1740 kozott kisszamu olasz, spanyol
es francia telepes is bevandorolt a Bansag teri.iletere, aki
hamarosan beolvadtak a nemetsegbe. A roman, szerb, szlovak,
cseh, maced6n es bolgar nepesseg az etnikai kepet tovabb
szinesitette Europa.ban paratlan nemzetisegi viszonyokat
teremtve ezzel.
A kormanyzat 63 eve alatt a csaszari adminisztraci6 minden
eszkozzel akadalyozta a magyarok letelepedeset, eppen ezert
a kamarai es a maganfoldesuri birtokokra torteno tomeges
bekoltozesi.ik csak a 18. szazad uto!s6 ket evtizedeben kezdodott
meg, fokent a Tisza bal partjan. Az 1849 es az 1867 kozotti
idoszakban a telepitesek lenyegeben szi.ineteltek, de a 19. szazad
utols6 evtizedeiben ismet megindult a magyar nepelemek
migraci6ja, amelynek kovetkezteben szamos magyar falu
letesi.ilt Temes es K.rass6-Szoreny varmegyek teri.ileten. 3
Ujszentest 1891-ben alapitotta a kincstar a
temesszentandrasi uradalomhoz tartoz6 Vadaszerdo kiirtott
reszen, ahova 133 csalad koltozott at. A szentesiek 1889 oszen
szereztek tudomast a kormany telepitesi programjar61, amit
Sima Ferenc4, a helyi 48-as ellenzek vezere, a Szentesi Lap
tulajdonosa es szerkesztoje is felkarolt, es ujsagjaban is elenken
propagalt. A telepitesre kijelolt foldeket sajat maga is bejarta,
majd 1890. januar 26-an tanacskozasra hivta ossze a kitelepi.ilni
szandekoz6kat. A holdankent 240 forintert megvasarolt foldek
birtokbavetelere a szerzodesek alairasa utani napokban
megtortent, am a csaladok koltozesere csak az 1892-es esztendo
folyaman keri.ilt sor. A telepesek Szentesrol verbuval6dtak,
zomi.ik reformatus vallasu volt. A foldeket sorshuzassal osztottak
ki a csaladok kozott, akiknek 1893. okt6ber 1-ig kellett egy
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legalabb ket szobab61 es mellekhelyisegbol a116 lak6hazat
epiteniiik a kincstari eloirasoknak megfeleloen. Az eredeti
tulajdonosok koziil 15 esztendo elteltevel mintegy 31 telepes
adott tul minden ingatlanjan, amij6reszt annak tudhat6 be, hogy
a kikoltozok kozott szep szammal kepviseltettek magukat
olyanok, akik nem ertettek a gazdalkodashoz.
A telepiiles megalapitasa 6ta eltelt 115 esztendo alatt a falu
tarsadalmi, etnikai viszonyaijelentekeny m6don megvaltoztak,
ami egyiittjart a szentesi szarmazasu, torzsokosnek tekintheto
reformatus vallasu nepesseg szamaranyanak a csokkenesevel,
szerepiik hatterbeszorulasaval. Temesvar kozelsege alapvetoen
meghatarozta a telepiiles fejlodeset, hiszen a varossal intenziv
arucsere kapcsolatokat alakitottak ki a helybeliek. A telepesek
a tanyas gazdalkodast is meghonositottâk, a visszaemlekezesek
szerint valamikor az ujszentesi hatarban 70-80 tanya allt. Az
1950-es evekben meg minden harmadik-negyedik csalad
rendelkezett tanyaval, a cseledek telen is kint laktak, aj6szagot
is ott tartottak egesz even at. A falu telepiilesi kepe, utcahal6zata,
alaprajza telekformaja a telepito hat6sagok elkepzeleseit es
akaratat tiikrozte.
Az 1891 6ta eltelt idoszakban a telepiiles lakossaga szinte
megharomszoroz6dott, amihez a Temesvar mellettisegjelentos
mertekben hozzajarult. A kornyekbeli falvakon kiviil foleg
Moldvab6l, a M6cvidekrol, a Mezosegrol es a Szekelyfoldrol
erkeztek betelepiilok Ujszentesre. Az ut6bbi evekben a falu
hataraban kertvarosi lak6negyed epiil, az uj tulajdonosok anyagi
j6leterol arulkod6 hazak gombam6d szaporodnak, ami azt
jelenti, hogy Temesvar elobb vagy ut6bb teljesen be fogja
kebelezni Ujszentest. A falu etnikai osszetetele is jelentosen
megvaltozott az ut6bbi evtizedekben, hiszen a telepiilesen a
magyarsag szamaranya jelenleg mar csak 40% koriil mozog. 5
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Az iinnepi alkalmak
Az Ujszentes megalakulâsâhoz kapcsol6d6 iinnepi
rendezvenyek nagyjâb6l a telepilles tărtenetenek elso evtizedere
esnek. A kăzăssegi objektumok nemcsak materiâlis
val6sâgukban, hanem szimbolikus m6don is kifejezhetik azt,
hogy az uj telepiilest otthonunknak tekintik-e az uj lak6k. A ter
birtokbavetele a hâzhelyek, illetve a foldek kiosztâsât kăvetoen
szakrâlis szinten zajlott le leginkâbb. A ritusok âltal jelzett
esemenysorozat kellokeppen illusztrâlja azt, hogy mikepp
letesillnek, jănnek letre az immâr faluvă, egy kăzăssegge
formăl6d6 Vadăszerdo legfontosabb kăzăssegi epiiletei,
intezmenyei: E folyamat ăllomăsai a kăvetkezoek voltak:
1. Elso aratăsi istentisztelet (1892. julius 3.)
2. A reformâtus leănyegyhăz megalakulăsa (1892. okt6ber 2.)
3. Emlektăbla avatăsa (1900. julius 29.)
4. Reformătus templom felszentelese (1903. augusztus 30.)
Az iinrrepi alkalmakon resztvevok kăzătt az egyhăzi
szemelyisegek, lelkeszek, esperesekjelenletevel szinte minden
esetben szămolnunk kell, hiszen a ritusok vallăsi elemei
meghatăroz6 szerepunek tekinthetoek. Nev szerint talan Fut6
Zoltânt erdemes megemliteni, aki a telepiiles megalakulăsa
idejen meg temesvări lelkeszkent tevekenykedett, majd
Ujszentesen megismerve a szentesiek meghivtăk vărosukba az
1890-es evek vegen reformătus lelkipăsztomak, ahol jelentos
szerepet vallalt az egyhazkăzseg eleteben. 6 Szerepe 1892.
juliusaban keresztelesre, a temesvari kiildăttseg vezetesere,
valamint az egyhăzi beszed elmondasara szoritkozott. 1892.
okt6ber elejen a leanyegyhăz megalakulasakor imat mondott
es predikaci6t tartott, 1903. augusztus vegen pedig akkor mar
szentesi lelkeszkent ismet a kereszteles jutott neki resziil. Az
egyhazi szemelyisegek reszvetelevel kapcsolatban annyit
mindesetre erdemes megjegyezni, hogy 1920-ig Ujszentes es
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az anyavaros egy kozigazgatasi egyseghez, nevezetesen a
Bekes-Banati egyhâzmegyehez tartozott, eppen ezert az iinnepi
alkalmak idejen az esperesek, valamint mas egyhazi
szemelyisegek is ellatogattak a telepiilesre, reszesei voltak az
esemenyeknek. 1892. oktober 2-an, azaz a leanyegyhaz
megalakulasakor Filo Janos szentesi lelkesz, esperes megnyito
beszedet, a reformatus templom felszentelese idejen Dombi
Lajos esperes felszentelo imat, iinnepi beszedet Garzo Gyula
gyomai lelkesz mondott. Az esketes Zold Mihaly vegvari lelkesz
kozremukodesevel tortent. Urvacsorai agendat Szabolcska
Mihaly temesvari, zaro imat pedig Hamar Gyorgy vadaszerdei
lelkesz mondott.
Az iinnepi esemenyeken rendszeresen reszt vettek a kibocsato
telepiiles, azaz Szentes kiildottei is. 1892. julius 3-ân Szakal Mihaly
jegyzo, Varga Beno vârosi tanacsos, valamint Szalay Jozsef ny.
tanito, Az ernlektabla avatâsakor pedig a vâros polgârmestere es
rendorkapitanya is jelen volt az iinnepsege, sot Polya Ferenc
fogimnaziumi tanar beszedet is mondott, amit a Temesvaron
megjeleno Delmagyarorszagi K6zl6ny szo szerint le is k6z61t.
A k6z6ssege formalodas folyamatat jelzo ritusok
terszerkezeterol, terhasznalatarol elmondhato, hogy az iinnepi
alkalmak esemenyei valamifelekeppen kotodtek a telepiiles
kozponti reszehez, amit a telepites idejen piac-, illetve
templomternek jeloltek ki. 1892. julius 3-an Varga Imre
telepitesi elnok a Temesvarrol erkezo vendegeket a kozseg
leendo foteren fogadta, az istentisztelet zold lombokkal
korbevett teriileten, a szabad eg alatt zajlott le. Az ujszentesi
leanyegyhaz megalakulasa alkalmaval ,,A kăzgyiilest az epiilă
felben leva iskola mellett felallitott satorban iinnepelyes isteni
tisztelet elozte meg a temesvari ifjusagi dalarda
kozremiikădesevel, melyen Fut6 Zoltan temesvari lelkesz ur
mondott meghat6 es emelkedett szellemii szent beszedet."
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Olvashatjuk Filo Janos szentesi reformatus lelkesz
beszamol6jaban.
Az iinnepi esemenyekrol tud6sit6 irasok k6z6tt talalhatunk
olyat is, amelyik az elhangzott beszedekbol is k6z61 reszleteket.
Fut6 Zoltan az elso aratasi istentisztelet alkalmaval iidvozlo
szavaiban a telepeseket Izrael nepehez hasonlitotta 6sz6vetsegi
reszlettel alatamasztva mondand6jat. Utalt a telepites celjara
is, igaz csak attetelesen: ,, Udvăzăllek titeket idegenek es
jăvevenyek uj birtokosai, elfoglaloi Kanaantoknak, iidvăzăllek,
mint hitsorsosokat, reg vart testvereket e hitsorsosainktol messze
eso făldăn, mint hazank igaz fiait, magyar gyermekeit itt, hol
zeng minden beszed, csak az edes magyar nyelv alig."
A sajt6beszamol6k helyenkent az iinnepseg alkalmaval
fogyasztott etelekrol is beszamoltak. igy tortent ez az elso aratasi
istentisztelet ismertetese kapcsan is, amikor a tud6sit6 arr61 adott
hirt, hogy a vendegeket bogracsban fott szentesi paprikassal es
kacsasiilttel kinaltak meg. A lakoman Tur6czy Bela es neje vittek
a hazigazda es az urnei szerepet. A jelenlevok elenekeltek a
Sz6zatot, a Himnuszt es mas szep magyar dalokat.
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 nemzeti identitas kifejezese kore szervezodott. Ennek
konkret megjelenesi formaja az az 1900. julius 29-en felavatott
ernlektabla, amit a telepiiles lakossaga keszitetett k6zadakozasb61.
Az. objektum tulajdonkeppen az 1848-49-es szabadsagharc egyik
mozzanatanak kivan emleket allitani, ami Ujszentes hataraban
zajlott le valaho 1. E tudatos hagyomanyteremtesi folyamat egyfajta
vilagalapitaskent is felfoghat6, hiszen egyfajta letjogosultsagot
biztositott az idegen nemzetisegi kornyezetben letrejott
telepeskozsegnek az a momentum, hogy a tortenelmi esemenyek
szamara mintegy helysziniil szolgalt. A Borovszky-fele varmegyei
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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 idehuz6dott 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 willpereczet zuzta ăssze s innen menekiilt azutan
Bem egesz taborkara Temesrekas fele." 1 Az emlektabla
felavatasahoz kapcsol6d6 iinnepi esemenyekrol nemcsak a korabeli
sajt6b61 ertesiilhetiink, hanem rendelkezesiinkre all a KegyeletHangok cimu fiizetecske is, ami egyfajta forgat6k6nyvkent is
felfoghat6, hiszen reszletesen bemutatja az esemenyeket, a
szervezesben szerepet vallal6 szemelyekkel egyiitt, sot meg a
telepesek nevsorat is kăzli. A kiadvanyt vegigolvasva lâthatjuk,
hogy az iinnepi alkalom val6ban ertelmezheto e~gyfajta
hagyomânyteremtesi kiserletkent, ami a lokâlis identitâs
megteremtesere irânyult, alapjâul pedig a 19-20. szâzad
fordul6jânak nemzeti gondolkodasa szolgâlt. A tâblaavatâs
alkalmâb61 kiadott fiizet bevezeto gondolatai mitizâlt formâban
elevenitik meg a szabadsâgharc idoszakât, valamint bemutatjak
az iinnepseg elozmenyeit is. A kiadvâny 6sszeâllit6ja M6zes
kotâblâihoz hasonlitja a mârvânytâblât, amire nem a
tizparancsolatot, hanem seregszernlen resztvevok neveit vesik râ.
A sz6veg a k6vetkezokeppen hangzott: ,,Orăk emlekeiil annak,
hogy a Vadaszerdoben 1849. V/26. Bem J6zsefhonved altabomagy
hadtestparancsnok szabadfalui terparancsnok, Petofi Sandor
honvedornagy segedtiszt es tăbb huszartiszt kisereteben a Meszăly
Farkas huszaralezredes parancsnoksaga alatt allott 14. sz. Lehelhuszarok 3 szazada felett nagy szemlet tartott. Ez emlektablat emelte
kăzadakozasb6l Vadaszerdo (Ujszentes) kăzseg lakossaga 1900
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VIl/29. " 8 Az emlektabla elhelyezese egyertelmu utalas a
folyamatossag megteremtesere, ăsszekăti a multat a jelennel,
ugyanakkor a kăzăsseghez tartozas, a nemzeti es egyben a lokalis
identitas megerositesenek hatasos eszkăze. A:z ernleket a kes6bbi
imperiumvaltast kăvetoen tăbb alkalomrnal is eltavolitottak a
helyerol, majd a reformatus templom elott, a falu foteren allitottak
fel egy dombormuvel ellatott marvanytablat, amit nehany
esztendovel ezelott ujitottak fel.
A kăzăssegge szervezodes idoszakat az 1903. augusztus
30-an tartott templomfelszentelesi i.innepseg zarta, amelyrol a
szentesi sajt6 mar igencsak szukszavuan szamolt he. A
neog6tikus stilusban epi.ilt templom erdekessege, hogy az elso
allami reformatus templomkent epi.ilt fel, Daranyi Ignac
foldrnuvelesi.igyi miniszter hathat6s tamogatasaval.
Vadaszerdo, kes6bbi neven Ujszentes peldajan lathattuk,
hogy egy 1890-es evekben letrehozott telepeskozseg eseten
hogyan is zajlott le a kornyezet megszerkesztese. A telepi.iles
megalakulasahoz kapcsol6d6 iinnepi rendezvenyek nagyjab61
a falu tortenetenek elso evtizedere esnek. A kozossegi
objektumok nemcsak materialis val6sagukban, hanem
szimbolikus m6don is kifejezhetik azt, hogy az uj telepi.ilest
otthonunknak tekintik-e az uj lak6k. A ter birtokbavetele a
hazhelyek, illetve a foldek kiosztasat kăvetoen szakralis szinten
zajlott le leginkabb, az 1848-49-es szabadsagharc emlekere
allitott tabla ugyanakkor a nemzeti identitas egyertelmu
kifejezoje.
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POSIBILITĂTI DE CONSTRUIRE A IDENTITĂTII
LOCALE INTR-O COMUNITATE MAGHIARA DIN
BANAT
A.

'

....

'

Rezumat
Cercetarea maghiarilor din Banat a fost multă vreme pe
nedrept neglijată, cu toate că în acest areal cultura acestei
populaţii ridică multe probleme interesante.
Pala.di Kovacs Attila în publicaţia sa „Cultură populară
societate populară" oferă o informaţie vastă despre opt localităţi
din Judetul Timis, între care si despre problemele populatiei
'
'
'
maghiare' din Ujszentes.
Primul contact cu această comunitate autorul a avut-o cu
ocazia centenarului bisericii reformate.Ritualurile studiate
0
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atunci au reprezentat pietre de hotar în construcţia vieţii
comunitare a satului.
Exemplul acestui sat este semnificativ pentru mecansimul
de formare a unei comunităti prin raportare la cei din exterior.
'
Popularea Ujszentesului, formarea relaţiilor interetnice
Mutarea maghiarilor în Banat a început relativ târziu, abia
în ultimele decenii ale secolul al XVIII-lea si, după o pauză de
'
câteva decenii, s-au reluat, de data asta mult mai masiv, între
1849-1867, când înjudetele Timis si Caras-Severin s-au înfiintat
'
''
'
'
mai multe sate maghiare.
Dintre aceste sate, Ujszentes a fost înfiintat în l 89 l, pe
' într-o zonă
mosia care apartinea de Sânandreiul de Timis,
'
'
'
defrisată a pădurii de vânătoare.Cele 133 de familii, care s-au
'
stabilit
aici, erau majoritatea reformate, şi proveneau din
Szentes(azi localitate în Ungaria).
Terenurile s-au vândut cu 240 de forinti si au putut fi
' 'familiile s-au
ocupate îndată după semnarea contractelor, însă
mutat abia în 1892.
Împărtirea terenurilor s-a făcut prin tragere la sorti, iar
' fost obligati ca până la l oct.1893 să-si ridice
'
colonistii au
o
'
'
'
casă compusă măcar din două camere si anexe.
După 15 ani, aproximativ 31 de' colon'isti si-au vântul
' '
proprietăţile imobiliare, semn că nu se pricepeau la agricultură.
Privind lucrurile retrospectiv, în cei 115 ani, care au trecut
de la colonizare, în sat au avut loc numeroase schimbări etnice,
confesionale, economico-sociale. Numărul reformatilor a scăzut
~
'
mult. In schimb apropierea de Timisoara a determinat cresterea
'
'
de mărfuri încât localitatea s-a dezvoltat.Colonistii
au construit
'
70-80 de sălase în afara satului.
În anul 1950 tot a treia-a patra familie avea gospodărie la
sălas iar fată de anul 1891 populatia s-a triplat prin noii veniti,

'

'

'

'
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originari de data aceasta din Moldova, din tinuturile locuite de
'
moti, din secuime.
In sfârsit în ultimii ani, la marginea satului s-a construit un
' ce demonstrează bunăstarea noilor proprietari.
cartier de vile
Conform previziunilor, la un moment dat, Timisoara
v-a
,
înghiti Ujszentesul, transformându-l într-un cartier.
'
Actuala
compozitie etnică este si ea una schimbată,
'
,
maghiarii reprezentând doar 40% din totalul locuitorilor.
'

A

Trecutul festiv al localitătii
'
Memoria comunităţii maghiare
a conservat trecutul
simbolic, sacral, al momentului întemeierii. Evenimentele în
ordinea în care s-a derulat au fost următoarele:
I .Prima slujbă de seceris (3 iulie 1892)
2.Înfiintarea filiei biseri~ii reformate (2 octombrie 1892)
' plăcii comemorative în legătură cu bătălia de la
3.Punerea
Timisoara
din 1849. ( 29 iulie 1900)
,
4.Sfintirea bisericii reformate(30 august 1903)
' memorie a păstrat si numele personalitătilor
Aceeasi
,
'
'
bisericesti si religioase, unele venite din localitatea Szentes,
' '
care au participat
la aceste evenimente.
Momentele festive s-au desfăsurat în centrul localitatii, care
'
'
astfel se încarcă cu istorie.
Cercetând presa vremii în unele ziare apar chiar texte din
discursurile rostite, meniurile servite cu acestă ocazie.
tipărite cu ocazia acestor
La acestea se adaugă brosurile
,
festivităti.
·
'
Privind lucrurile retrospectiv putem spune că acest trecut
festiv al localitătii este utilizat de comunitatea maghiară din
'
UJ. szentes în constructia
identitătii locale.
'
Aderenta la trecut i-a făcut pe' locuitorii satului să reînnoiască
si să repună,' în urmă cu câtiva ani, placa comemorativă legată
,
'
de revolutia maghiară de la 1848-1849, dată jos după 1920.
'
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POSSIBILITIES FOR CREATING A LOCAL IDENTITY
INS IDE A HUNGARIAN COMMUNITY FROM BANAT.
Abstract
The example of Hungarian village Ujszentes from Banat
is symbolic for the way how a community builds its local identity. The village was created in 1891 when in Banat (Romania)
were moved 133 reformed families from Szentes Hungary. The
village went trough a lot of changes over a period of 115 years.
The number of reformed families diminished and the number
of Romanians increased. Hungarians represent 40 % of the local population. Still, they resist to assimilation, recreating their
memorable past of the locality.
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MECANISMELE DE ARTICULARE ALE
IMAGINARULUI IDENTITAR REGIONAL
Mostenirea
'

simbolică bănăteană

'

Elena Rodica Colta
Subiectul mi-a fost sugerat de un proiect necâştigat, la care am
fost invitată să particip în 2005, care ar fi avut titlul ,,Regiuni şi
identităti reoiona!e" si în care ar fi trebuit, împreună cu un mic colectiv,
'
o'
'
să gândesc si să imaginez, într-o expozitie, identitatea bănăteană.
'
'
'
Provocată să marchez elementele simbolice prin care se
identifică bănăteanul ca bănătean, m-am văzut obligată să încerc
'
' mai larg de arie culturală sau
a reconstitui, într-un
context
regiune, ceea ce aş numi un discurs identitar local.
Si aceasta cu atât mai mult cu cât, eu însumi am semnalat,
'
cu o altă
ocazie, rolul identitătii locale în dialogul intercultural.
Trebuie să precizez însă, ' încă de la început, că identitatea
se remodelează în timp, chiar si în functie de acceptiunea pe
'
'
' vedere
care o dăm termenului de regiune.
Din acest
punct de
am identificat un Banat istoric, cu o anumită geografie, care a
modelat o anumită identitate, să-i spunem cu un termen, nu
Prea fericit, traditională, si alte decupaje teritoriale - Regiunea
'
'
V sau Euroregiunea
DKMT,
ambele de dată recentă, cu o
geografie extinsă, gândite prin prisma economicului, în
contextul regionalizării Europei, ce depăşesc vechile graniţe,
înglobând teritorii străine, cu propria memorie a identităţii care obligă, prin chiar noul context, regândirea vechii identităţii.
Vorbim prin urmare de o identitate bănăţeană în schimbare,
de la o variantă traditională la una modernă, construită si ea pe

'
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'

o veche mostenire
simbolică dar si pe realităti economico,
'
,
financiare si pe performante actuale de orice fel.
'
'
Ca etnolog sunt tentată să insist pe identitatea profundă a
comunitătilor naturale care trăiesc în ceea ce numim arie
'
culturală distinctă când ne referim la Banat.
Denumită de germani kulturkreis, de englezi cu/ture are a
sau de A.Bastian ,,provincie culturală", aria culturală indică
potrivit definiţiei oferite de Bonte-Izard, ,, un teritoriu sau o
zonă geografică definită prin răspândirea unui ansamblu de
elemente culturale date (obiecte materiale,caracteristici ale
organizării sociale sau credinţe). " 1
Un asemenea teritoriul geografic, şi Banatul nu face excepţie,
functionează si este perceput ca formator de identitate
locală:"Bănăţe~nul dţferă faţă de ardelean sau moldovean În
primul rând datorită regiunii În care trăieşte" sau „Motivul
mândriei bănăţeanului rezidă În locul geografic al naşterii sale... "2
În cazul nostru pozitia geografică este cea a unui tinut de
'
'
frontieră, echivalentă unui prim cerc se occidentalizare, a unui
Prim cerc al alteritătii, a unui teritoriu al tranzitiei spre un alt
'
'
mod de viată si implicit
al unei culturi de granită.
'
' imaginarul
Aceast' plasament
geografic legitimează
bănătean să se plaseze într-o pozitie superioară celor din Vechiul
' ,, Toate relele vin de la Bucureşti;
'
Regat:
Vechiul Regat este o
sumă a mitocaniei sau mârlăniei, a coruptiei politice si
'
'
economice.Noi bănăţenii reprezentăm nu o formă superioară
de românism, ci o insulă, o enclavă temporar alipită acestei
mări de ţopârlănie.Această insulă continuă, În ciuda condiţiilor
vitrege, să reprezinte identitatea remarcabilă a Europei
Centrale.Noi suntem central-europeni.Asta se vede din toate.În
destoinicia noastră, În curătenia străzilor, În realitătile din
'
'
noi, "3chiar dacă, din perspectiva unui H.R.Patapievici, tipul de
descurs pare pe de o parte uşor oportunist iar pe de altă parte

.
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trimite spre o revendicare identitară bovarică, care, în timp, s-a
manifestat, crede acelasi Patapievici, cu sincope.
'
Nu ne-am propus însă
să discutăm justeţea sau injusteţea
acestei afirmatii, care la vremea când a fost emisă i-a deranjat
'
Pe multi intelectuali bănăteni, cât mai ales să radiografiem acestă
'
'
identitate distinctă, cu o conotatie
de prestigiu economic social
'
si politic în raport cu celelalte zone ale tării.
Intorcându-ne asadar la spatiu formator al acestei imagini
de sine, constatăm că' Banatului 'despre care vorbim se întinde
pe o suprafaţă de 28.526 km pătraţi, din care azi 18,966 km
pătrati apartin României, circa 1/3 fostei Iugoslavii (9,276 km
'
'
P ătrati) si un colt, în partea de nord-vest, la confluenta Muresului
'
'
'
'
'
cu Tisa, Ungariei(284
km pătrati).
In ciuda acestor segmentări producătoare de micro-regiuni
cu o existenţă proprie (Banatul românesc, Banatul sârbesc,etc.)
întregul a supravietuit în memoria bănăteană si el este recompus
' regional.
'
la nesfârsit de către' imaginarul identitar
' a întelege acest proces, ce-mi aminteste de durerea
Pentru
'
'
părţii pierdute într-o amputaţie dar rămasă în memorie, ~i mai
ales pentru a întelege felul în care ia nastere o anumită reprezentare
'
'
imaginară, oferită sau chiar impusă celorlalţi (vezi cli~eul retoric
„ Tot Banatu-i fruncea"), voi încerca să recompun mo~tenirea
simbolică de valori, comportamente si atitudini, pe care este
'
construită, în plan mental, identitatea culturală bănăţeană.
Pornind de la una din definitiile povestilor de vieti, am
' lasi pe
' bănătean ' să-si
utea
spune că este suficient să-l
P
'
'
'
P ovestească viata si poti decoda mecanismele ascunse ale unei
'
'
'
identităti partial mostenită simbolic partial construită de subiect,
'
'
'
'
fiindcă povestea de viaţă exprimă „sensul sinelui nostru,
comunică acest sens si-i compară cu altele". 5
Însă, chiar dacă povestile de vieti ne permit să reconstituim
'
trecutul unei colectivităti
si să 'întrezărim, prin prisma
' '
4

)

A

A

'

'
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povestitorilor, viitorul grupului, decodarea elementelor ce
alcătuiesc o identitate culturală regională implică si alte mijloace.
În plus, din perspectiva psiho-socială, ca;e operează cu
conotatii evaluative, vorbim despre trăsăturile pe care si le
'
atribuie' o anumită colectivitate teritorială, pentru a se prezenta
prin ceea ce îşi imaginează ea că este, şi despre caracteristicile
care o deosebesc, din punctul de vedere al celorlalţi.
Fiindcă trebuie să spunem de la bun început, simpla
rezidentă în Banat nu justifică calitatea de bănătean.
'
De' asemenea, identitatea regională, se construieste,
asa
'
'
cum vom vedea în continuare, prin raportare la spaţiu, în cazul
acesta multietnic si de granită, prin recurs la istorie si evenimential
'
'
'
'
comun, printr-o sumă
de valori
conservate de memorie.
Ne vom opri foarte succint la acest fond comun producător
de localism.
I.Istoria
Există o istorie regională revendicată de imaginar,
începând de la chiar originea numelui acestui teritoriu, care face
trimitere la o institutie regală menită să apere granita, condusă
'
' săi.
de un ban, care singularizează
Banatul printre vecinii
Obscură în unele perioade, cum este aceea în care
conducătorii locali erau goti sau avari, sau binttmarcată de surse
'
istorice începând cu stăpânirea
maghiară, istoria aceasta a
devenit în timp o istorie comună tuturor celor care trăiesc aici.
Scrisă sau povestită ea cuprinde un anumit evenimential
'
cu caracter formator pentru bănăteni.
Unii istorici sunt tentati să' vorbească despre o istorie
' modernă, ceea ce este un fals,
proprie a Banatul abia din epoca
si
, numai dacă avem în vedere continuitatea de locuire
românească a teritoriului.
Există câteva momente cheie asupra cărora m-aş opri.
De la cucerire, Banatul rămâne provincie a Regatului
Ungariei până în anul 1552, când, în urma înfrângerii suferite
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de Ludovic al Ii-lea, intră, pentru 164 de ani, în posesia
Imperiului Otoman. Comitatele maghiare sunt desfiintate,
'
nobilimea maghiară se retrage iar turcii îsi instalează în zonă
'
propria administraţie.
O nouă schimbare intervine în anul 1718, prin tratatul de
la Passarovitz, prin care Banatul este cedat habsburgilor.
Considerat de austrieci un bun nou dobândit în război, teritoriul
n-a mai fost reîncorporat la Regatul Ungar, fiind condus de o
Cameră obisnuită, numită Administratia tării.
' consecintă fericită a acestei
' ' ocupatii austriece a
O primă
'
'
fost înfiintarea regimentelor
grăniceresti, care va da unei părti
' şi un ascendent moral,'
importante' din populaţie un statut special
fată de vecinătăti.
' A două măsură
'
importantă pentru destinul viitor al zonei,
luată de administratia austriacă a fost aceea de aducere în
teritoriul nou cucerit' a unor populatii diferite, provenind din
toate provinciile Imperiului: Alsacia,' Lorena, Saar, RheinlandPfalz, Baden-Wurttemberg, Bavaria, Boemia, Moravia, Ungaria,
Transilvania, Galitia, Prusia, Slovenia, Turingia, Tirol, Westfalia
'
si chiar Italia.
'
Aceste colonizări si-au pus amprenta asupra evolutiei
' impulsul modelului german, situatia
'
ulterioare a Banatului. Sub
'
economică a zonei s-a modificat radical, dobândind un înalt
potenţial de modernizare, care s-a păstrat până azi.
Situatia bună si prosperitatea pe care a generat-o ea, constituie
' identitar
'
în imaginarul
bănăţean un motiv de mândrie şi un prilej
de laudă, transmise simbolic până în zilele noastre, deşi n-au lipsit
nici momentele de înalt patriotism al locuitorilor de aici în timpul
revolutiei de la 1848 si nici faptele de vitejie din·cele două războaie,
' bănătean cu cruci de eroi.
care au' împănat spatiul
'
'
Această istorie înglobează prin urmare o sumă de
evenimente împărtăsite de toti locuitorii zonei, de la sensurile
'
'
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concrete ale ocupatie1 austriece a Banatului sau dramele
'
deportărilor în Bărăgan până la mai recenta Revoluţie din 1989,
cu mortii din fata catedralei sau din calea Girocului, cu
' de la Timisoara,
'
Proclamatia
ce cantine celebrul punct 7, asumat
'
'
'
si astăzi de bănăteni.
,
'
Importanta istoriei pentru bănăteni a creat, la un moment
'
'
dat chiar o psihoză
a absentei adevaratei
istorii bănătene, care,
,
'
de la un discurs la altul, fie „n-a fost incă scrisă", fie „trebuie

totusi scrisă".

'În întelesul bănătean însă, este vorba nu despre istoria
,
'
Banatului anexată la istoria Ungariei, Trasilvaniei sau României
ci despre istoria Banatului, pur si simplu . Fiindcă din punctul
de vedere al istoricilor bănăteni, Banatul, care nu a dat voievozi
' urmare nu a beneficiat de prea
unor tronuri medievale, si prin
'
mare atentie, a rămas o terra
incognita atât pentru manualele
'
scalare cât si pe pentru tratatele academice.
'
Încercfuld un demers de restituire a faptelor, asa
, cum au fost,
Valeriu Leu, îsi focalizează atentia „ nu numai pe revolutii ci si pe
'
'
'
,

cei care au încercat să profite de ele, nu doar pe eroi ci şi pe dezertori,
prezintă aversul dar şi reversul, prezenţele dar şi absenţele". 6

Rezultatul este o istorie provincială, scrisă de un bănăţean,
adică, dacă nu o istorie subiectivă, atunci cu sigurantă o istorie
'
familiară bănăteanului, în care acesta poate să se recunoască,
'
să se definească.
2.Diversitatea
Al doilea element pe care este construită identitatea
bănăţeană îl reprezintă diversitatea etnică a regiunii.
Valurile de colonişti, de etnii diferite (evrei, maghiari, sârbi,
bulgari, caraşoveni, cehi, etc.) la care s-au adăugat grupuri de
aceeasi
, etnie (germană) provenind din regiuni diferite (steierii,
germanii din Boemia etc.) au creat în regiune un amestec
multietnic sau plurietnic.
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Viata
, de zi cu zi a acestor grupuri etnoculturale, care s-au
trezit în aceeasi
, localitate împreună, s-a transformat într-un lung
proces de percepere, cunoaştere şi în cele din urmă de acceptare
a Celuilalt.
La început identităţi disjuncte, în urma contactelor repetate
pe care le-a presupus viaţa comunitară, ele au devenit conjugate. Interactiunile
care au avut loc au influentat
,
, implicit si
,
modul de perceptie.
,
Constatăm astfel spre exemplu că odată cu sfârsitul
secolului al XVIII-lea neamtul
, devine pentru autohtoni „al lor",
transformându-se într-un reper identitar apreciativ pentru toti
'
ceilalti locuitori ai regiunii.
'
Prin urmare, în pofida unei primiri rezervate, se ajunge în
final la un model de coexistentă, evident în discursurile
'
diferitelor etnii. Carol Matei Ivanovici,
presedintele
Uniunii
,
Bulgare din Banat, sustinea cu ocazia unei anchete: "Noi
'
bulgarii, am crescut în Banat,
într-un mediu multicultural, încă
din copilărie ... Pe aici obişnuiam să ne jucăm în curtea
neamtului
si
veneau si
români acolo si
sârbi... Vorbeam în
,
,
'
'
română, germană, sârbă, în toate limbile, şi când venea şi
7
,tiganul, el cânta la vioară ... "
Această relatie interetnică este evocată foarte plastic si de
'
,
Mircea Mihăies, într-un interviu, intitulat semnificativ „Viata
,
ca o bielă-manivelă": ,, Din frecuşul zilnic al germanilor,
românilor, ungurilor, evreilor si
un
, sârbilor, a luat nastere
,
anumit mod de existenţă, pe care l-aş caracteriza ca fiind
dominat de răbdare pentru celălalt. O răbdare cu dublu sens".
Poate că termenul mai potrivit ar fi cel de respect reciproc,
de întelegere.
'
Discursul
despre această bună întelegere este si el unul
'
,
obisnuit
în Banat:"Problema aceasta a diferentei
,
, de origine si
,
de confesiune n-a fost niciodată un impediment, pentru că aici
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în Banat nu era diferentă, român, ungur, german, sârb, cu totii
'
'
ne-am înteles foarte bine. "Opinia îi apartine bulgarului Nicolae
'
'
Nacov, din
Vinga8 .
Această bună întelegere se reflectă în toate sondajele
'
atitudinale efectuate de psihosociologi.
Constatăm că, fiecare etnie
din Banat îi evaluează pozitiv pe „localnici" şi îi evaluează
negativ pe cei veniţi din alte provincii româneşti, pe care îi califică
drept colonisti, vinituri, si îi percepe ca străini, diferiti, altceva.
'
' imaginea neamtului, a sârbului,
'
Recunoastem
chiar în
adică
'
'
a celuilalt etnic din Banat atribute comune, care îi apropie,
comparativ cu imaginea olteanului, moldoveanului, adică a
celuilalt regional, a intrusului, reprezentare din care nu lipseste
'
o descalificare. Un asemenea stereotip regional negativ a fost
înregistrat încă în anul 1900 la ancheta efectuată de
C.Rădulescu-Motru privind inteligenţa la români.În răspunsurile
venite din Banat, localnicii se plasau pe primul loc ca inteligentă,
'
pe ultimul loc clasându-i pe olteni şi ardeleni.
·
De altfel, bănăteanul continuă să-i respingă si azi pe olteni
' tocmai din
si pe moldoveni, pe' care îi evaluează drept inferiori
'
perspectiva standardelor rezultate din coexistenţa multietnică. 9
Concluzionând putem spune că pentru bănătean imaginea
' celuilalt receluilalt etnic este mai favorabilă decât imaginea
gional, identitatea bănăteană asumându-si eterogenitatea etnică
'
si pluralismul cultural' al zonei.
'
Dacă din interior, vorbim despre o identitate multiplă prin
care se identifică toţi localnicii, privită din afară, devine o
,,percepţie bănăţeană transetnică " 10•
3. Traditia si melan1'ul cultural ca simbol.
'
Al treilea' element
din această mostenire simbolică, este
'
traditia, transmisă în Banat cu rigurozitate.
'Constatăm astfel că memoria colectivă a zonei a depozitat
si a transmis pe durată lungă ceea ce francezii numesc une
'
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savoir 11 , care subsumează un anumit ethos regional, informatii,
'
forme, practici, comportamente, valori ce ţin de un anumit model
axiologic, toate recunoscute ca aparţinând locului.
Din seria formelor memorate si recunoscute ca simbolice
'
pentru Banat, de către toate grupurile menţionăm costumul
popular purtat în regiune de diferitele etnii. Mesajul vizual pe
care îl transmit aceste costume este unul local, familiar,
comparativ cu informatia pe care o oferă costumele românesti,
'
germane, maghiare, etc.' din alte zone.
Dar lucrurile nu se limitează la simpla recunoastere, chiar
'
dacă aceasta este generatoare de mărci identitare.
Cercetările etnologice au dezvăluit în zonă anumite
interferente culturale materializate sub forma unor traditii
'
practicate, 'în urma împrumutului, de mai multe etnii. Rezultatul
va fi că ele devin prin adoptie proprii acestei regiunii.
Exemplificam cu două 'obiceiuri performate în Banat şi în
vecinătatea imediată a acestuia atât de sârbi cât si de români.
'
Primul obicei se consumă în ziua de Înăltare,
inclusă în
'
ciclul sezonier dintre ziua de Sf.Gheorghe si Sânziene, stăpânit
'
după Marianne Mesnil de „vânturile de nebunie".
În traditiile sârbesti ziua de Înăltare coincide cu sărbătoarea
,...
'
'
'
Vilelor. In această zi înfloreste frăsinelului (dictamnus al bus),
'
plantă cu multiple valenţe terapeutice. Pentru a se vindeca,
bolnavii (handicapatii locomotor, paraliticii) si femeile sterile
' frăsinel. Ei se culcau pe' o pânză albă, pe
veneau să se culce sub
care au fost puse ofrande pentru Vile: un bol cu apă, pâine,
miere, vin. Întregul ritual se desfăsura fără cuvinte, iar ulterior
nimeni nu povestea ce a văzut şi a' auzit. Dacă bătea vântul se
credea că vin Vilele să culeagă frăsinelul si să lase un semn, de
'
viată si vindecare (iarbă, frunze) sau de moarte
'
'
(pământ).Noaptea se puteau auzi voci, fiindcă Vilele spuneau
sau cântau numele bolnavului, numele bolii, remediul.
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Sârbii săpau rădăcina frăsinelului, cântând cântece de
laudă, si o păstrau ca să-si fiarbă din ea leacuri.
'
Acest
cult pronuntat 'al frăsinelului, datorită însusirilor sale
magice a fost practicat la Inăltare si de românii din Banat,
'
'
Oltenia si Teleorman. Conform credintelor
românesti în acestă
' „căpiază"'12 •
zi nu se 'lucrează pentru că cine lucrează
Româncele din acest areal tin si ele la mare cinste
' '
frăsinelul, ,,pentru femeile bolnave şi lehuze". Şi aici, ca şi la
sârbi, arbustului i se aduceau ofrande pâine si vin 13 •
'
Practicarea acestui obicei în limitele unei regiuni chiar
extinse, dacă includem si Oltenia, care nu este un teritoriu
'
complet străin, fiind pentru
o vreme anexat Banatului si
'
constituind până astăzi un inepuizabil furnizor de români pentru
Banat, devine prin însăsi circumscrierea lui într-o geografie
'
.
închisă, element de marcă identitară, pentru două din grupurile
etnice care trăiesc aici.
Al doilea obicei care s-a transformat prin extensie si
'
preluare dintr-un obicei sârbesc într-unul regional ortodox este
Praznicul casei sau Slava.
Caracteristică sârbilor, datina cunoscută sub numele de
slava, sveti dan, svetac sau kresno ime reprezintă sărbătoarea
sfântului casei sau praznicul casei. Practicată atât de sârbii
ortodocsi cât si de cei catolici si de musulmani, sărbătoarea
'
' o ritualistică magică
'
este încărcată
de
cu rol apotropaic.
După unii autori, la origine ar fi fost o sărbătoare păgână,
zeului protector al casei oferindu-i-se ca ofrandă animale. 14
În orice caz, într-atât se identifică sârbii cu această sărbătoare
încât un proverb sârbesc spune că ,,acolo unde e o slava e şi un sârb. " 15
Slava este o sărbătoare mobilă, ce poate fi tinută la oricare
'
sfânt din an.
Pregătirile începeau cu mult timp înainte de ziua stabilită,
care coincidea cu sfântul ales drept patron al casei. Se aduna
'

A

'
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mâncare, ca sa fie din belsug, si se făcea curătenie în casă.Aceasta
'
'
'
mâncare pentru „praznic"
este
dusă la biserică pentru a fi
binecuvântată, ocazie cu care i se dădea preotului lista cu numele
mortilor din familie, ca să citească rugăciuni pentru sufletul lor.
' Slava reuneste vii si mortii, iar sfântul ales drept protector
'
' generatie
'
al casei este transmis
din
în generatie prin băieti, ca
'
'
'
si proprietatea.
'
De praznicul casei, se adună toate rudele care descind
dintr-un strămoş comun, accentul punându-se pe cosangvinitate.
Este ce-a mai potrivită ocazie pentru împăcări. Preotul vine la
casa respectivă si rosteste rugăciuni. 16
'
'
Şi acest obiceiul sârbesc îl găsim preluat, cu întreaga
încărcătură simbolică de românii din Oltenia si Banat, sub
'
numele de praznicul casei 11, în sensul de sărbătoarea
sfântului
patron al casei.
Emil Petrovici, înregistrându-l, în perioada interbelică, în
Valea Almăjului, sesiza imediat filiaţia: "Un obicei din Almăj,
răspândit în alte regiuni românesti,care ne aminteste
P utin
'
'
'
obiceiuri asemănătoare din Peninsula Balcanică si mai cu seamă
'
slava sârbilor, este serbarea patronului casei numit praznic. "
Din informatiile culese în ultimii 40 de ani, modelul sârbesc
' evident.
al praznicului este
Astfel, potrivit traditiei din satul Valea cu Apă(Gorj),
„fiecare casă are praznicul' ei, pe care îl prăznuieşte " 18• Sfântul
era ales la cununie şi el devenea ocrotitorul casei. În ajunul
zilei de praznic se punea masă.
La fel, românii din judetul Timis recunosc că „fiecare
'
'
casă avea sfântul ei, dar nu asa multi ca la sârbi". 19
În satul Berzeasca din C~ras - Severin „patronul casei se
'
moşteneşte. Dacă e o casă nouă, la sfinţire se alege un patron,
un anume sfânt. De ziua sfântului se fă.cea pomană, se dă de
pomană la biserică şi acasă "20
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La familiile românesti din Banat praznicul tinea 3 zile,
,
'
numite:cinisoară, ziua mare si ziua mortilor, sărbătoarea
,
,
'
reunind, ca si la sârbi, vii cu mortii din familie. Din cele 3 zile
,
'
ziua mare era ziua sfăntului şi ea cuprindea rituri destinate
casei, familiei, gospodăriei, animalelor din gospodărie, altfel
spus rituri „de sănătatea căş ii" .La ceremonie erau chemate toate
neamurile, atât de ziua sfântului cât si
, a doua zi. Totul se
desfăsoară
după
un
scenariu
respectat
cu rigurozitate.
,
La fel ca si în cazul cultului frăsineluilui si praznicul casei,
'
,
devine marca identitară culturală a acestei regiuni.
Interferentele însă nu se limitează la cele două etnii
'
ortodoxe, anumite
mixaje, în care descoperim o amprentă
germană, sunt identificabile si
, în cultura alimentară a Banatului,
în cea a gospodăriei sau a locuintei.
'
O primă formă de manifestare
a acestui modelul local
alimentar o găsim la nivel atitudinal. Există astfel în Banat un
respect de sine şi de ceilalţi în ritualul hrănirii mai puternic
chiar si decât diferenta socială, exprimat de zicala„ bănăteanu-i
' "21 •
'
om/ şi' la masă-i domn
Interviurile locale mai dezvăluie o atitudine apreciativă si
'
fată de bogătia alimentatiei bănăteanului. Această abundentă
'
'
'
'
'
considerată ca necesară celui care munceste
, este în acelasi
, timp
un semn al unei condiţii sociale privilegiate, un motiv de fală.
„Cum este aici, în toată lumea nu este asa cum are
'
Banatul", sustinea Katharina Vitye din Tomnatic într-un
'
22
interviul din 1998.
La nivel practic, vorbim despre o identitate culinară
cosmopolită, materializată în caietele de retete culinare ale
gospodinelor bănăţene, care reflectă tocmai acest' spaţiu plurietnic
si multilingv, ca extremitate a spatiului central-european.
,
'
Există de altfel o presiune a modelului în zonă, ea tinând
'
de un anume fel de a înţelege şi de a te raporta la teritoriul
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regional, imitatia fiind printre atâtea nationalităti mult mai
'
'
'
pretuită decât originalitatea, fiindcă trăind printre alte etnii
'
,,fiecare a învăţat să fure de la celălalt tot ce i se pare mai
grozav şi mai util pentru a fi fruncea". 23
Bănăteanul pune un mare accent pe ce zice lumea si pe
'
'
importanţa de a fi în rând cu lumea, de a face ceea ce face
vecinul, dacă acesta face bine.
Există de asemenea o solidaritate de competitie, motivată
de urmărirea prestigiului la nivel identitar, care 'a evoluat în
timp, cum am văzut spre o atitudine definită drept şovinismul
prosperităţii 24 în raport cu imigranţii proveniţi din alte provincii
ale României si de asemenea spre un pronuntat regionalism.
' pe stereotipuri
Mândria si' fala bănătenilor se configurează
'
'
pozitive. Trăsăturile
pe care
si le atribuie potrivit sondajelor
'
sunt de „om sfios, cu simţul umorului,
harnic, ceea ce face din
el un foarte bun întreprinzător şi gospodar, vorbăreţ,
Perseverent, sincer si calm". Calitătile pe care si le atribuie îi
'
'
'
fac să fie „cei mai" dintre
toate grupurile
potentiale.
Intensitatea
'
aprecierii de sine a fiecărui grup etnic este întrecută doar de
intensitatea aprecierii de sine a românilor bănăteni.
'
Imaginea de sine si autoevalurea nu sunt însă
suficiente,
'
recunoasterea identitătii bănătene presupune implicit si
'
'
'
imaginea' pe care şi-au făcut-o
ceilalţi, adică alte reprezentări.
Cum se stie, există 3 etape în geneza unei imagini
'
asupra celuilalt
: observarea diferenţelor exterioare care
frapează, descoperirea constantelor care evidenţiază statutul
uman fundamental si acceptarea sintezei dintre primele
'
două elemente.
Alteritatea - în care îi includem pe olteni si ardeleni - îi
'
vede pe bănăţeni mai degrabă ca fiind conservatori,
prudenţi,
rezervati, putin ospitalieri, mai putin altruisti, adică niste oameni,
' traiul
'
' interesati
'
'
care caută
confortabil si sunt
de succesul
per'

308
https://biblioteca-digitala.ro

'

sonai, care îşi aleg meserii bine platite şi care „îşi retrag sprijinul
dacă nu întrevăd nici o răsplată ". 25
Oltenii si ardelenii recunosc însă cu admiratie că
'
'
bănăteanul stie să transforme în actiuni benefice pentru sine
'
'
'
chiar propriile lui defecte.
Cum putem observa din toate aceste calificative, imaginea
Pe care si-au făcut-o bănătenii despre ei însisi nu corespunde
' cu cea pe care si-au
'
' '
întru totul
făcut-o ceilalti din alte regiuni
' construieste pe cele
' două imagini,
despre ei. Dacă realitatea se
'
portretul imaginar este în cazul bănăţeanului unul exclusiv
pozitiv.
Acest portretul simbolic nu se schimbă prea mult nici în
contextul nou al decupajelor proprii redefinirii regiunilor din
perspectiva integrării si globalizării.
În plan politic co~ceptul de regionalizare este înlocuit cu
acela de regionalism, care presupune o revalorizare si o
redefinire a regiunii, care nu mai este concepută din punct' de
vedere geografic, istoric si cultural, ci demografic si economico
'
'
- social si care încearcă de
fapt să consolideze pozitia
de corn'
'
petitor a noii Europe pe scena internatională.
~
'
In această revalorizare a teritoriului identitatea regională
nu se mai poate rezuma la trăsăturile colective pozitive
construite pe ceea ce numeam moştenirea simbolică, ci este
obligată să se redefinească în functie• de alte repere de
.
'
performantă, care pot include inclusiv performantele sportive
'
ale echipei' Poli-Timisoara.
În concluzie, încheind acest sumar inventar de simboluri
moştenite, de atitudini şi de calificări proprii, prin care
bănăţeanul se construieşte şi se imaginează pe sine, putem să
spunem că, în fond, identitatea aceasta bănăteană este o
' o strategie
atitudine culturală, dependentă de context, altfel spus
de supravietuire contextualizată.

'
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THE MECHANISMS OF EMPHASIZING REGIONAL
IDENTITIES. THE SYMBOLIC HERITAGE OF THE
BANAT
Abstract
The present article is based on the author's observation
that the cultural identity means something you achieve over a
period of time. Banat region is from this point of view a territory full of cultural identity. As a geographic area, the Banat
region is placed along the Western border ofRomania and that's
why, being a transition territory, the cultural habits are very
diverse, having a lot of common elements with the Central
European culture. The inhabitants of Banat region are therefore very proud of their culture. All those elements: geographic
position, the actual cultural politics and the old folk traditions
made the inhabitants of this region create their belief that "Banat
region is the head ~fthe whole country". The author thinks that
this cultural identity is based on a few inherited symbols like:
history, cultural diversity and cultural crossings; elements that
are more common to the Banat region than any other regions in
the country. The way how the inhabitants of Banat region were
influenced by those symbols make them feel different to the
other people and even allow them to consider themselves more
central Europeans than other people who live in Romania.
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„SÂRBII " DIN CENEI

Andrei Milin

I.Localitatea
Comuna Cenei, cu satele apartinătoare Bobda si Checea,
' pe malul drept' al râului
este situată în vestul judetului Timis,
'
Bega Veche, aproape de granita cu' Serbia. Distanta fată de
' km de municipiul Tirnisoara
'
'
orasele de referintă este de circa 28
' km de orasul
' Jimbolia.
'
si 23
'
'

312
https://biblioteca-digitala.ro

Asezarea este mentionată, pentru prima dată, în anul 1221 ca
proprietate a protopopiatului de la Itabej(Serbia).In anul 1330 făcea
parte din posesiunile cetăţii Sărad. În sf'arşit,în anul 1660 figurează
în Catastiful patriarhiei din Peci 1 ca localitate sârbească. Azi comuna
este majoritar românească.Cu toate acestea denumirea localităţii
este scrisă si în limba germană si în cea sârbă, iar limba sârbă este
'
'
utilizată si în spatiul public: la primărie,la starea civilă,la căminul
'
,
cultural, grădinită si scoala elementară.
, ' '
)

,

A

2.Populaţia.Structura etnică

La recensământul din anul 1717 aici locuiau 45 de familii,
ca în 1773 să fie înregistrate 126 de familii ortodoxe, sârbesti
'
si românesti. 2
'
'
Veacurile următoare structura etnică a localitătii
, se diversifică,
alături de sârbi si români statisticile înregistrând si alte etnii.
'
'
Din anul 1820 în localitate a început colonizarea cu croati
'
kaikavieni veniti din partea sud-estică a Croatiei,din zona
,
'
Pokuplije.
Lor le urmează populatia germană, stabilită aici dupa anul
1848. In sfârsit, în localitate se asează în mai multe etape si maghiari.
'
'
'
Prin stabilirea acestor colonisti, din cei 2.435 de locuitori
'
ai Ceneiului, înregistrati cu ocazia recensământului populatiei
,
'
din 1854, 820 (33,7%) s-au declarat de etnie sârbă, 353 ca fiind
români, 131 nemti si 1000 ca socati3.
' '
'
'
Următorul recensământ indică o crestere semnificativă a
'
numărului de sârbi, aceştia ajungând să reprezinte în localitate
52,3%. adicăl.513 persoane din totalul de 2895 de
locuitori.Restul au fost nemţii- 1085 de persoane, unguri- 183
de persoane si „altii" -114 persoane.
'
,
La recensământul din anul 1938, în Cenei trăiau 2.587 de
persoane, din care 1.150 sârbi, 193 români, 943 nemti si 183 ungun·.
, '
Cum lesne se poate constata în tot acest timp populatia
'
sârbă a fost majoritară în Cenei.
A

'
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După

1990 situatia apare însă complet schimbată.
'
Comunitătilor etnice dominante
în trecut în localitate ( sârbii si
'
,
nemţii)înregistrează o scădere numerică spectaculoasă în vreme
ce asistăm la o creştere considerabilă a persoanelor de etnie
4
română si
, maghiară
Astfel la recensământul populatiei din anul 1992 din totalul
' sârbi 677, români 1030,
de 2.160 de persoane, s-au declarat
maghiari 324 si germani 92 .
În sîarsit 1~ recensământul din anul 2002, populatia comunei
'
'
număra 4799 persoane din care români 3051- 63,58%, sârbi 58612,21 %, maghiari435-9,06%, germani 81- 1,69%,croati 68-1,42%
'
si altii. Ca religie s-au declarat ortodocsi 3965, romano-catolici
'634,reformati
'
'
22, penticostali 70, greco-catolici 22, baptisti 39,
'
adventisti de' ziua a saptea 3,evanghelici luterani 5 etc.
,
'
Până în 1902 în Cenei au funcţionat două primării separate, una sârbă si una croată.
În localitat~ există azi două biserici si
, o Casă de rugăciune.
Biserica ortodoxă sârbă, cu hramul Sf.Arhanghel Gavfil a fost
construită înainte de 1848, pe locul vechii biserici, care a
ars.Iconostasul noii biserici a fost pictat de Georgije Petrovic
si
, Iovan Klajic.A doua biserică din localitate este biserica
romano-catolică ridicată în anul 1896.
Pe lângă biserici, odinioară în Cenei au functionat o scoală
'
'
confesională sârbă ( edificiu actual a fost ridicat în anul 1912) si
'
o scoală cu predare în limba germană, zidită în anul 191 O.
'
3.Romii din Cenei
În cele ce urmează ne vom referi la altă etnie care trăieste
,
în Cenei, fără să figureze în recensăminte.De altfel grupul
lipseste si din compozitia etnică a comunei afisată pe site-ul
' '
'
'
primăriei.Este vorba despre comunitatea de romi din Cenei.
Romi din Cenei reprezintă faţă de celelalte grupuri
etnice,majoritare sau minoritare în localitate, o minoritate
314
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Biserica Romano-Catolică

Biserică Ortodoxă Sârbă
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Casă

din Cenei, fotografie din secolul XIX

ascunsă,

care pe de o parte nu îsi recunoaste propria identitate,
'
'
altă
mare îsi
e
de
, construieste
, în sat identitatea raportându-se
P
la comunitătile sârbă si română de aici.
In anul 2002 s-a realizat o cercetare de teren în această
comunitate de către specialişti din cadrul secţiei de etnografie
a Muzeului Banatului Timisoara, Muzeului Voievodtnei din
'
Novi Sad si Institutului Pedagogic
din Vârset.
In cadrul acestei cercetări, axate pe comunitatea sârbă din
localitate, s-a evidentiat si prezenta unei comunitătii rome de
' '
'
'
limbă, religie si cultură sârbă.
'
Comunitatea aceasta de „sârbi" este stabilită într-un
„cartier" al satului numit de locuitorii din Cenei ţigănie. Zona
este situată la margine, pe drumul care făcea, în perioada
Monarhiei Habsburgice, legătura dintre oraşele importante din
Serbia, Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad şi Timişoara. Acest drum
a continuat să fie utilizat si
în perioada recentă, cu toate că si-a
,
'
pierdut din importanţa de odinioară.
Asezarea romilor în acestă margine a satului nu a fost
întâmp'iătoare, ea fiind în legătură directă cu una din ocupaţiile
A

A

,

'

'

'
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tradiţionale

ale grupului, fiindcă la ieşirea din sat, prin ţigănie,
se află un teren viran, unde se ţineau târgurile de animale.
În imediata apropiere a acestui „cartier" este amplasat
cimitirul evreiesc, azi abandonat, singurul indiciu că odinioară a
existat în acestă parte de sat si o comunitatea evreiască, ceea ce
'
sugerează o veche împărtire etnică a Ceneiului, care tinea cont
'
si de o specializare economică,
în acest caz comertul cu' animale.
'
'
Ipoteza este confirmată şi de dispunerea celorlalte
grupuri
etnice în perimetrul localităţii.
Persoanele intervievate îsi amintesc de zona sârbă si de zona
'
'
germană, ambele grupate în jurul bisericilor celor două comunităti
'
si omit (intentionat?) să amintească de romi sau de altii.
'
' că romii
Pe de altă' parte toate persoanele intervievate sustin
'
reprezintă o comunitate ce trăieste de mult timp în această
'
localitate. Cu toate acestea, asa cum
am văzut ei nu apar în nici
'
unul dintre recensămintele populaţiei, încât se pune întrebarea
veridicitătii datelor furnizate de aceste recensăminte.
'
Coroborand
toate datele ştim că nu este vorba de o greşeală
ci de faptul că acest grup etnic nu şi-a declarat propria identitate
etnică ci identitatea grupului de care se simte ataşat prin limbă,
religie si cultură.
Intr-adevăr populatia romă din Cenei este vorbitoare de
'
limbă sârbă si frecventează biserica ortodoxă sârbă din
' sunt botezati la această biserică si sunt luati
localitate. Copiii
,
'
'
în evidentă pentru grădinita în limba sârbă si pentru scoala în
'
'
,
'
limba sârbă. Identitatea acestora, manifestată, în raport cu ceilalti
locuitori este de sârbi. In prezenta celorlati vorbesc între ei în
'
,
limba sârbă, mai ales cei în vârstă.
Totusi
' utilizând propriile modalităti, de recenzare, Fundatia
,
Jakabffy Elemer oferă la recensământul din 2002 în localitatea
Cenei si cifra de 569 reprezentând romii din sat.Cifra este
'
aproape egală cu cea al sârbilor.
A

'

A

'

.
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Diferiţi

prin ocupaţii, mentalitate şi prin amplasamentul
lor în perimetrul localitătii,
, identificati, indirect de ceilalti, din
sat prin zona ( ,,ţigănie"), în care locuiesc, romii şi-au construit
în timp identitatea de grup pe o identitate culturală locală de
prestigiu.
Prin acestă optiune, romii contribuie efectiv- în conditiile
,
'
în care numărul sârbilor, care au fost întemeietorii localitătii,
,
grup majoritar, grup dominant, a ajuns mai mic decât numărul
românilor-la consolidarea identitătii
în
, culturale sârbesti,
,
raportarea acesteia la cultura românească. De asemenea opţiunea
romilor pentru limba sârbească fumizează an de an grădiniţei
si
elementare sârbe din Cenei elevi, ajutându-le să
, scolii
,
supravietuiască.
,

NOTE
1
Localitate aflată în prezent în Serbia ~i Muntenegru, regiunea Kosovo ~i
Metohia, sediul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Sârbe în perioada medievală
(n. a.).
2 Cerovic, Liubivoje, Srbi u Rumuniji, Novi Sad, 1997, passim.
3
Populaţie slavă de religie catolică, provenind din reginile de câmpie ale
Croaţiei ~i Serbiei, care a adoptat în mare parte identitatea etnică croată (n. a.).
4
Stepanov, Ljubomir, Savez Srba u Rumuniji, Ed. Uniunii sârbilor din
România, Timi~oara, 1997
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„SERBIANS" FROM CENEI
Abstract
The locality of Cenei was by Serbians, however the majority of it's population today is Romanian. Researches
conserning Serbians in 2002 discovered besides them a
comunity with hided identity, adsent in census but visible in
the locality. Is the case of rroms speaking Serbian language
who, rejecting their own identity, approached to the Serbian
cultural identity, considering it more prestigious. Through this
process of assuming Serbian identity they contributed to the
numeric consolidation of Serbian comunity.
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A HALĂLOZĂS SAJĂTOSSĂGAI CSANĂDALBERTI
ELSO SZLOVAK TELEPESEINEL 1844 - 1870
(A lokalis es regionalis kapcsolatok tiikreben)
Krupa Andras, Bekescsaba (HU)

Az egy adott regi6n beliili kolcsonhatăsokat, torteneti
viszonyokat es a regi6 egyik telepiilesenek belso eletebol vett
szeletet vizsgălva reszleteiben is kimutathat6 a ketto kozotti
szoros osszefiigges. lgen j6 pelda erre az ăltalunk vălasztott
helyseg, Csanădalberti. Letrejotte nagy regionălis jellegii
helysegalapităsi sorozatnak koszonheto.
A kirălyi kamara temesvări igazgat6săga a
dohănytermesztes novelese, a dohănymonop6lium megerositese
es a belote szărmaz6 bevetelek megnovelese erdekeben 19.
szăzad elso feleben szămos dohănykertesz telepiilest hozott
letre. A celtudatos folyamat eredmenyekent 1842-46. evek
kozott Csanăd vărmegyeben 9 dohănykerteszseg jott letre.
Kozejiik tartozott Csanădalberti (eleinte kiilonbozo elnevezessel
Alberthăza, Albertfalva, Albert, Alberti), melynek telepesei
1843-44-ben 20 evre kotottek igen szigoru felteteleket
tartalmaz6 haszonberleti szerzodest (alapfeltetel volt 5 hold
dohăny termesztese). Ebben az idoszakban az ujonnan
alapitottakkal egyiitt az osszes megyebeli dohănykerteszseg
szăma 22 lett. Ez pedig jelentos mennyiseg.
Csanădalbertit a szomszedos Ambr6zfalvăval egyiitt a
renitenskedo pitvarosiakt61 elvett ketharmadnyi hatărreszben
telepitettek.
A kincstăr mindegyik kerteszsegnek meghatărozott szămu
csalădhăztartăst biztositott, Csanădalbertinek 150 numerus

a
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jutott. Az elso szerzodeskotok I 08-an voltak. A telepiiles
lak6inak szama pedig az 1844/45-os osszeiras szerint 578 volt,
s csak 1858-ban eri el a 870 lelekszamot.
E telepilles eletenek elso negyedszazadb61 azt a szeletet
vălasztottuk most, mely az evangelikus egyhăz anyakonyve
alapjăn tilkrozi a halălozăs helyi sajatossagait. A tovăbbiakban
szamba vett statisztikai torteneti-neprajzi adatok, adatsorok
latsz6lag csak belso vonatkozasuak, holott mindegyikiik
torteneti osszehasonlit6 ivet tartalmaz, s magaba zarja a
killonbozo tersegekbol erkezett lakosok helyben kialakult
szokasrendjet, bar igaz, hogy ennek fo befolyasol6 tenyezoje
az evangelikus egyhăz, ugyanis engedellyel r6mai katolikus,
csupan tăjekoztatas utjan reformătus, sot gorog katolikus
halottakat a sajat szertartasaval temette el.
A lakossag regionalis szempontb61 harom nagy ovezetbol
toborz6dott: A legtavolabbi a mai Szlovakia tersege volt.
Kozepso regi6nak tekinthetjiik a Banat, Arad, Csongrad megyet,
mig a legsziikebb regi6 maga Csanad megye es Del-Bekes.
Az elso bo negyedszazadban rendkivi.il sok helyen sziilettek
az idetelepiilok, zomiik evangelikus szlovak volt (csekely
szamban jottek magyarok, mas vallasuak: reformatusok,
katolikusok is). A telepesek egyresze 52 mai szlovakiai
helysegben sziiletett. A sziiletesi hely szerint jelentosebb
szamban jottek Szarvasr61, Irsar61, Benyerol, Bekescsabar61,
Mez6berenybol, Oroshazar61, Vanyarcr61. A szlovak telepesek
Arad megyei sziilohelye: Apatelek (Mocrea), Tecs (Diec;:i),
Sebes (Sebis).
,
, Magyarok fokent Mak6n sziilettek: 1849-ben
rovid idore Torontal megyei sziiletesu magyarok is erkeztek
„Banatusb61": Buziton (Brusenje), Magyarszentmarton
(Sinmartin Maghiar), M6dos (Jasa Tomic), Aurelhaza (Rauţi),
Magyar Itebe (Novi Itebej), Ormenyhaza (Jermenovci), Pardany
(Meda), Torontaltorda (Torda).
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Viszont kozvetlenill legtobben a kistersegbol fokent
T6tkoml6sr61, Pitvarosr61, Nagylakr61 (Nadlac) erkeztek.
Osszessegeben 95 helyen sziilettek, akik itt eltek, kiserletet
tettek letelepedesre, ill. ha csekely mertekben is valamilyen
m6don kotodtek a helyseghez, s ez a szam a kicsiny nepessegii
telepiilest veve mindenkeppen feltiino. A kemeny szerzodesi
kovetelmenyek es a lakossag nagymervii heterogenitasa
kovetkezteben a targyalt idoben feltiinoen nagy volt a mozgas,
a nepesseg tobb mint a fele lenyegeben kicserelodott. (A szerzo
az elso telepesek sziilohelyerol, nepmozgalmi adatair61, a
sziiletes es a hazasodas jellegzetessegerol sz616 tanulmanyaiban
mindezeket feldolgozta, ezert velilk most nem foglalkozik).
Az evangelikus anyaegyhaz csak 1850-ben alakult a
helysegben, de kezdettol fogva jelen volt. Errol tanuskodik az
1845. majus 28-i Mezoberenyben tartott esperesi gyiiles
jegyzokonyve 17. pontja; mely egyuttal az elso egyhazi hiradas:
„Egyhazmegyenk pitvarosi pusztan letelepedett ket
dohanytermeszto gyarmatok altal ket fi6kegyhazzal szaporodott.
Az Alberti nevezetii l 50 numerusb61 es majd 800 lelekbol a116
fi6kegyhazba volt pitvarosi tanit6 tud6s Henczely Janos ur ment
al tal, a masodik Ambr6zfalva nevezetii 120 numerusb61 es majd
700 lelekbol all6 fi6kegyhaz egy volt nagylaki tanit6 tud6s
Demo Samuel ur miikodik ... E ket tanit6i hivatallal eddig a
jegyzoi hivatal is 6sszve van kapcsolva, mint fi6kegyhazak a
pitvarosi egyhazba tartoznak".
Nehany mondat a feldolgozott anyakonyvrol. A temetesi
anyakonyv elso kotete 1844. november 22-tol 1870-ig bezar6an
tartalmazza az elhalalozas alapadatait (ezert is lett kivalasztva
ez az idoszak). Kezdettol fogva kozli a halott sziilohelyet, korat
es a halalt eloidezo betegseget vagy mas okot. 1855-ben azonban
ezen anyakonyv egy resze elegett. Az 1855. okt6ber 24-tol 1858.
december 29-ig hianyz6 adatokat az 1860-ban elhunyt
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Molitorisz Lajos lelkesz ut6da, Achim Adam p6tolta „az elegett
măsolati anyakonyv maradvănyib6l, halott vizsgăl6 meglevo
bizonyitvănyaib6l", ennek „teljes lajstomăb6l", ill. a „halottak
rokonainak sz6beli kozlemenyei" alapjăn. S meg kes6bbi ket
halott adatait pedig Czinkotszky Mărton lelkesz p6tolta ket tanu
„az esetet ero sito eskiiji.ik utăn". A lelkeszek tehăt peldamutat6an
vegeztek a p6tlăst, noha nem mindenki lett szămbaveve, peldăul
a szerzo i.ikapjănak rokona kimaradt, s csak ferjenek halotti
adataib6l lehet megtudni halălănak evet.
Temănk reszletes feldolgozăsa bevezetojekent celszeriinek
lătszik, hogy evenkenti bontăsban es părhuzamosan
6sszehasonlitsuk az ujszi.ilottek es a halottak szămăt:

Ev
1844.
november
23-t6l:
1845:
1846:
1847:
1848:
1849:
1850:
1851:
1852:
1853:
1854:
1855:
1856:
1857:
1858:
1859:

Az ujsziilăttek szama

7
28
35
38
43
59
51
44
56
39
44
50
58
51
60
50

A halottak szama

4
32
20
38
88
81
11
19
20
39
23
56
27
48
51
49
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1860:
1861:
1862:
1863:
1864:
1865:
1866:
1867:
1868:
1869:
1870:

57
45
60
54
34
49
58
46
59
47
49
1271

86
49
38
41
22
28
71
56
34
34
31
1096

A targyalt idoben ugyan osszesen tobb gyermek sziiletett,
a sziiletesek es az elhalalozasok szama nem sokban ter el. Noha
a natalitas nagyobb aranyu, a nagy sziiletesszam mellett megis
magasnak tekinthetjiik az elhunytaket, hiszen a kiilonbseg csak
minimalisan tobb 1O%-nai.
Sot, a targyalt idoszak 27 evebol 8-ban a halottak szama
meghaladja az ujsziilotteket (1845, 1848, 1849, 1855, 1860,
1861, 1866, 1867). Koztiik talalhat6 az 48-49-es forradalom es
szabadsagharc ket viharos esztendeje, s ezen evekben lezajlott
jarvanyok is jobban tizedeltek a tobbinel.
A halalt eloidezo betegsegek zornet a koznyelvben elo
meghatarozasok szerint irtak be. Az elnevezesek nem csupan
helyi, hanem regionalis, orszagos jelleg(iek is lehetnek. Csekely
mertekben latta a holtakat orvos, a fogalmakat szinte mindig
az un. ,,halott vizsgal6" szolgaltatta. E vonatkozasban az elso
es az utols6 ot evet vetettilk vizsgalat ala. A korabeli
,,szakkifejezesek" leggyakrabban tiidobajra, malariara,
difteriara, vorhenyre, kiilonbozo gyulladasos betegsegekre
utaltak. Az 1844 - 1849-ig az alabbiak fordulnak elo
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leggyakrabban: ,,hidegleles", ,,forr6 - rothaszt6 hidegleles",
„szăraz betegseg-kiszaradâ.s", ,,vizi betegseg" vagy egyszeriien
,,gyengeseg", ,,venseg - oregseg". ,,Tildogyulladas - forr6laz"
5 alkalommal okozott halalt, ,,gutatiltes - szeliltes" ketszer, egy
anya gyermekagyi lazban halt meg (,,gyermekagyba", s egy
alkalommal „angina" volt a halal oka. A foleg 1848-ban
verhasban meghalt 8 fo jarvanyszeriisegre mutat. Az 1866 1870 kozotti idoszakban pontosabban ertekelhetok a halalos
betegsegek. Leggyakrabban „aszkorban", ,,sorvadâ.sban" haltak
meg, s akkor is suriibben fordul elo a „gyengeseg" kifejezes.
18-an haltak meg „kelevenyben", ,,pokolvarban" (carbunculus),
s aldozatait szedte a „g6rvenyk6r", a „tildovesz", a „tildoveszes
ideglaz". Meglepoen sokan haltak meg „nehez nyavalyaban"
(epilepsia), ,,hurutban" es „vizk6rban. A mai fogalmakkal
azonos a"tiidogyulladas - tildolob", a „gutaiites - szelhudes",
a „torokgyik" a „gorcsfulladas- asthma", a „daganat", valamint
az egyszer elofordul6 „angolk6r" es „typhus". A verhas
mindegyik evben megjelent egy-ket alkalommal. Hatan
,,koszvenyben" haltak meg.
Mint emlitettilk, a gyakori jarvany, jarvanyszeru
betegsegek visszaterese kovetkezteben rendszeresen szedtek
aldozataikat. Legnagyobb szamban a kiskoru gyermekeket
vittek el. Himloben 1848-ban 27 gyermek hunyt el, ,,veres
him16ben-v6rhenyben" (skarlat): 1854. szeptember 6- okt6ber
29. kozott 2, 1855. marcius 6-t61 augusztus 18 -ig 7, 1859.
junius 2. es julius 1. kozott 4, 1860. marcius 1-tol majus 16-ig
pedig 16. 1867-ben is 5 gyermeket vitt el.
Sajnalatosan
gyermekaldozatai
voltak
a
kolerajarvanyoknak is. Az 1855. augusztus 29. es szeptember
29. kozott idoszakban 11-en hunytak el, szinte a felet gyermekek
kepeztek. Ezek a szamok a kislakosu helysegben igen
jelentosek. Meg nagyobb szamban haltak meg az 1860. julius
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26-t61 december 8-ig tarto jârvanyban, osszesen 21-en, es az
1866. szeptember 30. okt6ber 30. kozott pedig 39-en. Koziiliik
szinten tobb gyermek volt az âldozat. A kolerajârvanyt hol
epemirigykent, hol epelazkent idezik.
A nagy halâlozasi szâmokat bemutatva reszletesen
teriink ki az egyes korosztâlyok kozotti arânyra, hogy ezâltal is
erzekeltessiik, hogy a lakossâgot milyen idos korban csapolta
meg a halal. Az elfogadott nepszâmlâlâsi statisztikai
korbeosztâst vettiik alapul, igy pontosan târul fel a nepesseg
halâlozâsi korarânya a târgyalt idoszakban.
Az anyakonyv hiânyosan kozli a hoit, kereszteletlen
gyermekek szâmât (4 csecsemo). U gyanakkor apr6lekosan irjâk
le, hogy az ujsziilott hâny 6râsan, ill. naposan halt meg. Koztiik
szâmosan talâlunk korasziilotteket, akiket „idetlen" kifejezessel
jegyeztek be, nehânyukat szinten nem kereszteltek meg. Az egy
napot sem megero, 1 - 3 - 5 - 8 6râig vagy felnapot elo
csecsemok szâma 13, az egy napot megert ujsziilotteke 19. A
maximum egy napig eltek szâma osszesen 32.
Pontosan kimutathat6 a ketto vagy tobb napig elo
csecsemok szâma is: ket napot 5-en, hârmat 4-en, negyet 6-an,
otot 9-en, hatot 3-an, hetet pedig 19-en eltek meg. Az egy heten
beliili gyermekhalâl osszesitve is igen magas, de kozuluk
elsosorban a sziilest koveto elso napon kovetkezett be. Az egy
heten belul meghaltak szâma 78. Hasonl6an magas a 8 napt61
egy h6napon belul eltâvozott csecsemok szâma is: 82 fo. Ha az
elhunytakat tovâbbi h6naponkent vesszuk szâmba,
viszonylagosan csokkeno tendenciât âllapithatunk meg: ket
h6napos korban 32, hârom h6naposan 24, 4 - 6 h6nap kozott
44 gyermeke, (osszesen 100) halâlozott el. Ez a szâm sem
alacsony. Nagy a veszteseg az ennel idosebb koru gyermekeknel
is. A felevnel idosebb es a ket evet el nem ert halottak szâma
192, ket eves koruake 88, hârom eveseke 39, negy eveseke 36,
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ăt

eveseke 28. Az atlaghoz merve kevesebb a 6-9 evesek (54)
es a 1O- 12 evesek (28) szăma is, de meg mindig meghaladja a
felnottek elhalalozasi szămat. A serdiilo korba sorolhat6 13 14 eves elhunytak szama ( 15) is kevesebb.
A szamok ăsszehasonlităsa alapjan ăsszessegeben
megallapithat6, hogy a gyermekek leginkăbb 6 eves korig voltak
a legjobban veszelyeztetve, kăziiliik is a nehany napos, h6napos
es az egy-ket eves csecsemok. A gyermekkori elhalălozas a
falukozosseg legsulyosabb verveszteseget jelentette.
A targyalt idoszakban măr a felnottek kăze sorolhat6
15 - 19 evesek koziil osszesen 29-en haltak meg, evi bontăsban
szinten csokkeno aranyt mutatnak a szămok. Ez id6ben ugyanis
a lanyok 16, a fiuk I 7 eves kort61 hăzasodtak, a felnottek eletet
kezdtek elni. E korosztăly elhalălozasa szama mar szinte
megegyezik a meghalt 20 - 24 eves fiatalokeval (28).
Ha a 20 - 39 eves koruakat egyiitt szămoljuk, feltiinik,
hogy milyen magas szămban hunytak el: 135 fo. Reszletesebb
bontăsban: legtobben 25 - 29 eves korban halnak meg (40-en),
s magas a 30 - 40 ev kozătti holtak szăma is (77 fo). Ezek a
korosztalyok viselik el a legnagyobb eletterhet. Oket erik az
elet nagy kihivăsai, megpr6băltatăsai, az o resziik a kemeny,
hajszăs munka, a csaladfenntartas, ok kepezik mindenben a
derekhadat. Halăluk okoz6i kăze tartozik a szegeny sors, az
elavult eletm6d es a rossz egeszsegiigyi ellătăs is. Halottjaik
szăma j6val meghaladja a kovetkezo ket evtizedes korosztăly
(40 - 59 evesek) elhalălozăsi arănyăt, mely mindosszesen 11
fo. Bar az ut6bbiak az egesz lakossăghoz viszonyitva
szămszeriien mar kevesebben vannak. S ha a 60 feletti elhunytak
szămaval vetjiik ăssze (89 halott), szinten feltiinobb a fiatalabb
koruak halălozăsi merteke. A legut6bbiaknak kozel a fele tuleli
a 70. evet. Ok nyilvănval6an a legedzettebbek es egeszsegileg
a legerosebbek kăze tartoztak.
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Afelnott koruak halalozasi szama 1844-1870 kăzătt igy
alakult:
20 - 24 evesek: 28
25 - 29 evesek: 40
30 - 34 evesek: 34
35 - 39 evesek: 33
40 - 49 evesek: 58
50 - 54 evesek: 32
55 - 59 evesek: 21
60 - 64 evesek: 34
65 - 69 evesek: 20
70 folottiek: 35
A 70 even tul meghaltakat nev szerint is felsoroljuk; halaluk
evet es korukat egyarant feltiintetve:
I 845.: Csontos Mihaly 7 5 eves (a tovabbiakban: e.)
1846.: Bobor Pal 77 e.
1847.: Valenti Adam 81 e. , Batska Mari 70 e.
1848.: Dorgyai (Gyorgyai) Janos 75 e., Furinda Katalin 70 e.
I 849.: Halasi Istvan 85 e.
1852.: Venyercsan Mihaly 72 e., MeliskaAndras 73 e., Bechter
Andras 80 e., Andrânik (?) Ilona (Meliska Andras neje) 80 e.
1853.: Matejdesz Samuel 71 e.
1855.: Hruska Zsuzsanna 73 e.
1858.: Szuchan Anna 73 e., Moleta Dorottya 71 e., Danada
Mihaly 78 e., Holok Gyorgy 82 e. (Hruska Zsuzsanna ferje)
1859.: Farag6-famâs 71 e., Valach Pâl 80 e., Burjan Pal 85 e.
1860.: Lakatos Zsuzsa 73 e., Konczos Pal 71 e., Poproczky
Janos 76 e., Kadar Ferenc 71 e., Turjan Andras 77 e.
1861.: Frank6 Janos 71 e.
1862.: Szudor Janos 74 e., Zdichavjar Mârton 72 e.
1864.: Mate (Matyej) Janos 71 e.
1866.: Truszik Eva 70 e.
329
https://biblioteca-digitala.ro

1867.: Chovanyecz Janos 72 e.
1868.: Kantor Janos 72 e., Gallo Maria 74 e., Benyo Maria 78
e., Haraj Janos 70 e.
Az eltesebb kort megelok kozott szam szerint es korban a
ferfiak vezetnek. Szep oregseget ert meg ket hazaspar is: Meliska
Andras - Andranik (?) Ilona, iii. Holok Gyorgy - Hruska
Zsuzsanna. Az anyakonyvbol megallapithat6, hogy rendkiviil
magas az ozvegyek szăma, ki.ilonosen az elhunyt fiatalkoru
asszonyoke, anyake. Feltetelezesilnk szerint ennek fo oka az
lehetett, hogy a nok a nehez munkavegzesen tul gyakran szi.iltek,
s a szi.iles nem jart egyiltt megfelelo higieniai kovetelmenyek
megtartasaval. A halal okai kozott - mint lathattuk fentebb - alig
talalunk erre val6 hivatkozast, holott az anyak elhunytanak egyik
lenyegi eloidezoi voltak. Ket esetben olvashattuk: ,,Szilles
kovezkezteben beallott daganat", ill. ,,gyermekagyba" a halal
okoz6ja. Az elso esetben Csemej Janos neje, a 30 eves Zdichavjar
Maria halalaert ez a „nyavalya" felelos.
Mindezek miatt vizsgalatunk targyaul vettiik az elhunyt
ferfiak es nok koranak evenkenti szambavetelet is:

A meghalt ferjek es felesegek (ozvegyek) szama koruk
szerint I 844 - I 870
Fer} (ozvegy)
Feleseg (ozvegy)
Kor (eves)

17

2

2

18
19

1

20

4
1

1
3
1

21

I

2

22
23

1

6

4

2

3
4

3
3

24

25
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

6
1
1
4
3
3
1
3
3
4
2
2
2
2
2
3
2
1
4
8
2
5
1
2
5
3
5
4
2
3
4
3

4
2
8
2
5
2
2

3
6
6
2
4
2
4
4
3
1
3
2
1
2
2
3
5
2
1
5
1
2
1
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
85

3

2

3
2
3
3
2
3
5
1
1
1
1
6
4
1
1
2
I
2

4
1
3
5
2
3
5
2
1
3
1
2
1
1

I

2
1
1
2

I

A tablazatot figyelve eszlelheto, hogy a 17 - 19 eves ferfiak
es nok halalozâsi szâma kozott nincs killonbseg (7 - 6).
Hozzâjuk kepest viszont a 20 - 24 eves asszonyok kozill 4gyel tobben haltak meg. Ha egyiitt nezzilk a ketnemu elhunytak
szâmât 29 eves korukig, feltunik, hogy j6val tobb no halt meg
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(7-tel). Tobb halăleset fordult elo a 30-40 eves nok koreben is
(5-tel). Ez a tendencia folytat6dik a 35 -39 eveseknel is, koztilk
szinten 5-tel tobb no hunyt el. Sat, a 40 - 44 evesek koreben is
meg eggyel tobb a noi halott.
A 45 evesektol kezdve megfordul a trend, szinte
mindvegig măr nagyobb a halott ferfiak szăma (az elso adat a
ferfiakra vonatkozik: 45 - 49 evesek kozott: 18 - 8; 50 - 54
evesek kozott: 19 - 13; 55 -59-eseknel: 13 - 6; 60 - 64
evesekkoreben: 15 - 13). Osszesitve a 44 es 64 eveseknel 25tel tobb a meghalt ferfiak szăma. Csupăn a 65 - 69 kozotti
korosztălyban tăvozott valamivel tobb no (11 - 13). Az ettol
magasabb koruak- mikent a tăblâzat is mutatja- a ferfi halottak
szăma megelozi az elhunyt noket, sat a 76. evtol kezdve
kiemelkedoen tobb a ferfi halott (25 - 1O), 8-cal tobb. Az itteni
adatok megkerdojelezik legalăbbis e kicsiny kozossegben -,
hogy a nok tovăbb elnek a ferfiaknăl. Az okokr61 fentebb măr
emlitest tettiink.
A tărgyalt evtizedekben a legidosebb asszony 80 evesen,
a legidosebb ferfiak 82 ill. 85 eves korban haltak meg.
Az elhunyt ozvegyek nemi osszehasonlităsăt ket
evcsoportban vizsgăltuk:
Az elso evtizedben (1845 - 1855) 42 feleseg es „csupăn
29 ferj halt meg (a nok koziil 4-en korăbban is ozvegyek voltak,
az ebben az idoszakban meghalt ferjek pedig măr el6bb is nosek
voltak). Ez az arăny is erzekelteti, hogy a nok fiatalabban haltak
meg a ferfiaknăl.
Az ujra ferjhez ment ozvegyasszonyok magasabb
arănyănak ebben es a kesobbi idoszakban tobb oka is van:
Egyreszt azert kerestek maguknak elettârsat, mert az akkori
eletviszonyok kozepette sziiksegiik volt segitotărsra, hiszen
peldăul berelt foldjiik vagy mas vagyonuk (ăllatok) volt, s
kellett, hogy valaki, illetoleg valakivel kozosen muveljek,
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gondozzak. Masreszt, ha kiskoru gyerekeik voltak,
elkeriilhetetleniil indokolt volt, hogy legyen gyamolit6juk. A
fiatalon megozvegyiilt no rendszerint nem mehetett vissza a
sziileihez, akiknek amugy is nagy gondjuk volt sajatmaguk es
a tobbi testver ellatasaval. A nepi norma szerint ugyanakkor a
no voltakeppen csak ferfitarssal valhatott azonos jogu tagjava
a kozossegnek. Ezert is tul kellett tennie magat a ferje
elvesztesebol fakad6 fajdalmon, s egy ujabb ferj oldalan
megkiserelnie az uj kozos eletet. Ez a felfogas kozvetetten akar
a helyi nepi tarsadalom osztonos vedekezese is lehetett: ne
maradjon maganos az anya, az asszony, hanem a hazasfelek
egyiittmunkalkodassal, a csalâd fenntartasaval, bovitesevel megfeleloen az erdekeinek - erositsek ezt a kozosseget.
Ezek az erdekek befolyasoltak a koran meghalt feleseg
miatt magukra maradt ferfiakat is.
A masik tiizetesebben vizsgalt evcsoportban, 1860 1870 kozott 16 ferfi ozvegy nosiilt, koziiliik raadasul harman
harmadszorra. Az ocsovai sziiletesu Turjan Andras es az irsai
sziiletesu T6szegi Matyas vegig a faluban elt a halalukig
mindharom felesegevel, mig a mak6i sziiletesu reformatus
Kadar Ferenc csak a harmadik feleseggel koltozott ide. Az
ekkortajt ferjhez ment 11 ozvegyasszony koziil hatan hâzasodtak
ismetelten, vagyis ketszer, oten pedig haromszor eskiidtek.
Egyuttal magas eletkort is megeltek. Peldaul a 67 evesen
meghalt Lestyak Annanak csak a harmadik ferjenek a nevet
ismerjiik (Kukucska Pal), de a 70 evesen elhunyt Lubinan
sziiletett Truszik Eva ferjei (Vajicsek Gyorgy, Hanesz Mihaly,
Farkas Pal) Csanadalbertin hunytak el. Falubeliek voltak a 64
evesen meghalt nagylaki sziiletesu Holok Zsuzsannanak a ferjei
(Chovanyecz Pal, Bockaj (?) Gyorgy, Matajsz Gyorgy) is,
mikent az oroshâzi sziiletesu 62 evet megelt Szepesi Katalin
hazastarsai (Danada Andras, Liptak Andras, Sztraka Janos) es
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a Szarvason szi.iletett 78 es fel evesen meghalt Benyo Maria
ferjei is (Hugyecz Gyorgy, Antal Mihâly, Turjan Andrâs).
Az anyakonyvben szereplo ferjek kozi.il csak a
t6tkoml6si, nagylaki es irsai szi.iletesii ferj kapta afăldesgazda
megki.ilonbozteto minositest, mert nem ideval6 lakos volt,
hiszen az itteniek, akik ilyen szerzodessel birtak kertesz
haszonberlok voltak. E foldesgazdâk lehetoleg azonos stâtuszu
alberti ozvegyasszonyt vettek el felesegi.il. Egyiki.ik nem talâlt
ilyet magânak, s alacsonyabb, szegeny sorban elo lânyt vett el
(t6tkoml6si ferfi zsellerlannyal hazasodott ossze ).
Ezek az adatok is arra kesztettek, hogy az elhunytak
szocialis hovatartozasat is megnezzi.ik, hogy egyuttal nagy
vonalakban kepet kapjunk az uj telepes kozosseg gazdasagitarsadalmi szerkezeterol. Mivel csupan 1855-tol van rendszeres
bejegyzesi.ink az elhunytak tarsadalmi, gazdasagi beosztasar61,
falubeli rangjâr61, az elso kivalasztott szakasz 1855-tol 1859ig terjed, mig osszevetesi.il a masodikban az utols6 ot evet vettiik
g6rcso ala. Az alapit6 elso szerzodeskotok valamennyien
dohanykerteszkent 20 hold foldet vettek berbe. Az 1844-beli
alapitast koveto evtizedben viszont megszaporodtak a
foldnelki.ili zsellerek, szolgak. Mind a ket vizsgalt evcsoportban
ez a szocialis tagoltsag konkretan rogzitheto. Mivel a ferfiak es
nok târsadalmi-vagyoni âllapotar61 is tajekoztatnak a szamba
vett adatok, ki.ilon mutatjuk ki a halott ketnembeliek ilyenjellegii
megoszlasat. Az 1855 - 59 kozotti szakaszban a meghalt ferfiak
es a nok majdnem azonos aranyban alkotjak a ket f6 reteget
(kertesz, haszonberlo - zseller, beres). Ezen beli.ii azonban a
zseller halottak szama nagyobb, a kertesznoke is ugyanannyi.
Ahhoz kepest, hogy a falut meghatarozott nagysagu foldet
miivelo berlo telepeseknek szantak, mar ezidobeo is jelentos a
fold -, iii. vagyonnelki.iliek szama. A ·masodik vizsgalt
szakaszban e vonatkozasban nem talalunk lenyegesebb elterest,
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a zseller halottak szamaranya valamivel magasabb, bar egyuttal
felsejlik a vagyonosabbak oldalanak a novekedese is (nyilvan
a lakossag szaporodasat is erzekeltetven). A halott kertesznok
szamanak emelkedese, majdnem megketszerezodese az elozo
idoszakhoz kepest, alatamasztja a fentebbi elernzest, hogy a
nok korabban, hamarabb halnak meg.

Halottak
1855 - 1859.
Kertesz
Kerteszno
(haszonberlo)
31
36

Zseller
(beres, ,, lako ")
36

Zsellerno
(szolgalolany)
33

1866- 1870.
63
47

51

49

A szegenyebb sorsuak koze sorolhatjuk mind a ket
idoszakban a 4 harangoz6, 2 pasztor ferfi es 3 pasztorfeleseg
elhunytat is. Az itt meghalt mas foglalkozasuak azt mutatjak,
hogy a kozsegben tart6san eltek kiskereskedok, kisiparosok.
Ez id6ben halt meg 4 kisiparos es 6 noi hozzatartoz6jcl (sziics,
csizmadia, kovacs, kerekgyart6, varga - timar), egy
kereskedofeleseg es tobb molnar. Volt itt eltavozott tanit6juk,
papjuk es idetevedt koldusuk is. A I O evig lelkeszkedo
Molitorisz Lajos evangelikus lelkesz 1860-ban hunyt el.
Az adatsor tiikrozi, hogy a kozsegbe tart6san koltozott be
sok szegeny, s e szintre lecsuszott nehany kertesz, ill.
mesterember is. Az 1863-ban kotott valamivel kedvezobb
szerzodest mindossze 78 gazda irta ala. Eszerint a tobbi lakos
nagyobb letszamban a szegeny nepretegbe tartozott. Mindez
elorevetiti a telepiiles 19. szazadvegi es 20. szazadbeli szocialis
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osszkepet, melyet tulnyom6reszt nincstelenek es par holdas
csaladok alkotnak.
A targyalt idoszakban meg nem volt torvenyi eloiras, hogy
az elhunytat hany 6ra mul va kell eltemetni a halal beallta utan.
A temetes idopontjat mindenekelott a helyi nepi szokasjog
hatarozta meg, de a jelek szerint figyelembe vettek hat6sagi
eloirasokat is. Megvizsgaltuk azt is, hogy e tekintetben milyen
helyi szokasgyakorlatot ervenyesîtettek. Ismet ket idoszakot
valasztottunk ki: az elso evtizedet (1845 - 1855) es a targyalt
kor utols6 6 evet ( 1865 - 1870).
Mindket idoszakban aznap temettek el a nehany 6ras,
egynapos csecsemot (elofordult, hogy haromheteset is), egy
torvenytelen gyermeket es a faluban hirtelen meghaltjovevenyt.
Ugyancsak aznap hantoltak el az 1855-os kolera 8 aldozatat. A
legtobb elhunytat a masodik napon temettek el.
Az elso ha.rom evben ( 1845 - 4 7), valamint 1852 - 53-ban
es 1869 - 70-ben a temetes tobbsegeben viszont a harmadik
napon kovetkezett be. Az idopontokat befolyasolhatta a halal
idopontja is. A jarvanyos (himlo, kolera) evekben ( 1848 - 49,
1855, 1860, 1866) a betegseg terjedesenek megelozese
erdekeben az aznapi elhantolason tul szinten masnapon temettek
el a holtak tulnyom6 reszet. Kiilonleges, nem ismert okb61 1849ben egy elhunytat a 4., ill. 1845-ben az 5. napon temettek el.
Kimutatas a temetes idejerol

Ev
1845
1846
1847
1848
1849

Aznap

2. napon 3. napon
7
9
6
14
19
21
71
15
70
2

4. napon

5. napon
1
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1850
1851
1852
1853
1854
1855

1865
1866
1867
1868
1869
1870

8
8

1
1
1
3

12
17
13
18
10
28
271

7
2
6
21
15
17
129

8
44
30
20
13
11
126

16
19
25
14
20
20
114

1

1

A kimutatăs szămai egyertelmiien tanusitjăk, hogy az
aznapi temetest ugyan alkalmaztăk, es kivetelesen elofordult a
kesobbi temetes is, de rendszeresen mindvegig a măsodik es a
harmadik napon temettek. Az osszehasnlităsban meglevo
evtizednyi kiilonbseg azonban azt is erzekelteti, hogy a helyi
nepi temetkezesi rend a temetes napjăt illetoen annyiban
m6dosult, hogy a tărgyalt utols6 evekben valamivel nagyobb a
ha~adik napi elhantolăs arănya, de vezeto helyet a măsodik
napi szertartăs megorizte.
A halotti anyakonyv szămos tomor bejegyzese a falusi
kozosseg mindennapi esemenyeibe is bepillantăst nyujt a tragikus
esetektol, szerencsetlensegektol kezdve a testvergyilkossăgon ăt
a falun kiviil bekovetkezett tortenesekig, vagyis a kornyezeti,
regionălis kapcsolati korig bezăr6an. Mindez az itteni eletrn6d,
kapcsolattartăs, kozossegi szigor es komoly figyelem ărulkod6
jele is. Az osszecsiszol6dăs nehezsegeire, indulataira utal, hogy
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a T6tkoml6son sziiletett Kovacs Mihaly kerteszt „szenalopas
alkalmaval agyonvertek". A jelenlevo sulyos csaladi viszalyok
leterol tanuskodik az 1846-bol szarmaz6 bejegyzes: a 23 eves,
„Gomor varmegyebe sziiletett" Poprotzky Janost „adjon iitette a
Testver Ots", ,,Istvany".
A feltamod6 tetszhalottakr61 sz616 nagy regi6nkban, az
Alfoldon napjainkig elterjedt hiedelemmondak alapjaul is
szolgalhat az alabbi eset: az 1851. julius 12-en elhunyt ket
esztendos Chovanyecz Mihaly „feleledt meg a temetes ideje
elerkezek", vagyis a halal bealltat rogzito megallapitas utan azt
a lelkesz azok utan irta le, hogy sorszammal ellatva nemcsak a
meg~alas idopontjanak adatait kozolte, hanem a temetes pontos
idejet, mint megtortentet is feltiintette. Noha ut6lag athuzta az
egeszet, a sorszamon nem valtoztatott. Ez arra utal, hogy a
lelkeszek gyakran elore dolgoztak. Asz ilyen esemeny pedig
csak megerosithette a tetszhalottakr61 sz616 mondakat.
A lelkeszeknek koszonhetjiik a Csanadalbertin elo lakosok
masfajta halalesetenek a megorokiteset is. Tobb beiras"a mezei
munkavegzes kovetkezteben elofordult elhalalozas okat
tartalmazza:
1847. augusztus 6.: a Gomor megyei Gotsaltan (Gacsalkon)
sziiletett Csap6 Janos, 18 eves legeny „buzaasztagr61 leesett".
1850. julius 19.: a Mak6n sziiletett Meszaros Istvan, 19 eves
legeny „bogjar61 val6 leeses" miatt.
1857. aprilis 1.: a t6tkornl6si sziiletesii 16 eves Venyercsan Palra
„szalmakazal esett rea a makai tanyakon". Feltiino koriilmenyek
kozott tortenhetett, mert meg hozzatettek: ,,Bonczolva volt."
Olyan halalesemenyekrol is ertesiiliink, amelyek
eloidezeseben egyeb okok is kozrejatszottak:
1846. julius 5.: a Pivaroson sziiletett Darvas Janos 11 eves fiut
a „16 agyon iitotte".
1848. augusztus 1O.: a Nagylakon sziiletett Jakabik Gyorgy 29
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eves ferfi „Bats megyeben t6ban vizbefulladt".
1850. julius 6.: a helyben sziiletett Urban Mihaly kăzel keteves
fiu hala.lat „kutbaeses" okozta.
1863. junius 23.: a helybeli sziiletesu 5 eves Csilek Mariat „16
rugta meg".
1863. szeptember 4.: az Irsan sziiletett 46 eves T6szegi Mihaly
zseller „farol leeses kăvetkezteben belso seriiles" miatt hunyt el.
1868. augusztus 26.: az oroshazi sziiletesu Baki Janos, az
evangelikus pasztor 14 eves fia pedig „kutba fulladt".
1869. junius 22.: a t6tkoml6si sziiletesu Vejo Zsuzsanna 3 eves
molnarlanyt „ăsszetărte a malom".
Az idezett peldakban tudatosan kăzăltiik a halottak
sziiletesi helyet, hogy ezaltal is erzekeltessiik, hogy hanyfele
helyrol verbuval6dtak az elso evtizedek telepesei. Ezek az
adatok azt is pregnansan igazoljak, hogy milyen
munkamegosztas alakult ki a korosztalyok kăzătt. Nyilvanval6,
hogy az asztagra, a boglyakra a fiatal, teljes munkakepessegu
fiatalokat kiildtek fel, hiszen ok a legmozgekonyabbak. A fa
kivagasa, nyesese pedig a tapasztalt ferfiak dolga is volt. Sot,
tudomast szerziink arr6l is, hogy vitatott balesetben szerepet
kapnak a hat6sagok, az orvosok: boncolast vegeznek.
A gyermekkori balesetek a gyermekneveles problemair6l,
sajatossagair6l sz6lnak, es arr6l, hogy a gyermekek kăzvetlen
reszesei a hetkăznapi, a haz kăriili eletnek, a felnottek bizonyos
szintu tarsai, meg ha mindez veszelyeket is hordoz magaban.
Ezt tiikrozik azok a szerencsetlensegek, amelyek az ekkoriban
kevesbe karbantartott gemeskutak hianyos kavai, az elterjedt
16tartas kăvetkezmenyei. Malomr6l es molnarcsaladr61 is
ertesiiltink ( a malmot az egyhaz miikădtette, malornkăvei foldbe
siilyesztve a templom ajtajainal ma is lathat6k).
Hiradast kapunk az elso telepesek kăzelebbi - tavolabbi
kapcsolatair61 (makai tanyak, Bacs megye). Ezek az adatok a
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szarmazâsilag heterogen nepesseg nyitottsagat bizonyitja, arnely
kezdettol fogva torekedett a lak6komyezetbe val6 belesimulasra,
beagyaz6dasba gazdasagi - szocialis teren egyarant. •
A paraszti gazdalkodas, munkavegzes szomoru eseteit
idezo pillanatfelvetelek pedig egy elo, miikodo nepi kozosseget
erzekeltetnek.
A halallal osszefiiggo valamennyi anyakonyvi adat olyan
hiteles forras, amely nem csupan szamszerii es dokumentumadalekokat szolgaltat a 19. szazadkozepi alfoldi telepeshelyseg
tortenelmehez, hanem e sajatos tipusu telepillesek alakul6,
valtoz6 eletenek melyebb megertesehez es megismeresehez is.
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PARTICULARITĂTI ALE MORTALIT ĂTII LA PRIMII
SLOVACI COLONIZATI IN CSANADALBERTI
1N 1844-1870
(Prin prisma relatiilor locale si regionale)
'
'
'

A

A

'

'

Rezumat
Studierea vietii interne a unei localităti ne permite să
studiem implicit si' legăturile dintre regiune si' localitate.
'
'
Trezoreria regală,
mai precis Directiunea
timisoreană a
'
'
cultivării tutunului, dorind să întărească acest monopol, a
înfiintat, în prima jumătate a secolului al XIX-iea, mai multe
' de cultivatori de tutun.
asezări
' Astfel în perioada 1842-1846 în judetul Csanad au fost înfiintate
' la Csanadalberti, unde
'
9 plantaţii de tutun. Una dintre acestea a fost
în anii 1843-1844, populatia a încheiat contracte pe 20 de ani,
' 5 holde de tutun.
angajându-se să cultive măcar
În urma acestor măsuri numărul plantatiilor de tutun din
'
judet au ajuns la 22.
'Cât priveşte satul Csanadalberti la data încheierii primului
contract au fost 108 semnatri ( la recensământul din 1844-45
au fost conscrişi 578 de locuitori) populaţia ajungând să crească,
prin noi colonizări, la 870 de suflete, abia în 1858.
În cele ce urmează am ales să analizăm comunitatea din
Csanadalberti prin prizma mortalitătii, asa cum rezultă ea din
'
'
registrul bisericii evanghelice din localitate.
Cât priveste populatia localitătii putem vorbi despre un
' etnic si' confesional.
'
amestec regional,
'
Ca regiuni, aceşti colonişti proveneau atât din teritorii care
azi apartin Slovaciei cât si din regiunile învecinate:Banat, Arad,
'
'
Csongrăd sau chiar din alte aşezări din judeţul Csanăd sau din
sudul judetului Bekes.

'
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Din punct de vedere etnic cei stabiliti, în Csanadalberti au
fost slovaci evanghelici, proveniti, din 52 de localităti(Szarvas,
,
Irsa, Benye, Bekescsaba, Mezobereny, Oroshaza, Vanyarc,
Mocrea, Dieci, Sebis,
, T6tkoml6s, Pitvaros, Nădlac, etc.) la care
s-au adăugat în număr mai mic unguri
.. catolici sau reformati, din
Mako, Magyarszenmarton, M6dos, Urmenyhaza, Pardany etc.
În total, conform registrului bisericii, locuitorii din
Csanadalberti proveneau din 95 de localităti, numărul mare de
'
localităti
de populatie
, de origine fiind explicabil prin miscarea
,
,
care a avut loc în epocă, datorită conditiilor
severe de contract.
,
Cât priveste
, biserica evanghelică din localitate, din 1845,
până în 1850, când a fost înfiinţată, aici a existat o filie a bisericii
din Mezobereny.
Primul registru de decese si înmormântări a fost deschis în 22
noiembrie 1844 si
, se întinde până în 1870.In el sunt specificate locul
de nastere
al decedatului, vârsta si
boala sau alte cauze ale decesului.
i
,
In intervalul de timp cuprins în acest prim registru, desi
'
s-au născut multi, copii, mortalitatea a fost ridicată.
Bolile care au provocat moartea au fost scrise cu denumirile
lor populare, rareori venind doctorul să cerceteze caza decesului.
următoarele
Astfel între 1844-49 registrul mentionează
,
boli: ,friguri", ,, călduri", ,, boală uscată", ,, boală de apă",
„slăbiciune", ,, bătrâneţe", ,, aprindere de plămâni", ,,febră
mare", ,,paralizie" ,, angină".
În 1848, opt persoane au murit de tifos.În perioada 18661870 mulţi au murit de „uscarea diverselor părţi ale corpului",
18 de eruptii
, ale pielii, alti, de TBC.
Epidemiile au făcut şi ele multe victime mai ales în rândul
copiilor. Astfel, în 1848 au murit 27 de copii de rujeolă iar în
1867, 5 copii au murit de scarlatină.
Epidemia de holeră a făcut şi ea multe victime.În 1855 au
murit 11 persoane, majoritatea copii, în 1860, 21 de persoane
)

A
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iar în perioada 30 sept.-30 oct.1866, 39 de persoane. Holera era
numită popular „glandă de fiere" sau ,febră de fiere".
Matricola decedatilor oferă numeroase informatii si despre
'
' '
copii născuti prematur(,jără
formă") sau care au trăit prea putin
'
'
ca să fie botezati.
' la copiii nou născuţi era de până la o lună.De
Vârsta critică
la acestă dată numărul deceselor scade progresiv, chiar dacă ,
comparativ cu adulţii, rămân ridicate.
Referitor la celelalte vârste, din grupa de vârstă de 15-19
ani în acest interval de timp în Csanadalberti au murit 29
persoane.Dar cum fetele se măritau la 16 ani iar băieţii la 17,
acesti morti pot fi considerati adulti.
Intre 20-24 de ani au murit 28 de persoane iar între 20-39,
135 de persoane.Acestă categorie de vârstă este supusă celor
mai mari încercări ale vietii (muncă grea, întretinerea familiei)
'
cauzele mortii fiind sărăcia,
stilul de viată, 'lipsa asistentei
'
'
medicale. '
Mortalitatea cre~te din nou după 60 de ani, în Csanadalberti
fiind înregistrate, între anii 1844-1870, 89 de decese.
Analizând mortalitatea pe sexe constatăm în localitate un
număr ridicat de văduvi.Foarte multe femei au murit tinere din
cauza vietii grele si a nasterilor numeroase, care aveau loc în
'
conditii nu' tocmai ' igenice.
'
Dacă până la vârsa de 45 de ani numărul femeilor decedate
îl depăsea pe cel al bărbatilor, după acestă vârstă creste
'
'
'
mortalitatea
la bărbati.
'
Obiceiul văduvei de a se recăsătorii a contribuit în acei ani când
era mare nevoie de mână de lucru, la cresterea si întărirea comunitătii.
In sfârsit mortalitatea din localitate poate fi ana1"izată si
'
'
din perspectivă socială.
Initial toti cei care au încheiat contracte, au primit în arendă
'
' pământ.
20 de holde
de
'

A

'

'

'

.

A

'

'

'
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În anii următori întemeierii satului s-a înmultit numărul
'
servitorilor si al lucrătorilor fără pământ.
Între a~ii 1855-1859 decedaţii au fost în egală măsură
arendasi si lucrători.
' '
Dintre cei mai săraci locuitori care au murit mentionăm 4
'
clopotari, 2 păstori si 3 neveste de păstori.
'
Populatia săracă din localitate era mare. Asa se explică
' tutunului
faptul că în '1863 au semnat noi contracte cu Directia
'
doar 78 de gazde.
În ceea ce priveste modul în care se desfăsurau
'
'
înmormântările, în perioada respectivă nu exista o lege care să
stabilească reguli de înmormântare sau după câte ore trebuia
mortul îngropat.
Ora de înmormântare era în functie de obiceiurile locale si
'
de anumite ordine date de autorităti. '
~
'
In perioada 1845-1855 si 1865-1870 au fost înmormântati
,
'
în ziua când au murit noii născuti si cei răpusi de holeră.
'
'
Majoritatea decedatilor erau' înmormântati
a treia zi după
'
'
deces.
Rubricatura registrului de decese ne oferă si unele
'
informatii din viata de fiecare zi a satului, despre evel).imente
tragice, 'accidente 'de muncă, crime.
În cazul în care moartea trezea suspiciuni aveau loc anchete
ale autoritătilor.
'
În concluzie
putem spune că, toate aceste informaţii legate
de decese contribuie indirect la cunoasterea vietii comunitătii
,
'
'
la care se referă.
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MORTALITY PECULIARITIES OF THE FIRST
COLONIZED SLOVAKS 1N CSANADALBERTI
BETWEEN 1844 AND 1870 (FROM THE POINT OF VIEW
OF LOCAL AND REGIONAL RELATIONS)
Abstract
Using the old registers from the locality, the author analyzes the mortality of Slovaks from Csanadalbery over a period of 30 years, starting from 1844. The cause of death and
the statistics offer a complex image on life in the locality during the middle of the 19th century.
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REMINISCENTE ALE CULTURII POPULARE CA
MARCA IDENTITARA LA ROMANII GRECOCATOLICI DIN BIHORUL UNGURESC
..,

'

\J

A

Emilia Martin, Gyula (HU)
Cercetările etnografice românesti din Ungaria au fost încă
'
de la început canalizate spre studierea
domeniilor celor mai
pregnant purtătoare de particularităti, nationale
din cadrul culturii
,
populare.S-a acordat prin urmare o atenţie specială obiceiurilor,
folclorului si
religioase- adică acelor directii
' credintelor
,
, ale
culturii spirituale care, prin pierderea limbii, sunt sortite
dispariţiei - în detrimentul aspectelor care reflectă
particularitătile
, etnice.
In privinta
, păstrării identitătii
, situatia
, românilor din
Ungaria diferă de la o localitate la alta, comunitătile românesti
,
'
de azi aflându-se în faze diferite de asimilare si
, implicit de
cunoastere
a limbii materne.
,
Acesta este motivul pentru care atenţia cercetătorilor s-a
îndreptat, în ultimii ani, spre acele comunităti, românesti,
, în
care procesul de asimilare este mai avansat.
Din acest punct de vedere există o diferenţiere între românii
din Bekes si Hajdu-Bihar.
Astfel,' chiar dacă comunitătile din Bichis sunt deja din
,
'
Punct de vedere lingvistic bilingve, constiinta
'
, identitătii
, este
aici mai puternică decât în comunităţile din Bihor, unde din
anumite motive istorico-sociale pierderea identităţii a ajuns
într-o fază avansată.
Situatia
, este critică mai ales în comunitătile
, românesti
' de
religie greco- catolică.
~
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În localitătile Bedeu, Pocei, Nyiradony si Letavertes
(localitate formată' prin unirea satelor N agyleta şi V'ertes în 1970)
doar tablele bilingve de la intrarea localităţilor, autoguvernările
minoritare înfiintate după anii 1990, scoala si echipa folclorică
'
'
' al asezărilor si
din Bedeu mai indică
caracterul românesc
'
'
descendenta locuitorilor de aici.
' web ale localitătilor nu mentionează existenta
Paginile
'
'
'
populaţiei româneşti.
De asemenea informatiile referitoare la românii din judet,
' specialitate sunt la fel de sumare.'
cuprinse în pliante şi cărţi de
Astfel,din tipăriturile informative si din prospectele
'
bisericii din Nyiradony aflam doar că, la 1700,
au fost colonizati
aici „iobagi românizati cu constiintă maghiară" din zona'
Sălajului.

'

'

'

La fel, în capitolul introductiv al volumului ,,Arta populară
a judeţului Hajdu-Bihar" se consemnează că românii au sosit
aici în secolul al 18-lea din regiunea muntoasă şi că până în
anii 1950 s-au asimilat, păstrându-si doar în oarecare măsură
'
limba, religia şi unele elemente ale culturii
populare. (VARGA
Gyula, 1989. 21.)
Referitor la ţesături se menţionează că motivele populare
de pe textilele din Leta si Pocei prezintă asemănări cu
'
,
ornamentele din Ardeal (V. SZATHMARI lbolya, 1989. 279. ),
şi că pe textilele cu care se acopereau mâncărurile duse spre a
fi sfintite de Pasti la biserică este brodată în alb inscriptia: Hristos
'
'
,
,
'
a înviat din morţi. (FEHER AGNES, 1989.374.)
Acestea sunt toate informatiile referitoare la românii din
' de specialisti.
judet, cuprinse în volumul întocmit
'Odinioară aceste comunităti românesti' din Bihorul
' specifică' care, datorită
unguresc au avut o cultură populară
asimilării naturale şi permanente, precum şi datorită pierderii
deprinderii de folosire a limbii materne s-a estompat. Cert este
349
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că

limba si
, cultura românilor din Bihor a ajuns de timpuriu sub
influenta culturii majoritare. Membrii minoritătii au preluat
,
'
unele elemente ale identitătii majoritare.
Din cauza convietuirii' cu maghiarii, românii si-au asumat
'
,
o dublă identitate. Mai târziu, obligati la o strategie de adaptare
' majoritarilor, devenind
au preluat atitudinile, normele şi limba
membri ai unui univers cultural, politic, economic comun,
asimilându-se. (BINDORFFER Gyorgyi, 2002. 11.)
În paralel cu acest proces de asimilare a început să se
manifeste si efortul de păstrare a valorilor culturale românesti,
,
'
rezultatul fiind o pendulare între integrare si supravietuire etnică.
In Bedeu, Leta si Pocei, localităti cu populatie românească
'
' procesul de
de religie greco-catolică
din judeţul ' Hajdu-Bihar,
asimilare se explică prin lipsa învătământului românesc pe o
'
perioadă îndelungată, prin folosirea limbii maghiare în cadrul
sluJ·belor bisericesti si prin izolarea, marginalizarea localitătilor
' '
'
după trasarea noilor graniţe prin Pacea de la Trianon.
Principalul motiv al asimilării este considerat faptul că
românii din localitătile cercetate au trecut la religia grecocatolică încă de la mijlocul secolului al 18-lea. Incepând cu
liturghiei a început să fie utilizată
secolul al 19-lea în săvârsirea
,
limba maghiară. Prin urmare, sondajele statistice ale
recensământurilor din anii 1880 reflectă tendinta de scădere a
'
efectivului populatiei românesti.
Infiintarea Episcopiei greco-catolice maghiare de la
Hajdudorog' la 8 iunie 1912 a însemnat lovitura decisivă în
privinţa utilizării limbii materne. Parohiile române unite Leta
si Pocei ajung sub jurisdictia Episcopiei din Hajdudorog în 1912,
,
'
iar localitatea Bedeu în 193 7.
Conform datelor statistice din 1773, dintre localitătile
, din
regiunea Nyirseg, unde exista populaţie românească, Biri,
Kiskâ116 Nyiradony erau localităţi pur româneşti.
A

'

'

A

'

'

A

,
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Statisticile ulterioare reflectă însă scăderea drastică a
populaţiei de naţionalitate română.
După unii cercetători asimilarea acestora se explică
prin faptul că, deja la data stabilirii lor în această zonă au
fost bilingvi si
bisericii greco-catolice, ceea
, au apartinut
,
ce a dus, în mediu unguresc, la pierderea limbii materne.
Această ipoteză nu este demonstrată, motivele pierderii
limbii române putând fi mai degrabă explicate prin situatia
'
învătământului din zonă.
'Conform documentelor existente, scoală confesională
'
greco- catolică este atestată la Leta din 1754,
la Pocei din 1855
iar la Bedeu din 1782.
Dacă initial în scolile românesti învătământul se făcea în
' predarea
'
limba română,' Legea' din 1879 a impus
limbii maghiare
ca obiect obligatoriu, iar cea din 1907 (numită legea Apponyi)
stabileste întărirea sentimentului national maghiar în scolile de
,
'
'
nationalitate, ceea ce evident a însemnat introducerea predării în
' maghiară. (BERENYI
'
limba
Maria, 1994. 24-26) După 1918
scolile
confesionale au fost înlocuite cu scoli
elementare.
).
,
Invătătorii au părăsit tara, nu existau manualele necesare, folosirea
limbii materne s-a limitat la cunostintele de religie si etică. In
' '
,
localitătile cercetate au functionat asa zise scoli de tipul C, adică
'
'
scoli
cu 'limba de predare maghiară
în' care predarea
limbii române
,
era obligatorie. (PETRUSAN, 1994. 16).
La mijlocul secolului' al 20-lea orasul
, Giula devine centrul
românilor din Ungaria, cu un rol important în formarea unei
noi intelectualităti.
Insă în ciuda încercărilor de scolarizare, din localitătile
,
'
mai îndepărtate ale judetului Bihor s-au înscris putini elevi la
'
liceul românesc, ceea ce 'implicit a făcut ca pentru acestă
zonă
să nu se poată forma o intelectualitate românească, cum s-a
întâmplat în cazul comunitătilor bichisene.
'
'
'

'

A

A

'
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În sfârsit, la pierderea identitătii acestor români un rol a
,
'
avut ~i modul de trasare a graniţelor prin Pacea de la Trianon,
în urma căruia comunitătile
' românesti
, din Bihorul unguresc si,
au pierdut legăturile cu satele române~ti rămase de partea
cealaltă a frontierei.
Din motive politice si datorită numărului redus al românilor
'
din Ungaria, tara de limbă
nu s-a mai interesat de existenta
'
'
acestor comunităţi române~ti, ajunse din punct de vedere etnic
în situatie dificilă.
'
Indiscutabil
că principalul element pe care este construită
identitatea etnică este limba, dar la fel de importante sunt în
autodefinire azi ~i reminiscenţele culturii populare.
Limba utilizată în mediul primar, în familie, de aceste
comunităti a fost dialectul local, inadaptabil la cerintele vietii
'
'
modeme. ' S-a păstrat într-o formă arhaică, fiind îmbogătit
în
'
prima fază cu expresii din lexicul maghiar.
Referitor la comunitătile greco-catolice din Bihorul
unguresc se pune întrebarea,' dacă acestea pot fi definite ca
românesti si fără existenta criteriilor fundamentale de limbă. E
, '
'
adevărat oare că si fără cunoasterea limbii materne se poate
'
mentine un grup ' etnic? Cercetările
efectuate asupra altor
'
nationalităti care trăiesc în Ungaria, de ex. asupra germanilor,
'
'
dovedesc
că pierderea limbii nu înseamnă pierdere identitătii,
'
dacă comunitatea respectivă si-a păstrat obiceiurile, religia,
muzica, dansul, normele etice 'si constiinta istorică.
'
'
'
Rădăcinile culturale comune cu românii din ţara mamă pot
însemna garanţia păstrării sentimentului de identitate etnică.
Întrebarea este dacă în cercul românilor din Bihor mai există
valori culturale, care pot compensa în construcţia iclentitară
elementele culturale dispărute din cauza pierderii limbii.
Dintre cele patru localităţi, Bedeul poate fi considerat încă
sat românesc. Localitate pur românească odinioară, românii au
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fost majoritrari încă si în anii 1940, endogamia etnică
transformându-se în asimilatie
, maritală abia din anii 1950.In
ciuda acestei asimilări si a faptului că numele de familie sunt
'
maghiarizate, locuitorii au încă si astăzi constiintă natională.
'
'
' rolul' familiei
Totusi limba nu se mai mosteneste
în familie,
'
'
'
în învătarea limbii fiind preluat de scoala bilingvă, care
'
'
functionează
în localitate din 1964 si
,
, care încearcă să transmită
cunostinte de limbă si traditii pentru generatiile noi.
In ceea ce priveste localitatea Pocei, numele de familie,
'
înregistrate cu litere maghiare în urbariul din 1772 (Droncsa,
Nyikola, Nadro, Olah, Pintye, Sztana, Kosztyan, Kuk, etc),
precum si prenumele (T6gyer, Illes, Demeter, Ursuly, etc)
dovedesc' clar existenta românilor în localitate, (ZSUPOS,
Zoltan, 1988. 16) desi în' prezent în biserică nu se mai vorbeste
'
'
si nici în scoală nu se mai predă româneste.
,
'
'
O situatie asemănătoare se întâlneste si în Letavertes.
,
' '
Populatia greco- catolică din Nyiradony si-a pierdut sentimentul
'
,
identitătii în urmă cu două generatii, desi cei interogati pomenesc
' că, odinioară, endogamia
' etnică
'
'
de faptul
era puternică,
încât
românii s-au căsătorit între ei si s-au înmormântat în cimitir
'
separat. Numele de familie (Kurtyan,
Keczan, P6san, Lupuj,
Kozma, Illes), dar mai ales supranumele, poreclele Flore, Greblas,
Krecu, Domnu, Gligoras, Pasku, Nyika, etc) indică si ele originea
'
românească a locuitorilor de aici.
Din traditiile populare nu am mai putut înregistra pe casete
decât câteva 'fragmente. Acest material păstrat în memoria
comunitătii constituie o dovadă a bogătiei traditiilor de odinioară.
'
,
,
Din aceste reminiscente ale culturii populare, păstrate în
'
memoria locuitorilor mai vârstnici
menţionăm obiceiurile legate
de Crăciun si
, anume umblatul cu Vifliemul, (MARTIN Emilia,
1982. 35-39)si colindatul (CSOBAI Elena, 1990. 12-17.) Stratul
cultural pasiv' al localitătii a conservat si creatiile populare legate
,
'
'
,

,,2_

'

'

A

'

'
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de aceste obiceiuri. Mentionăm că variantele maghiare si
'
'
ortodoxe românesti ale Vifliemului
nu au fost răspândite în
'
acestă zonă, obiceiul de iarnă fiind cunoscut si practicat doar
'
de populaţia românească de religie greco- catolică.
Textele si melodiile colindelor sunt încă cunoscute, dar prin
'
perderea deprinderii
de utilizare a limbii, acestea sunt rostite cu
multe greseli. Cei care la cântă nu mai înteleg textele românesti,
'
' la înaintasii lor. '
ci le-au învătat
ca texte de limbă străină de
'
Dintre mâncărurile
specifice evidenţiem plăcinta' cu mărar,
numită vărzar, precum si cocutii în formă de pasăre, copti în
'
'
'
interior cu un bănuţ, pentru
colindători.
Memoria oamenilor a mai păstrat până în zilele noastre şi
unele elemente de mitologie populară, practici magice de
vindecare a bolilor, credinte legate de momentele importante
din viata omului si povestiri' despre fontele mitologice cu putere
'
'
'
supranaturală. (HOTOPAN Alexandru, 1984. 25-33.)
1n ce priveste cultura materială, textilele din Pocei si Leta
'
'
prezintă elemente specifice româneşti atât în tehnica de
prelucrare cât şi în motivele utilizate pe piesele textile. Amintim
motivul crucii cu brate egale, a cărei denumire „prescurita" se
'
'
referă în mod evident la forma prescurei.
Dintre purtătorii locali de tradiţie, Sidonia Olah, maestru
al artei populare, a introdus în ţesăturile sale, deosebit de fin
lucrate, vechile tehnici de ornamentare.
Toate acestea ne permit să concluzionăm că în localitătile
'
greco-catolice cu populaţie românească s-au păstrat unele
particularităti care indică descendenta, originea locuitorilor.
Putem 'afirma însă că generatia 'de mijloc si cea tânără nu
'
mai folosesc limba maternă, decât' în cazuri foarte
rare, si la
'
nivel minim.
Traditiile s-au păstrat doar în memoria oamenilor în vârsta,
' practicate, astfel încât nu mai reprezintă un simbol
nu mai sunt
A

'
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etnic fecund pentru grup în păstrarea identităţii. Rămâne doar
declaratia goală si dorinta de păstrare a identitătii, din partea
'
' ceea ce' este mult prea putin si evident
'
unor intelectuali,
nu va
'
'
putea stopa procesul avansat de asimilare.
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REVIVALS OF FOLK CULTURE AMONING THE
GREEK-CATHOLIC ROMANIANS FROM
HUNGARIAN BIHOR REGION
Abstract
As far as it concems, the way how the Romanian communities from Hungary keep their ethnic identity, nowadays the
situation is different from one village to another. The most difficult situation seems to be for the Greek-Catholic Romanians
from Hungarian Bihor region. They are permanently living in
the middle of Hungarian cultural assimilation. The Romanian
folk and traditional culture is not enough for saving this community which even gave up their mother language in order to
keep this ethnic group alive.
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LOKĂLIS IDENTIT ĂS NEHĂNY ELEME A SZATMĂR
MEGYEBEN ELO SV ĂBOKNĂL

Bodi Erzsebet,Debrecen (HU)
I. Bevezeto gondolatok
A lokalis identitas tudati produktum. Mint ilyen,
gondolatokb6l es erzelmi szalakb6l epill fel. Mindenkor a
multb6l fakad. Ălland6an valtozik. Minden ember kotodik
valamilyen kornyezethez, amit folrajzilag konkretan ki lehet
jelolni, de a kotodes mikentjet csak korillirni lehet.
Olyan egyetemes fogalmak kapcsol6dnak ehhez a
kerdeskorhoz mint aszulofold, otthon, haza, az osokfoldje stb.
Az egyenek lokalis identitasa megihleti a miiveszeket, akik
maradand6t alkotnak. Mig egy-egy kozosseg lokalis identitasa
irant a tarsadalmi tudomanyok mutatnak erdeklodest. Killonosen
napjainkban, amikor sokan szeretnek meghatarozni
onazonossagukat. Senkinek sem konnyii feladat, mert sok
szubjektiv elembol epill fel es mindig fiigg az aktualis hatalmi,
kulturalis, gazdasagi, miivelodesilgyi, egyhazi elit, tarsadalmi
reteg munkajat61, intezkedeseitol, azoknak a befogadasat61.
Tudomanyos eszkozokkel leggyakrabban egy-egy
kozosseg (nep, nemzet, nemzetiseg, vallasi, korcsoportok stb.)
lokalis identitasat vizsgaljak. A neprajztudomanyhoz kozel all6
kulturalis es szocialantropol6gia egyik kutatasi feladatanak tartja
az etnikumok megismereset, ezen belill az identitasuk kutatasat. 1
Szerintem az etnikai identitas egyik formai es tartalmi eleme
kell, hogy legyen az adott etnikumnak otthont ad6 foldrajzi
kornyezetehez vaio kotodes, azaz a lokalis identitas.
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A regi6 es az etnikum kapcsolată.t sokfele szempontb61
lehet megkozeliteni. A kiviilă.ll6nak (pl. a kutat6nak) nem kis
feladatot jelent azt meglă.tni, eszrevenni, ahogyan az adott
etnikum velekedik sziilofoldjerol, foldrajzi, tă.rsadalmi es
kultură.lis komyezeterol. A kutat6 nehezseggel tală.lkozik a
kutată.s empirikus es teoretikus szintjen egyară.nt. A lokă.lis
identită.s vizsgă.lată.nă.l az vezeti ot eredmenyekhez, ha
mindenkor megpr6bă.l az objektiven merheto tenyekbol
kiindulni es a szubjektiv tenyekbol csak a leglenyegesebbekre
figyel, az ă.ltală.nosităsoknăl csak azokhoz ter vissza.
2. A szatmari svaboknak otthont ado regia torteneti es
foldrajzi tenyei (roviden)
Szatmar elsosorban egy megyenek es egy vărosnak a neve. 2
Regata kozismert foldrajzi nev volt. Elobb a Szamos foly6
partjăn letrejott telepiiles es foldvă.r viselte a Szatmar nevet.
A Szatmar foldrajzi nev eredeterol a tudomănyos
szakirodalomban hăromfele ăllăspont olvashat6: az egyik
german, a masik ujlatinnak, ezen beliil romannak, a harmadik
torok eredetiinek tartja.
Az tortenelmi teny, hogy a magyarok bejovetele elott, a
IX. szazad elott a Szamos bal partjan, a mostani Szatmamemeti
teriileten mar letezett foldvar es koriilotte lak6hazak voltak. Az
ott elok kereskedest folytattak. Legfokeppen s6kereskedessel
foglalkoztak. A X. szazadban, a magyar allamalapitas
idoszakaban szamon tartott s6kereskedo kozpont volt. Az
allamalapitashoz es a vărmegye rendszer kialakitasahoz I. Istvan
kiraly nemeteket telepitett le a mar meglevo lakosok melle. Ezek
a nemetek val6sziniileg Nemet-Alfoldrol szarmaztak. Talan a
mostani Hollandia teriileterol jottek. Az idegenek a Szamos jobb
oldalan kaptak helyet, es ok a veliik szemben leve telepiilest
elneveztek az ott foly6 munka utan Satmarktnak (sat= s6,
markt= piac) Ebbol a sz6alakb6l azutan lett Zontmarkt, Zotmark,
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Szakmar stb. Az idegen ajkuak telepe Nemeti nevet kapott es
sokaig 6na116an mukodott. A ket ,immar osszenott kozigazgatasi
reszt, telepiilest, ekkor mar varost 1715-ben egyesitettek. Ebben
az ertelemben Szatmar foldrajzi nev german eredeti:i. 3
A Szatmar foldrajzi nev masodik szarmazasat a roman
nyelvbol tartjak lehetsegesnek. A nagy falut jelento satu mareb6l. 4
A magyar nyelveszet egy harmadik allaspontot is
val6szinunek tart. A Szatmar elobb volt szemelynev. Azutan
lett foldrajzi nev. A szemelynev talan a torok sat '=elad,
kereskedik sz6 kepzett alakja. 5
Elso elofordulasat a Varadi Regestrumban talaltak meg,
1150-ben. Ekkor mar helynevet jelentett. 6
Szatmar foldrajzi nev mar a kozepkorban jelentett egy
telepiilest, azaz 1224-tol egy varost es egy varmegyet, ami
viszonylag eleg nagy teriiletet foglalt magaba. Ezutan egyhazi
adminisztraci6kat is igy neveztek el.. Elobb a r6mai katolikus
egyhazi szervezetben jott letre az un. Szatmari foesperesseg
mar a XI. szazadban. Majd a XVI. szazadban a terh6dit6
reformatus hitnek megalapitottak a Szatmari Reformatus
Egyhazmegyet. 1804-tol pedig letezik a Szatmari Ramai
Katolikus Piispăkseg. 7
Făldrajzi adottsagok tekinteteben Szatmar megye ket
reszre tagol6dik. Nyugati resze sikvidek, a magyar Nagyalfold
keleti peremvideke a Szamos foly6ig. A megye keleti es deli
reszet hegyvidekek nyulvanyai boritjak. Az Avas, Kohat, Guttin,
Lapos, az Ilosvai-hegyseg es a Biikk-hegyseg nyugati dombjai,
vonulatai szegelyezik.
A Szatrnar megyet a Kraszna, a Szamos es a Tur foly6
szeli at es osztja tajegysegekre. A foly6k nemcsak tagoljak a
megye teriiletet, azt mas megyek teriileteivel is osszekotik. 8
Termeszetes uton kotottek ossze a szatmari siksagot a megyen
tuli hegyvidekekkel. Szatmar megye teriileten talalhat6 az
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Ecsedi-lap es delnyugati reszen az Ermelleke. A lapok
lecsapolasa utan buja legelove, kukoricat boven termo teriilette
valt mind a ket videk.
Szatmar megye nyugati hatarat a Nyirsegi-homokhat
delkeleti resze takarja. Ez a homokos talaj kitiinoen alkalmas
szolotermesztesre, gyiimolcsiiltetvenyekre es dinnyetermesztesre.
3. A svabok betelepitese Szatmar megyebe (1712-1838)
Ebben a foldrajzi tersegbe osszesen 31 olyan telepiiles,
telephely 9 van, ahova svabokat telepitettek be. A telepitest terv
szerint szerveztek meg es celtudatosan iranyitottak. 1° Karolyi
Sandor ( 1669-1743) four kezdte el, es egyenesagi leszarmazottai
folytattak. Ez idoben a varmegye teriiletenek legnagyobb reszet
a Karolyi-csalad birtokolta.
A 31 svab telephely koziil a letelepedes idoszakaban 28
tartozott az akkori Szatmar varmegyehez: Merk, Vallaj,
Urziceni, Fioeni, Ciumesti, Sanislâu, Petresti, Tiream, Dindesti,
'
'
'
Carei, Căpleni, Cămin, Terebeşti, Chilvaci, Mu.ftinu Mare,
Ardud, Craidorlţ, Răteşti, Socond, Sandra, Belting, Hurezu
Mare, Hornorodu de Jos, Sâi, Borlesti, Iojib, Mădăras es Zajta.
Santău es Tăsnad Szilagy megyehez, Turu/ung pedig Ugocsa
megyehez tartozott. Az elso vilaghaboru utan Merk, Vallaj es
Zajta Magyarorszag fennhat6saga alatt maradt. Romaniaban
atszerveztek a megyerendszert. Rajonokat hoztak letre. 1968tol ujb61 megszerveztek a megyeket. A Romaniaban talalhat6
28 egykori szatmari svab telephely ujb61 egy megye ala tartozik:
Satu Mare judeţulhoz. Mig a Magyarorszagon maradt 3 falu
un. Szabolcs-Szatmar Bereg megyeben fekszik.
A foldrajzi helyzetiik utan a sz6ban forg6 svabokat
szatmarinak, szatmari svaboknak tartja a koztudat. lgy
emlegetik oket a tortenettudomany, a neprajztudomany, a
nyelveszet. 11 Magukat is szatmari svaboknak tartjak. A
megyeben ok egyiitt vagy egymas mellett elnek a magyarokkal,
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romanokkal, ciganyokkal, az eszakkeleti kisregi6ban a
ruszinokkal. A masodik vilaghaboru elott egyiitt eltek a
zsid6kkal is. Minden etnikai, vallasi csoportnak megvolt a maga
nyelvi es kulturalis specifikuma es sorsukat magaba foglal6
tortenelmi tudatuk.
A szatmari svabok tortenelme, nyelve es hagyomanyos
kulturaja sok tekintetben sajatosan alakult. Ezek a sajatossagok
csak reszben epiilnek be tudatosan az etnikai identitasukba. A
szatmari svabok identitasanak egyik fontos teriilete a
lak6helyhez, immar a sziilofoldhoz, tagabb vagy szukebb
ertelembe vett hazahoz val6 viszony, vonz6das, ragaszkodas.
4. A szatmari svabok terfoglalasa
Szatmar varmegyebe a svabok betelepitese a Karolyi fouri
csalad gazdasagi igenye szerint tortent. Harom nagy uradalmi
kozpontjukba es azokhoz tartoz6 szomszedos falvakba
fogadtak be svabokat.
A messzirol jott idegeneket elsokent Careibe es legnagyobb
letszammal Carei! koriilvevo 11 faluba iranyitottak. Ha
ratekintiink a terkepre, akkor az deriil ki, hogy Carei kore
rajzolhat6 kisregi6ba 13 falu tartozik. A 13 falub6l kettobe.
Ghenei es Moftinu Mic falvakba nem telepitettek svabokat. Egy
falut pedig az elso vilaghaboru utan hoztak letre. Oda roman
lakosokat telepitettek be. Îgy Carei komyeken a svabok egy
foldrajzi tombbe keriiltek mar a XVIII. szazadban. Ez az etnikai
egyseg az evek multaval csak erosodott annak ellenere, hogy
gyakran az orszagos intezkedesek ezt a kistaji-etnikai
osszetartozast gyengitettek. Ennek a svab kistersegnek Carei a
kozpontja. Careibe mar a betelepites megkezdesekor telepitettek
be svabokat. A komyezo falvakb6l ide jartak koziigyeket intezni,
a svab gyermekeket ide kiildtek tovabb tanulni: kegyesrendiek
kezebe levo iskolaba, a piaristakhoz, 1887-tol letezo
fogirnnaziumba. Careiben volt k6rhaz, gy6gyszertar. A carei
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piac âlland6an vonzotta a svâbokat. A svâbok mindenkor arra
torekedtek, hogy a megtermelt javakb61 - termeny, âllat onellâtâson kiviil eladâsra is jusson, hogy gazdasâgukat tudjâk
novelni evrol evre. Kisâru termelokke vâltak. A tej, baromfi,
termeny es dinnye piacon mint ârusok rendszerint ok voltak
tobben. A carei piac fontos talâlkoz6hely volt. Ott hivtâk meg
egymâst vendegsegbe, legfokeppen kirbalyokra, mert kirbaly
vendeg nelkul nem is kirbaly. Carei nem messze van egyik
szomszedos svâb falut61 sem. Lovas kocsival mega legtâvolabbi
falub61 is ket 6ra alatt oda lehetett erni. A mâsodik vilâghaboru
utân szâmos munkahely letesiilt a varosban. Ahovâ aut6buszok
mellett a falvakban lak6 svâbok kerekpârral jârtak munkâba.
A trianoni bekediktâtum utân ebbol a kisregi6s tombbol
szakadt ki Vallaj es Merk. Gazdâi es iparosai mar nem arulhattak
Careiben. Kozigazgatâsi es piaci vonzaskorzetiik kozpontja
Mâteszalka lett. Mateszalka hiâba tartozott a szatmari tâjhoz, a
svâboknak mindig idegen va.rost jelentett. Ott mas volt a piaci
forgalom, mas emberekkel talalkoztak. Mateszalkan nem
ereztek magukat otthon, nem hasznalhattak anyanyelviiket.
Ebben a carei-i svab kistersegben a ket vilaghaboru kozott
formal6dott nevezetesse ket svab falu: Urziceni es Foieni. Azert
tettek hirnevre, mert szokatlanul sok csaladi bazat ei)itettek at,
nagyobbitottak meg, udvaraikon viragos kertet alakitottak ki,
az utcakon jardakat epitettek, az utak melletti foldsavot
viragokkal es gyiimolcsfakkal iiltettek be. El is neveztek ezeket
a telepiileseket modos hazak falvainak. A szomszedos falvak
svab lak6i tudtak az okat annak, hogy miert „szepiilt" ki ez a
ket falu. Ugyanis ebben az idoben a parasztgazdasagok penzt
halmoztak fel. Sokan szerettek volna foldet vasarolni. Ahol
lehetett vasaroltak is. De ebben a ket faluban mar nem volt
„szabad" fold. A hatâr a svab kisgazdak kezeben volt. A
megtakaritott penziiket igy lak6hazaik, belso telkiik intenziv
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fejlesztesere, szepitesere forditottak. Ez a ket falu a mai napig
peldat mutat rendezett, tiszta lak6kămyezetiikkel. Amikor a fold
birtoklâsa elveszitette gazdasâgi jelentoseget, ertelmet, akkor
a tăbbi svâb falu is kăvette Urziceni es Foieni peldajât.
A Carei kămyeki mikroregi6banjelenleg Petreşti tărekszik
arra, hogy minei jobban felvallalja a svab hagyomânyos kultura
bemutatâsat. A faluban letrehoztak egy tajhazat. A fout mellett
talalhat6 parkban felallitottak egy obeliszket Vonhaz Istvan
emlekere. Vonhaz Istvan ( 1881-1945) irta le legreszletesebben
a svabok betelepiteset a Karolyiak szatmari birtokaira.
Judetul Satu Mare masik svab kisregi6jaArdudkămyeken
alakult ki.' Craidorolţ, Mădăras, Homorodu de Jos, Sâi svab
lakosai hoztak letre etnikus specifikumokkal sajatos
hagyomanyos kulturat. Az itteni svabok mar nemcsak
reformatus es katolikus magyarokkal elnek egyiitt hosszu
eveken at. Ortodox romanok is hatassal vannak
hagyomanyaikra.
A harmadik kistaj az egykori Belting uradalom kăre
szervezodott. Ide a kovetkezo telepiilesek tartoznak: Hurezu
Mare, Sandra. Ma meg eleg keveset tudunk az itt elo svabokr6l.
A vallasi hovatartozas kivetelevel itt nagy merteku a roman
kulturaba vaio integral6dâs, mint mâshol.
A svabok negyedik csoportjât alkotjak a Judetul Satu Mare
'
keleti videkein talalhat6 sz6rvânyok. Ezek a svab
telepek
egymâst61 eleg mesze fekszenek. Zajta Magyarorszagon van.
Turulung meg nem tartozott a Karolyi-csalâd birtokâhoz. Ebben
a tersegben a svâbok mar erintkeztek a keleti szlav kulturâval a
ruszinok kozvetitesevel.
A szatmari svabok etnikai identitasat vallâsuk erositette
mindvegig. Betelepitesiik utan hamar felepitettek r6mai
katolikus templomaikat. Ezek a szakrâlis foepitmenyek a
szatmari taj legszebb lâtnival6i. A Căpleni es Muftinu Mare
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faluban talalhat6 monumentalis templomok hatalmas ket
tomyaval mar messzirol feltiinnek a lathataron.
A szatmari svabok templomba jar6 hivo katolikusok.
Onzetlenill segitik templomukat. A templom a rendben tartott
killso terevel, esztetikailag is szep belso berendezesevel az a
hely, ahova vasamaponkent mindenki igyekszik. A vallashoz
val6 ragaszkodas, ami a templomi szertartasokon val6
reszvetellel is merheto, eros kozossegge tomoriti es egyben tartja
a falu, a telepiiles svabjait. A templomra mindenki pozitiv
elmennyel gondol. Foleg azok, akik munkat mashol kerestek.
Legtobbszor killfoldon talaltak meg egzisztenciajukat es ott is
telepedtek le, de azert hazajamak szillofoldjeikre. A szillofold
szereteterol egyre gyakrabban mutatjak ki erzesilket. 12
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CÂTEVA ELEMENTE ALE IDENTIT Ă TII LOCALE LA
~
~
'
SVABII
SA TMARENI
,
Rezumat
fiind alcătuită
Identitatea locală este un produs al constientului,
,
din idei si
, sentimente, izvorăste
, din trecut si
, se schimbă mereu.
De identitatea locală se leagă expresii precum
cămin,pământ strămoşesc.

Identitatea locală depinde de mulţi factori ca şi de puterea
politică actuală,economie,biserici,pătură socială.

Identitatea locală a unei comunităti, grup, are legătură cu
'
peisajul geografic, social şi cultural al unei
regiuni.
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].Datele istorice şi geografice ale regiunii care dă cămin
svabilor sătmăreni
'
Satul Mare este azi numele unui judet si al unui oras. Este
' '
'
însă demult cunoscut ca nume geografic. Referitor la originea
denumirii sunt trei opinii: că ar fi de origine germană,
românească sau turcă.
Se stie cu certitudine că înaintea venirii ungurilor, înainte
' al IX-lea, pe malul stâng al Someşului a existat o
de secolul
fortăreată si o asezare.
'
' teoria originii germane a cuvântului sustin
Cei' care
sustin
'
'
că locuitorii se ocupau cu comertul, mai ales cu sare si că, mai
'
'
târziu,după formarea statului maghiar, regele Ştefan I al Ungariei
a colonizat aici o populatie germanică, venită probabil din părtile
' pe malul drept al Someşului.Ei ar' fi
Olandei, care s-a stabilit
denumit localitatea de vizavi de ei Satmarkt (sat=sare;
markt=piată) de unde ulterior s-a ajuns la forme precum
Zontmarkt, Zotmark, Szakmar, etc.In sfârsit localitatea a fost
'
numită N emeti şi a funcţionat ca localitate independentă până
în 1715 când cele două asezări s-au unit.
'
Cei care sustin originea
românească a termenului fac trimitere
'
la sernnificatia în limba romană a cuvintelor, adică la „sat mare".
'
Unii lingvistii
maghiari consideră, fantezist, că Szatmar
'
ar fi fost initiaJ nume
de persoană de origine turcă desemnând
'
ocupatia (sat=a vinde, a face comert), după care a devenit nume
'
'
de localitate.
Cert este însă că prima atestare a unei localităti cu acest
nume apare în 1150 în Regestrumul de la Oradea. '
Din 1224 figurează ca oras si judet cu o suprafată destul
' '
'
'
de mare.
Numele de Szatmar sau Szotmar va fi în timp mentionat si
'
în context religios, mai întâi în secolul al XI-lea si din' nou în
'
secolul al XIV-iea în legătură organizatiile bisericesti
romano'
'
'

A
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catolice. Ulterior în cadrul bisericii reformate se va înfiinta
Dieceza reformată Satu Mare. In sfărsit,
vechea traditie
'
, romanocatolică determină aparitia
în
1804
a
Episcopatului
Romano,
Catolic de Szatmar.
Din punct de vedere geografic judeţul Satu Mare se împarte
în două. La vest până la Someş relieful este unul de câmpie, şi
anume partea de est a Câmpiei Maghiare.La est si sud sunt
'
dealurile de est ale Muntilor
Gutin, Bukk, Oas.,
,
Teritoriul judetului
este tăiat de râurile Crasna si
,
' Somes,
,
care îl desparte dar şi îl leagă de alte judeţe.
După desecarea mlastinilor s-au obtinut păsuni si pământuri
'
'
'
'
bune pentru agricultură.Spre
graniţele de vest solul este nisipos
fiind foarte potrivit pentru cultivarea viţei de vie, pentru livezi
si
, pentru cultivarea pepenilor.
2. Colonizarea svabilor sătmăreni (1712-1838)
În judet, sunt 31 de localităti, unde au fost colonizati,
svabi.Colonizarea
a fost începută de nobilul Karoly Sandor
,
( 1669-1743) care deţinea mare parte din comitat.
Dintre cele 31 de localităti, în epoca colonizării 28 de
localităti
Comitatului Satu Mare( Merk, Vallaj,
, au apartinut
,
Urziceni,Fioeni, Ciumesti,
, Sanislău, Petresti,
, Tiream, Dindesti,
,
Carei, Căpleni, Cămin, Terebesti,
Chilvaci, Muftinu Mare,
,
Ardud, Craidorlt,, Rădesti,
, Socond, Sandra, Belting, Hurezu
Mare, Homorodu de Jos, Sâi, Borlesti, Iojib, Mădăras si
, Zajta),
două judeţului Sălaj (Santău şi Tăşnad) şi una judeţului Ugocsa
(Turulung).După primul război mondial Merk, VallajLşi Zajta
au rămas Ungariei.
După al doilea război mondial în România s-au înfiinţat
raioanele, ca părti, ale unor regiuni mai mari, dar din 1968 s-au
reînfiintat
încât cele 28 de localităti, au făcut din nou
, judetele,
,
parte, toate la un loc din judetul
, Satu Mare.Cele rămase în
Ungaria fac parte azi din judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg.
A
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'

Svabii despre care este vorba sunt cunoscuti în lucrările
'
'
de istorie,
etnografie si lingvistică ca svabi sătmăreni.
'
'
Ei trăiesc la un loc cu maghiarii, românii, romii si spre nord
cu rus inii. Înainte de primul război mondial aici mai trăiau si evreii.
Colonizarea s-a datorat necesitătilor economice ale 'familiei
'
Karolyi.
Colonizarea a început în Carei şi în cele 13 sate din jurul
Careiului, ei rămânând un grup unitar si după ce autoritătile au
'
'
încercat să schimbe componenta etnică
a zonei.Centrul
'
„german" al zonei era Careiul, plasat la două ore de mers cu
căruta din oricare sat.Prin urmare aici veneau svabii din toate
'
satele' să-si rezolve problemele publice, aici umblau
pruncii la
'
scoală, la piaristi si, din 1887, la gimnaziu, aici era farmacia si
'
' '
'
spitalul.
Piata din Carei a fost si ea un spatiu de întâlnire foarte impor' svabii sătrnareni.Pe
'
'
tant pentru
lângă că aici îsi vindeau produsele
'
'
(lapte, pui, zarzavaturi,
pepeni) tot aici se făceau
invitatiile la balul
de kirkweikh," care nu se putea tine fără musafiri" . '
Între cele două războaie ;atele Urziceni si Poieni, în care
'
trăiau svabi bogati, au devenit renumite pentru aspectul lor
,
'
(multe case găzdăcesti, cu grădini de flori în curti, trotuare si
'
'
pomi săditi la stradă).'
In prezent dintre asezările „svăbesti" din jurul Careiul
comuna Petresti încea;că să-si 'cons~rve identitatea prin
traditii.În ace;t sens a fost ai~enajată o casă traditională
'
'
svăbească-muzeu iar în parcul de lângă sosea a fost ridicat un
,
'
obelisc în memoria lui Vonhaz Istvan(l 881-1945), cel care a
scris despre stabilirea svabilor pe mosia familiei Karolyi.
'
,
Un alt grup de sate svăbesti, s-au format la o a doua
,
'
colonizare, în jurul Ardudului (Craidorolt, Mădăras, Homorodu
'
de Jos, Sâi). Azi svabi de aici trăiesc impreună
nu numai cu
'
maghiarii catolici si reformatii ci si cu românii ortodocsi.
'
'
'
'
A

)
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A treia colonizare a ajut loc pe mosia
, Belting.În acestă
colonizare s-au format satele Hurezu Mare şi Şandra.Despre
acesti svabi stim putine lucruri, aici, cu exceptia religiei, a avut
'
'
'
'
loc 'o integrare
a grupului
în cultura românească.
În sfârsit
a fost colonizat si
, un grup de svabi
,
, în estul
Satu Mare, însă aici distanta
,
, dintre sate a fost
J·udetului
mare.Dintre aceste sate Zajta este azi în Ungaria.Aici svabii
au
,
luat contact cu cultura rusină.
Identitatea şvabilor azi se conservă mai ales prin
religie.Bisericile catolice construite în anii următori colonizării
se păstrează si
, azi.Sunt deosebit de frumoase mai ales cele de
la Căpleni şi Muftinu Mare.
Pentru acest grup etnic biserica reprezintă principalul loc
de întâlnire.

A FEW ELEMENTS OF LOCAL IDENTITY AT
GERMAN COMMUNITY FROM SATU MARE
Abstract
The local identity of the German comrnunity from Satu
Mare was built upon the local geographic territory which concluded into a special type of civilization with a special history.
Together with all those elements the Catholic religion makes a
symbol of cultural identity in this area of German comrnunity
from Satu Mare. Nowadays the religion still leads the group
and it is a respected element for this cultural identity.
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ETNIKUS ES LOKĂLIS IDENTIT ĂS EGY CHURAR
KOZOSSEGBEN

Erostyak Zoltan, Oroshaza (HU)
A kutatas koriilmenyeiro1
Az oroshăzi cigănysăgr61 kesziilo 6sszefoglal6 munka
kutatăsai kapcsăn, a szentetornyai cigănyok kozossegevel 2002.
decemberetol kezdtem el foglalkozni. Bekes megyen beliil az
oroshăzijărăsban lakik viszonylag a legkevesebb cigăny, viszont
a szămarănyhoz kepest jelentos fesziiltsegek alakultak ki a
magyar lakosokkal es a rendorseggel. Az addig hallomăsb61
ismert szentetornyai teriilet hirhedten vad cigăny lakossăga
saj ătsăgos viszonyok kozott el, hagyomănyorzo,
hagyomănykoveto kozossegnek bizonyult. A szentetornyai
olăhcigăny lakossăg kesoi letelepedesu, szegenyebb churar
kozosseg. A văltozăsok szinte erintetleniil hagytăk a kozosseget,
eletm6djuk stagnăl6. Elkiiloniilnek azokt61 a romăkt61, akik a
vărosban laknak, hiszen ok mas nemzetsegekhez tartoznak, vagy
ăltaluk megvetett romungrok, azaz magyar cigănyok.
Elkiiloniilesiiket hangoztatjăk, eletm6djukban is inkăbb megelik
a hagyomănyaikat. A fiatalok kovetik a tradici6kat, nagyon eros
a csoport szocializăci6s ereje, s inkăbb ezt kovetik, mint az
iskolăban lătott vagy mutatott peldăkat.
A kutatăs temăja a sz6rtan elhelyezkedo, megis szorosan
egyiitt elo kozossegre, annak kohezi6s eroire vonatkozott,
valamint azok etnospecifikus jellegzetessegeire. Hogyan eli meg
ez a csoport cigănysăgăt, hogyan tartja hagyomănyait, s hogyan
eli meg az oket koriilvevo vilăgot. Vizsgălataim arra terjedtek
ki, hogy a csoport milyen formăban szervezodik, az etnikus es
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lokalis identitas milyen szerepet jatszik a kozossegben, hogyan
befolyasolja azt. A kutatas es adatgy(ijtes m6dszerei eltertek a
hagyomanyos neprajzi gy(ijteseketol. Szemelyem elfogadtatasa
sokaig tartott, hiszen idegen magyarkent (gazho, raklo) eleinte
bizalmatlanul fogadtak. Egyetlen lehetosegkent ciganyok kozott
az "egyilttelo-megfigyelo" m6dszer bizonyult, naponta jartam
ki, s egyi.itt toltottem veli.ik (szinte celtalanul) napjaikat.
Elfogadasom akkor tortent meg, amikor megtanulva a nyelvi.iket
tudtam veli.ik sajat nyelvi.ikon beszelni, hiszen ez adott
helyzetekben ciganyos gondolkodast igenyel ( adott helyzetben
kinek, mit es hogyan mondjak), illetve keresztszi.ilo, igy
csaladtag lettem.
A bevezetoben kell sz6t ejtenem azokr61 a fogalmakr61,
melyek kore csoportosul a tanulmany. Az etnikai identitas es a
lokalis identitas ertelmezeset a kovetkezok szerint adhatjuk meg:
eloszor is azt kell megvizsgalnunk, hogy beszelheti.ink-e etnikus
cigany kulturar61, a cigany kultura etnikus rendszererol. Bromlej
etnosz--ertelmezese szerint az egyseges kozossegi, valamint a
masokt61 val6 ki.ilonbozoseg tudatanak meghataroz6 szerepe van.
Az etnikai kozosseg ismerve az, hogy rendelkezik-e etnikai
ontudattal. Jellemzoje, hogy szarmazasuk alapjan rokonok, orzik
a nyelvet, sajatos kulturalis jegyekkel rendelkeznek. 1 Az. etnikai
csoportnak azt nevezhetji.ik, mely eros „mi tudattal" hatarolja el
magat komyezetetol. 2 Sarkany Mihaly etnikum-ertelmezese
szerint rokonsagi, illetve fiktiv rokonsagi kapcsolatoknal tagabb
rendszer, tagjai osszetartozasuknak tudataban vannak, ezt ki is
fejezik, megki.ilonboztetve magukat mas kozossegektol. Az
etnikus kultura alland6 valtozast hordoz magaban. 3 A kevesbe
civilizalt tarsadalmakban az egyen sokkal inkabb kotott
kulturajanak torvenyszeriisegei altal, s viszonya a kulturalis
modellhez meghatarozza a kozosseg ertekrendszerenek
elfogadasat is. 4 Osszessegeben azt allapithatjuk meg vizsgalt
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kozossegiinkrol, hogy a fenn emlitett alapelvek alapjân etnikus
kulturâval rendelkezik, erosen elhatârol6dik a kornyezo magyar
kozossegtol, ,,mâskent, cigânykent" hatârozza meg magât es
kulturâjât, valamint a kornyezo magyar kozosseg is mas kulturâlis
jegyekkel illeti a cigânysâgot, elhatâroljâk magukat toliik.
Az egymâs mellett elo etnikumok interetnikus kapcsolatokat
alakitanak ki, melyeket az adott etnikumok befolyâsolnak es
szabâlyoznak. Az egyiittelesi hagyomânyok, a mâsikr61 kialakitott
sztereotipiâk irânyitjâk a mindennapok szintjen az interetnicitâst.
Az etnikai identitâs tehât a mas etnikumokkal vaio interakci6 sorân
vâltozik, alakul. Az etnikai identitâs tehât egy „kozossegi onkep"
a kiilvilâg fele, mâsreszt a kozosseg tagjai fele egy, a viselkedest
befolyâsol6 normarendszer. A csoport etnikai identitâsa
konfliktushelyzetben aktualizâl6dik a legelesebben, ennek târgyalt
kozossegiink eseteben fontos szerepe van, hiszen a gyilkossâgig
fajul6 kulturakozi problemâkat el meg a szentetornyai magyar es
cigâny kozosseg. Az etnikai identitâs mellett beszelhetiink a
telepiileshez, lak6helyhez val6 kotodesen alapul6 lokalis
identitâsr61, mely erositi a kozosseghez tartozas elmenyet. 5 Egy
kozosseg lokâlis identitâsa viszonyrendszert fejez ki annak szukebb
teriileti koreihez ( esetiinkben utca, telepiilesresz, telepiiles ).
Dolgozatomban azt mutatom be, hogy a lokâlisan kialakul6 cigâny
csoport Szentetornyân milyen etnikai identitâssal rendelkezik, s
ez az identitâs milyen interetnikus kozegben realizal6dik.
Szentetornya a falu, a varosresz
Oroshâza varosan beliil eles hatarvonal huzhat6 az egyes
telepiilesreszek kozott. Az egyik ilyen telepiilesresz a mai napig
kiilona116 Szentetornya, mely megorizte a „falu a varosban"
jellegetes identitâsat. A telepiiles 1946. januar 1. 6ta
kapcsol6dott Oroshâzâhoz, mely igy vârosi rangot kapott. Mivel
szomszedos telepiilesek voltak, tortenetiik egybefon6dott ujkori
ujjâtelepitesiikkel is. ABekes megye delnyugati reszen talâlhat6
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ket telepiiles a torokdulâs idejen elneptelenedett, majd a
felosztott pusztâk mas es mas birtokosok kezere jutottak.
Oroshaza a Harruckern csalad birtoka lett, s 1744-benjott letre
az uj telepiiles, mig a szentetornyai puszta bar6 Rudnyanszkyake
lett, de ott telepiiles csak egy evszazad mulva jott letre az
ârendalt pusztan. 6
A szentetomyai pusztan a majorsâgi gazdâlkodâsban
erdekelt birtokosok munkaero biztositasa vegett segitettek elo
Szabadszentetomya 1846-os letrejottet. Az oroshazi zsellerek
kitelepiilesevel megalakult telepiiles a kozeli Banfalva
(Gadoros) igazgatasa ala tartozott. 7 Szabadszentetornyar61 az
1865-os jelentes napszâmb61 es egyeb paraszti bermunkab61
elo kisbirtokosokat emlit, valamint megjegyzi, hogy kozsegi
eletre nehezen kepes. Az ad6igazgatâsi szempontb61
Oroshazâhoz tartoz6 Szabadszentetomya mellett a volt nemesi
birtokosok 1861-ben 6nall6 pusztakozseget hoztak letre PusztaSzentetomya neven. Az 1867-es kiegyezes es az azt koveto
gazdasagi fellendiiles (vasutepites, mezogazdasagi es ipari
fejlodes) Oroshazan es a komyezeteben is ereztette hatasât, mely
az eroteljes nepmozgasban (tanyasodas) is megfigyelheto volt.
Az 1886-os kozsegi torveny szerint Oroshaza mellett
Szabadszentetomya es Pusztaszentetomya is nagykozsegi
besorolâst kapott, hiszen teljesiteni tudtâk az 6na116 igazgatasi
apparâtusra vonatkoz6 feltetelt. 8 Az 1890-es evektol a ket
Szentetomya helyzetenek rendezese koriil heves vita alakult
ki, mely 1903. januar 1-en zârult le a ket telepiiles egyesiilesevel.
Az uj telepiiles Szentetornya neven jott letre. 9
Az uj telepiiles eletkeptelen igazgatâsa (nagy tanyas korzet,
szetsz6rt kozigazgatâs ), az uradalmi es a paraszti erdekek
iitkozese miatt egyre inkabb felvetodott a telepiiles felosztasa.
Az 1927-es tanyavilâg kozigazgatâsâr61 sz616
beliigyminiszteriumi korrendelet kapcsan ujra felmeriilt
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Szentetomya i.igye az aldatlan igazgatasi viszonyok miatt. A
felosztasi vitak, melybe Szenas es Gadoros is bekapcsol6dott,
vegi.il is nem hoztak eredmenyt a teri.ileti kerdesek miatt.
Oroshaza 1946. januari varossa alakulasaval Szentetomya
telepi.ilest a varoshoz csatoltak, igy egy teljesen uj helyzet jott
letre. 10 Oroshaza, a kisvarosijelleg(i telepi.iles egy falusi ovezetet
kapott az egyesitessel. Foldrajzi tavolsaguk 6 km, kozotti.ik
helyezkedik el Oroshaza i.idi.iloovezete Gyoparosfi.irdo
(Gyoparhalma). A telepi.ilesreszek a mai napig nem epi.iltek
ossze, tehat lokalis ki.ilonallas is megfigyelheto. A lakossag meg
mindig elki.iloni.ilten kezeli egymast, nem egyseges varosban
gondolkodnak, Szentetornyan is ervenyesi.il a „mi
szentetomyaiak" identitas. A rendszervaltas kapcsan tobbszor
felmeri.ilt a telepi.ilesresz elszakadasa es 6na116sodasa.
Ki.ilonallasukat jelzi az is, hogy sajat falunapot rendeznek
hasonl6an a komyezo falvakhoz.
Ez a fajta szembenallas, mely a lokalis identitasb61 fakad,
nyomon kovetheto a szentetomyai cigany lakossag identitasaban
is. Az ellensegessegig megnyilvanul6 szembenallas a varosban
lak6 es a szentetomyai romak kozott figyelheto meg. Ezek az
ellentetek nemcsak az eltero tortenelmi fejlodesben, hanem a
helybeli elki.iloni.ilesben is nyomon kovethetok.
A szentetornyai cigany kozosseg
A szentetomyai ciganyok megjelenesevel es letelepi.ilesevel
kapcsolatban szinte csak feltetelezesekre hagyatkozhatunk a
leveltari forrasok hianyaban. Mivel katolikus kozossegrol van
sz6, a katolikus keresztelesi es szi.iletesi anyakonyvekre, illetve
emlekanyagra tamaszkodhatunk. Az egyhazi adatok csak 1944
utan vizsgalhat6k, hiszen 1944-ben a teri.ileten atvonul6 szovjet
csapatok egy allit6lagos merenylet, ellenallas miatt felegettek
a szentetomyai katolikus plebaniat, ahol az osszes addig ott
ta.roit irat megsemmisi.ilt. Îgy az oroshazi egyhazi konyvekbol
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tudunk korabbi adatokra kovetkeztetni. A szentetornyai
ciganyok tortenetet vizsgalva a mellettiik elo oroshaziak
tortenete adhat parhuzamkent nemi tampontot. Azt tudjuk, hogy
az oroshazi 183 7 /38-as ciganyosszeiras megemliti Arad
varmegyet, mint kibocsato helyet 1768-as datummal, mig a
ciganykovacsok 1820-as datalasu panaszos iratukban
megemlekeznek arrol, hogy megjelenesiik a telepiiles
megszallasa utan nem sokkal megtortent. Az biztos, hogy 1746ban az evangelikus egyhaz mar keresztelt cigany gyermeket. 11
Tekintetbe veve azt, hogy Oroshaza es kornyeke, igy a
szentetornyai puszta is fontos, orszagos jelentoseg(i utak mellett
fektidt, a ciganykaravanok atvonulasa szinte allando volt a
kornyeken, elsosorban a mai România teriileterol vandoroltak
nagyobb szamban. Az 1890-es evekbol rank maradt tobb leiras
is az oroshazi csendorok altal lefogott ciganykaravanokrol. 12 A
19. szazad kozepetol, miutan a roman vajdasagokban megtortent
az addig rabszolgakent elo ciganyok abolicioja, egyre nagyobb
szamban jelentek meg Erdely tertileten a kobor ciganyok, akik
Magyarorszagon keresztiil vandoroltak Europa orszagaiba. 13 Ez
a folyamat egybevag a mar fent emlitett esemenyekkel. Az
eroteljes migracio egy osszetevojekent megemlitheto az 1870es evektol a vizsgalt kornyeken megfigyelheto gazdasagi
fellendiiles (vasutepitesek, tanyasodas). Sir Angus Fraser
megemliti, hogy az Europa keleti felen tovabb elo archaikusabb
paraszti tarsadalom es gazdalkodas segitett konzervalni a
tradicionalisabb cigany kozossegeket, kezmuves mestersegeket,
annak ellenere, hogy az allami politika igyekezett ezeket a
kozossegeket a tobbsegi tarsadalom kepere formalni. Ennek
jegyeben Maria Terezia uralkodasatol kezdodoen folyamatosan
sziilettek allami rendeletek a ciganysag helyzetenek
megoldasara, de a torvenykezes hosszas volta is azt mutatja,
hogy ez a mai napig sikertelen volt. 14
384
https://biblioteca-digitala.ro

Biztosra veheto, hogy az 1846-ban letrejott Szentetornyan
is viszonylag gyorsan megjelentek a ciganykaravanok, hiszen
a kornyeken levo nagyobb majorokban (pi. Banfalva)
elszallasolast es ideiglenes munkakat kaptak, illetve itt ment
keresztiil a szentesi es a pesti orszagos ut, majd kesobb a
vasutvonal is. Oroshaza kereskedelmi kozpont szerepe es a
hetipiacok nagy hire val6sziniisithetoen vonzotta a
kereskedesbol es hazalasb61 elo cigany kezmiiveseket. A
kollektiv emlekezet osszekuszal6dott szalainak kibogozgatasa
utan arra a kovetkeztetesre juthatunk, hogy a 19. szazad vegetal
val6sziniileg, de a 20. szazad elejetol mar biztosan laktak
ciganyok Szentetornyan. Egy emlekezetes szerelmi tragediaban
( 1906) egy szentetornyai legeny kartyaveto ciganyasszonyhoz
fordul, mielott tragikus tettet elkovetne. 15
A most Szentetornyan elo, felnott koru ciganyok elbeszelesei
alapjan a nagysziilok, bizonyos esetben mega sziilok generaci6ja
is vandorcigany volt. Tobb tortenetet meseltek arr61, hogy a
nagysziileik mikent vandoroltak a kocsikkal, hogyan menekiiltek
a csendorok es az oket iildozo falusi parasztlakossăg elol. Ha
elnevezeseiket megfigyeljiik, melyek kozott tobb foglalkozasnev
is van, akkor hason16sagot, azonossagot talalhatunk Zsupos
Zoltannak a 18. szazadi erdelyi fiskalis ciganyokr61 irt
lajstromaival. 16 Ezek kozott tobb Csurar, Kanalas, Rostas, illetve
Kolompar is talalhat6, melyek ma is a szentetornyai cigany
csaladok zornet alkotjak. Termeszetesen ez nem azt jelenti, hogy
szerves rokonsag allithat6 a fent emlitett erdelyi csoportokkal,
de a hasonl6 elnevezesek mindenkeppen a szarmazasi helyre
vonatkoz6an bizonyos foku azonossagot mutatnak.
A szentetornyaiak szegenyebb olahciganyok, nagyobb
resziik churar, illetve mashar, torzsbol, nemzetsegbol
szarmazik. 17 Kiegeszitve az eddigi osztalyozast sajat
kutatasaimmal, nehany csalad eseteben beszelhetiink kherar,
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illetve gurva-r rokonsagr61 is. Egyes c1gany csaladok
Szentetornyan savuleshtyinek, valamint guneshtyinek
hatarozzak meg magukat (., Savuleshte thaj guneshte sam "). A
savuleshtyi szarmazas eseteben erdekes lehet a parhuzam
Michael Sinclair Stewart altal kozolt harangosi romak rokoni
csoportjaival. Besorolasukat neheziti az anyat61, apat61 val6
szarmazas osszemos6dasa, a nevadas otletszeriisege is. 18
Betelepedesilk a mai România, illetve Jugoszlavia felol
indult el a 19. sz. uto!s6 evtizedeiben, illetve a 20. szazad elso
feleben. Ezt tamasztja ala a falusiak emlekezete is, akik
emlekeznek az "Oreg Cigany Karcsira", aki szerintilk az elso
vilaghaboru korill erkezett a faluba. Az allapithat6 meg, hogy
az aktiv (nem feltetlenill pozitiv) kapcsolatoknak koszonhetoen
a ciganyok beepilltek a helyi magyarok kollektiv tudasaba.
Szajhagyomanyaikban a mai Romaniat, valamint Jugoszlaviat
emlitik meg, mint szarmazasi helyeket. Del-bekesi
(Mezokovacshaza), del-alfoldi kapcsolataik is ezt tamasztjak
ala. Val6sziniisithet6 a trianoni bekeszerzodes utani aktiv
betelepiiles, hiszen emlekezetiikben es elbeszeleseikben
oseiknek a granyicarol (hat.ir) sz616 meseik a mai napig
fennmaradtak. Az egyik Nagy csalad feje Hajduboszormenybol
kerillt Szentetomyara. Az oregek elbeszelesei alapjan mar a 19.
szazad masodik feleben ezen a videken eltek es a ciganytelep
mar akkor is letezett, valyogb61 epitett kis kunyh6kb61 allt. A
mesek vilagaban elmos6dnak terilleti es idohatarok, az igaz
tărtenetek (paramicha) szerint innen jart az oreg Savulo
betyarkodni R6zsa Sandorral, aki neki keresztkomaja volt,
hiszen olyan j6ban voltak, hogy a hires betyar keresztelte
valamelyik gyermeket. A nemzetseg nevet ad6 Savulorol tobb
tortenet is fennmaradt a kozossegben, melyekben altalanos
motivum a nevad6 os vadsaga, ereje es lelemenyessege. Egyik
ilyen tortenet szerint a templomban vagta le a fejet annak a
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papnak, akitol hiâba kertek ennival6t. Hirhedtte tette ot es
leszarmazottait az eroszakt61 sem mentes biincselekmenyeik,
felelmet nem ismero harciassaguk. Ezert a savulestyiket a mai
napig fel lehet ismerni biiszkesegiikrol, hirtelen termeszetiikrol.
A vandorlâs emleket orzik a vadsâgr61, a lovas karavanokr61
meselt tortenetek, melyekben az osok elevenednek meg, a
romantikus es âhitott szabad elet âbrăndjăval.
A kozosseg az 1980-as evek kozepeig Szentetornya kiilso
peremen, a Gâdoros fele eso hatâraban fekvo ciganytelepen elt,
s ez szorosra fiizte az egymas kozotti csaladi kapcsolatokat. A
ciganytelep ahhoz hasonl6 integralo szerepet jatszott, mint a
vandorciganyok ta.borai, melyek osszetartottak a k6z6sseget.
Oroshazan 1968-tol kezdve indult meg a putrisorok
felszamolasa, melynek kereten belul szamoltak fel ezt a
ciganytelepet is, mely egy 11-14 helysegbol a.116
("Hatkemenyes ") tanacsi tulajdonu epiilet volt. Ez azonban itt,
a kiilteriileti reszen j6val kesobb val6sult meg. 1972-ben
korszeriisitettek a putrikat, teglafaluva alakitva az epiileteket.
1975-ben ezt negyvennegyen laktak, 1986-ban 11 csalad elt itt
73 fovel. 19 Ez a folyamat resze volt annak az orszagos
torekvesnek, mely a ciganyok eletkoriilmenyeinek javitasat
szolgalta (2014/1964. sz. kormanyhatarozat a ciganytelepek
felszamolasar61, 3223/1985. sz. minisztertanacsi hatarozat). 20
A teleprol kitelepites a kormanyhatarozat jegyeben 1986-tol
kezdodott meg, es az utols6 csalad 1991-ben hagyta el a telepet.
A va.ros kisebb-nagyobb paraszthazakat vasarolt meg a cigany
csaladok szamara, akiknek ezt torleszteniiik kellett.
A Szentetornyan elo hagyomanyorzo cigany kozosseget
mast a kovetkezo csaladok alkotjak: Simondan, Nagy, Kanalas,
Rostas, Racz, Kolompar, Katona, Farkas. Az 1944-tol kovetheto
szentetornyai katolikus keresztelesi konyvek alapjan az
allapithat6 meg, hogy ezek a csaladok 1946 es 1950 kozott mar
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biztosan Szentetornyan eltek. Ezekben olvashat6 ket olyan
csalad is, akik mar nem elnek Szentetornyan, a Csurar es a
Rajfael csalad. Ez a ket csalad az egyhazi konyvek alapjan
kapcsolatban allt a fent emlitett, ma is Szentetornyan elo
csaladokkal. Az oroshazi katolikus keresztelesi konyvek kozott
korabbr61 a Kanalas csalad emlitheto 1914-bol, a Csurar 1917bo l es l 943-b61 a Simondan csalad. A betelepiilesek
val6sziniisithetoen rokoni agon tortentek, a tagabban
ertelmezheto nagycsalad szerint. Folyamatos betelepiiles soran
alakultak ki a most Szentetornyan elo csaladok. Ezek a csaladok
most mar torzsokos szentetomyainak tekinthetok, magukat is
igy hatarozzak meg, s ez jellegzetesen a letelepiilt eletm6d
attributuma. A 20. szazad masodik feleben felszaporod6 cigany
csaladok koze tobb esetben atvonulva keriiltek mas helyekrol
is ciganyok, de hosszasabb idot nem toltottek ott, igy nem
szamottevoen leptek be a rokonsagi rendszerbe.
Ezek a csaladok endogam kapcsolatban elnek, egymas
kozott hazasodnak, nehezen engednek be „idegent" a
kozossegbe, szinte mindenki rokona a masiknak, legalabb
masod-, vagy harmadunokatestveri szinten. A kozossegben ket
nagyobb klan (a Kanalas es a Simondan) koriil szervezodnek a
cigany csaladok. A kozosseg nyelvtart6, a romani nyelvet
mindenki (a gyerekek tobbsege is) beszeli a kozossegben, s a
napi kapcsolataikban is ezt hasznaljak, identitasuk orzeset latjak
benne. Nem szivesen engednek idegent a kozossegbe. Ha megis
elfogadnak idegen ciganyt, vagy egy-ket esetbengazhot, akkor
nagyon gyorsan a sajat torvenyeikre szoktatjak. Rokoni es iizleti
kapcsolataik alapjăn a kovetkezo telepiileskort erintik:
Mezifkovacshaza, Magyarbanhegyes, Ârpadhalma, Tatarsanc,
Vegegyhaza, Mindszent, Kiskifrăs, Szeged, Szekszard.
A 2001-es nepszămlalăsi adatok osszesitve mutatjak az
oroshazi cigănyok letszamat, mely 294 a văros teriileten, ebbol
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a szentetornyai kozosseg kb. 100-11 Ofa, tehat lassu novekedes
figyelheto meg a nepessegszamban. ltt is megfigyelheto az
orszagos tendencia a ferfiak es nok aranyaban, mely
kiegyenlitettseget mutat. A sajatos termekenysegi es haland6sagi
jellegzetessegek kovetkezteben a korosszetetelt a fiatalabb
korcsoport dominanciaja alkotja, az idoskoruak aranya a
kornyezo tarsadalornhoz kepest alacsony. Ebben a kozossegben
is a 40 ev alattiak aranya kb. 75 %. Nem ritka a 35-40 ev kozotti
nagysziilo, az 50 ev koriilieket mar oregnek (phurre) tartja a
k6z6sseg, ezek az oregek nem is elnek sokkal tovabb, ritka a
60 ev folotti. A haztartasok es a csaladok viszonylag nepesek,
atlagban harom-negy gyermekrol beszelhetiink csaladonkent.
A k6z6sseget tobb esetben vezette egy-egy kiemelkedo szemely
(vajda), de a telep felszamolasa utan ez megszunt. A
rendszervaltas utan egyre fokoz6d6 problemak es
buncselekmenyek miatt szilkseg volt a regi vajda-tisztseg
lehetoseg szerinti visszaallitasara. 2003. marciusa 6ta egy
elismertebb szemely, az egyik legharciasabb csalad tagjat,
Simondan Matyast nevezte ki az oroshazi onkormanyzat a
szentetornyai cigany kozosseg vezetojenek. 2004. februar 9-en
elhunyt, igy a vezeto szemelye egy idore ujra kerdesesse valt.
Ezt a tisztseget 2004. aprilisa 6ta occse, Simondan Gusztav latja
el. 2006. januar 6-an szabadult ki a bortonbol batyja Simondan
Pal, aki erejenel, eletvitelenel fogva peldamutat6· a kozosseg
szamara, igy bekapcsol6dott a k6z6sseg iranyitasaba,
kozossegsegitokent ot is alkalmazza az onkormanyzat.
Az iskolâzottsag tekinteteben helyzetiik kedvezotlen, a nem
cigany nepesseghez kepest tobb evtizedes elmaradottsagot mutat,
ebben a kozossegben magas a teljesen, vagy reszlegesen
analfabetak aranya. Az iskolai vegzettsegilk, akiknek van, egy-ket
esetben haladja meg a nyolc osztalyt, most sem szorgalmazzâk a
gyermekek iskolazottsaganak noveleset, nem latnak perspektivat
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a tanulasban. A szentetornyai iskola alland6 kilzdelmet folytat a
ciganygyerekekert, de szinte teljesen lehetetlen oket kiragadni az
otthoni szocializaci6b61. Ez pedig nem kedvez a rendszeres iskolaba
jaras kovetelmenyeinek. Az id6beosztas problemaja mellett az
iskolai felszerelesek teljes hianyossaga figyelheto meg, valamint
az ezekhez kotodo feladatok (pl. hâzi feladatok) el nem vegzese.
Ennek a kiilso vilagnak a torvenyei szamunkra csak az
alkalmazkodas hataraig elfogadhat6k, de a ciganyt csak a sajat
vilaga neveli. 21 A kevesse iskolazott, szakkepzetlen reteg
ujratermelodesevel lehet es kell szamolnunk.
A rendszervaltas 6ta a munkanelkiiliseg tekinteteben meg
rosszabb a helyzet, a kozosseg szinte minden aktiv keresokepes
tagja munkanelkiili. Az allami vallalatok (TSZ-ek, Uveggyar)
megsziinese, illetve atalakulasa kedvezotleniil befolyasolta a
ciganyok alkalmazasat. Idoszakos munkakban (pl. kozmunka
program) reszt vesznek, vagy a koziizemi vallalatnal vallalnak
munkat, elsosorban azok a tagjai a kozossegnek, akik kiviilrol
keriiltek oda. Amunkakepes koruak szinte meg semjelennek a
munkaeropiacon, kiilonbozo jaradekokb61 (szocialis,
egeszsegiigyi) tartjak el csaladjaikat. Magas az aktiv koruak
kozott a leszazalekoltak (50-65%-os szintii) aranya. 22
A szentetornyai ciganyok lokalis identitasat vizsgalva
vissza kell terniink a vandorlashoz es a ciganytelep kerdesehez.
Azt mar emlitettiik, hogy ez a kozosseg viszonylag fiatal
betelepedesii, az utols6 nagyobb vandorlasi hullammal keriiltek
Bekes megye deli reszere, majd onnan Oroshaza tersegebe. A
20. szazadban is tobb esetben sziiletett torvenyi szabalyozas a
k6bor16 ciganyok letelepitesere, ennek a folyamatnak reszese
volt a Szentetornya mellett vandorl6, vagy ideiglenesen
megtelepiilo ciganyok telepre koltoztetese. 23 A szentetornyai
telep a Horvath Gyorgy utcaban allt, a telepiiles
elhelyezkedeseben marginalis helyen. A kis, valyogfalu epiiletek
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folyamatosan szaporodtak a II. vilâghâboru utân, mig letrejott
az a telep, melyet 1985 es 1991 kozott szâmolt fel a vâros.
A telepi viszonyokat jellemzi egy jelentes a megyei
cigânyiigyi bizottsâg szâmâra, mely szerint a mellekhelysegek
szâma a lakâsok szâmâhoz kepest keves, nincs kiepitett
kozmurendszer, csak egy Norton kut. Hiânyzik a szemetgyujto
kontener, ezert a telep komyezete szemetes. 24 ltt emlitenem rneg
a pârhuzamot Judith Okely tanulmânyâval, aki irt az angliai
vândor cigânyokr61, akiknek a komyezetet szinten a nagy
szemet jellernzi. 25 Termeszetesen ennek okai kultura-fuggoek
is, melyrol rneg sz61unk. A telep lak6inak a szâmât 50 es 75
koze tehetjiik. A rnegyei bizottsâg terve a telepfelszâmolâsra
az volt, hogy az ott lak6 cigăny csalădok szămăra keretosszegek
erejeig kisebb hâzakat văsărol a vărosi tanâcs, ezeket az
6sszegeket karnatrnentes OTP k61cs6n formâjâban kaptăk rneg. 26
Egy tanâcsi velerneny a hăzak văsărlăsâr61: A Horvcith Gyorgy
utcaiaknak azertjavasoltunk Szentetornya teriileten telket, mivel
a megszokott kornyezet elhagyciscira csak eroszakkal lehetne
rcibirni oket, ami csak tovcibbi ellencillcist sziilne. " 27 Ezzel
szervesen 6sszecseng a Habsburgok eroszakos letelepitesi
intezkedeseinek csodje, hiszen a cigăny kultura az osi tradici6i
koze menekiilt a beilleszkedes helyett, k6z6ssegeit erositette,
szembefordulva a hat6săgokkal. 28
Figyelemre rnelt6 a Bekes megyei Tanâcs VB. Cigănyiigyi
Koordinâci6•s Bizottsâgănak 1987-es "irânyvonala" a
telepfelszărnolâsra: "Bizottscigunk a szettelepitest a
tovcibbiakban is igenfontosnak tartja az ingatlanok indokolatlan
leertektelenedesenek megelozese, az ismetelt telepi koriilmenyek
ujratermelodesenek megakadcilyozcisa, a kornyezeti nevelo
hatcis biztositcisa, a cigcinylakosscig integrcicioja erdekeben. Egy
utcciba 1-2 csalcid keriiljon!" 29 A Vărosi Tanăcsnak terve volt,
hogy uj lakâsokat epitve szămolja fel a telepet, ha kapott volna
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~mami tâmogatâst a VII. oteves tervben. Mivel ezt nem kapta
meg a vâros, ezert kovettek a fent emlitett megyei javaslatot es
utcânkent szettelepitettek magyarokt61 felvâsârolt kisebb
hâzakba a telepi cigâny csalâdokat, betartva az "egy utcâba 12 csalâd" elvet. 30 igy alakult ki a Szentetornyân a "Horvâth
Gyorgy utcaiak" mai elhelyezkedesenek formâja.
Termeszetesen ezzel a regi problema helyett szi.iletett egy ujabb,
a magyarokkal val6 szorosabb egyilttelesbol fakad6
problemakor. Amikor a cigânyokat kerdeztem a teleprol, azt
mondtâk, hogy higgyem csak el, sokkal jobb volt nekik ott,
job ban ereztek magukat, megvolt a biztonsâguk egyiitt. Minden
csalâd megszenvedte a k6lt6zest, az oregek szinte mindenhol
meghaltak a koltozes utân rovid idon belii!. A teriileti egysegiik
felbomlâsât nagyon nehezen eltek meg, de a kornyezo lakossâg
szerint is "jobb volt mindenkinek, amig ott laktak". A
terhasznâlat m6dosulâsa nyomân a cigânyok tobbet jârnak bea
falu nyilvânos teriileteire, s a sajâtos viselkedesi formâk
6sszeiitk6zesre adhatnak lehetoseget a magyar kozosseggel. 31
2001-tol kezdodoen egy ujabb belso migrâci6 indult el a
cigânyok k6z6tt, s igyekeznek egy kornyekre k6lt6zni, mert
igy jobban ki tudjâk alakitani a kapcsolati ovezetiiket, vedelmi
teriiletiiket. Negy korzet alakult ki, tulajdonkeppen utcâkhoz
kotodoen, s ezek az utcâk egymâshoz kapcsol6dnak, kiveve
egy korzetet, mely Szentetornyân belill tâvolabb esik. A volt
cigânytelep folytatâsâban levo utcâban mar hat csalâd lakik,
mely j61 szemlelteti a „korzetesedes" folyamatât. Az itt lak6
magyar csalâdok folyamatosan eltâvolit6 magatartâst
alkalmaznak, probâlnak elhatârolodni, illetve megfelelni az uj
helyzetnek. Egyertelmu feszilltseg âll fenn a magyar lakosok
es az uj cigâny szomszedok kozott.
Egy-ket hâzat kiveve, a legtobb megvâsârolt haz mostanra
jellegzetesen „cigânyos" killsot kapott, leromlott âllapotban van.
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Az epiiletek, melyek zome vert falu, diiledezett allapotban
vannak, a vakolat lepotyogott. Kapu, kerites nincs, vagy bedolt,
rossz allapotu. A hazak komyezete szemetes, gazos. Ennek okai
kozott a nagy foku szegenyseg mellett a ciganysag hazzal
kapcsolatos mentalitasăt kell kiemelnilnk. A haz ertelmezese
az a hely, ahol meghuzzuk magunkat, nyitott mindenki szamara.
Ter, mely befogad mindenkit. A magyarok sztereotipizaljak az
ilyen hazak allagat, mint ciganyos jellegzetesseget, s elitelo
velemenyt fogalmaznak meg veliik kapcsolatban: Nem igy nezett
ki ez a haz, mig magyaroke volt! Hogy nez ki az utca ... hat a
ciganyok ilyenek, a telep 6ta nem valtoztak semmit!
Ertekek, megelhetes
Sir Angus Fraser cigănyokr61 irott konyveben hivatkozik
egy 18. szazad vegerol, Samuel Augustini ab Hortis evangelikus
lelkesztol szărmaz6, 1775-1776-ban a Wiener Anzeigen-ben
megjelent forrăsra, melyben a cigănyok eletm6djăt jellemzi a
szerzo. Megdobbento volt, hogy nehăny modernizăci6s
koriilmenytol eltekintve az ăltalunk vizsgălt kozossegben szinte
azonos viszonyokkal talălkoztunk:
Fa taplalekukat a hus jelentette, illetve egyszerii, lisztbol
kesziilt etelek, tesztafelek.... szenvedellyel hodoltak az
alkoholfogyasztas es a dohanyzas elvezetenek. A letelepedett
ciganyok kunyhojaban mar valamivel tobb hagyomanyos
berendezesi targyat talalhatunk, de itt is csak a
legsziiksegesebbeket - nem volt szek, agy, sem mesterseges
vilagitas; egy agyagedenyen es egy vaslabason kiviil pedig
szinte konyhaifelszereles sem. Szivesen cicomaztakfel magukat
ekszerekkel ... Kenyerhez keregetes utjan jutottak. .. Egyszerre
csak egy va/tas ruhajuk volt. A nok nem fontak, nem varrtak,
hanem keregetessel vagy lopassal szereztek a ruhat... A szerzo
nincs nagy velemennyel a ciganyok erkolcserol es kulturajar6l:
a becsiiletnek es a szegyenerzetnek szerinte keves jelet mutatjak,
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de biiszkebbek a kelletenel; felvettek kornyezetiik vallasat
anelkiil, hogy hittek volna benne ... Az a velemenye alakult ki,
hogy a ciganyok hagyomanyos eletm6dja, a rendszeres
munkalkodas hianya ellenkezik a szervezett tarsadalmak
szabalyaival. A hiba neveltetesiikben keresendo: a sziilok
mertektelen szeretetet tanusitanak gyermekeik irant, de
oktatasukat nem szorgalmazzak, s ezert mire a gyermekek
felnonek, mar nem marad eselyiik, hogy megvaltozzanak. .. 32
Ahhoz, hogy megerthessi.ik a szentetomyai ciganyok eletet
es gondolkodâsat, meg kellett vizsgalnunk azokat az ertekeket,
amelyeket a kozosseg magaenak vall, s amelyekhez az eletet
igazitja. Az âllapithat6 meg, hogy mig pl. az oroshâzi ciganyok
ki.ilonbozo generâci6inâl kialakultak egyi.ittelesi strategiâk, s
,j6 ciganyok" lettek, addig a szentetomyai kozossegben nem
tortent meg az integral6das es az egyi.ittelesi normâk kialakitasa
a betelepi.ilo ciganykaravanok idoszaka 6ta. U gyanaz az
ertekrend szerint elik eleti.iket, mint oseik. Termeszetesen ezek
az ertekek folyamatosan i.itkoznek a magyar lakossag
ertekrendjevel, s âlland6 fesziiltseget eredmenyeznek nemcsak
a magyarok szempontjab61, hanem a cigany kozosseg felol is.
Mindket csoport azt emelte ki, hogy a ciganytelep
megszi.intetese, a magyarok szomszedsagaba koltozesek 6ta nott
meg ennyire az ellensegeskedesek szama, s az eltero
ertekrendszerbol ad6d6 osszetiizesek. Az elsodleges problemak
a megelhetesek kozotti elteresekbol, s azok megitelesebol
szarmaznak. Ha osszevetji.ik a csaladok anyagi helyzetet a
cigany kozossegen beli.ii, akkor azt lâthatjuk, hogy ket csalad
van, akik a tobbiekhez kepest tehetosebbek. Az egyik csalad
meg azt is megengedi maganak, hogy "csicskast" (mindenest)
tartson, aki termeszetesen nem cigany, hanem magyar. Az a
teny, hogy egy cigany magyar "csicskast" tarthat, a ciganyok
szamara a komyezo magyarok feletti uralmat, gyozelmet jelenti,
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fiiggetlensegiik igazi szimb6lumat. Ezt erositi az a tudat, hogy
az ehhez sziikseges penzt nem munkaval kellett szerezniiik.
Sokszor hangzik el vadkent a kornyezetiikben elo
magyarokt61, hogy egyik napr61 a masikra elnek, nincs
felelossegiik a jovo irant, a megelhetesi problemaikat a
komyezetiikre zuditjak es vetitik mindenfele formaban. Itt kell
megjegyezniink, hogy a ciganyok idohoz val6 viszonya
sajatsagos, kiilon vilaguk egyik megnyilvanulasa szamukra az
ido szubjektivitasa. A val6s es a megelt ido kettossege nem
elsosorban cigany sajatossag, de az ido beosztasa es megelese
mutat cigany jellegzetessegeket. 33 A napszakok, a het napjainak
egymasba mos6dasaban, a rendszertelen idobeosztasban
figyelheto ez meg. Hogy mikor kezdodik, es mikor vegzodik a
nap, vagy hogy vege van-e egyaltalan, teljesen lenyegtelen az
eletiik szempontjab6l. Az egymast koveto evek megelese pi.
egy bortonbiintetes eseteben is ezek koze a „relativ idoszakok"
koze tartozik. A pontos idohatarokat keptelenek betartani, s
emiatt a munkakban is alland6 problemaik ad6dnak. A gyerekek
6vodaba, iskolaba jarasanak pontatlansaga is ide sorolhat6.
A megelhetes, munka kerdese reg6ta kardinalis kerdese a
cigany-nem cigany viszonynak. Ennek a kozossegnek az asei
vandoroltak, igy olyan foglalkozasuk volt; amelyet igy is tudtak
muvelni. Vandoriparosok, hazal6 kereskedok voltak.
Visszaemlekezesekbol tudjuk, hogy famunkakkal foglalkoz6k
(Kanalasok) es femmuvesek (Simondanok, Kolomparok,
Rostasok) biztosan voltak kozottiik. A Simondan nagyapat
"Tepsis Palinak" hivtak, mivel vandor femmuves volt, s kisebbnagyobb javit6 munkakat, koszori.ilest, kisebb targyak kesziteset
vallalta. Az asszonyok pedig koldultak, illetve j6soltak. Az
oregek (magyarok, ciganyok egyarant) visszaemlekezesei
alapjan megelhetest nyujtottak a Szentetomya kori.ili majorok
idenyjellegii mezogazdasagi munkai, ahova csapatosan
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szegodtek el. Ezt a fajta mezogazdasagi tevekenyseget a TSZekben (Petofi TSZ) is folytattak, ahova szinten egySegesen
mentek el dolgozni. Rendszeres munkat, mely munkahelyhez
kotodik, nem folytattak, csak egy-ket esetben beszelhetiink
hosszasan tarto, alland6 munkaviszonyr6l. A rendszervaltas elott
rendszeres volt kozottilk a KMK-s, a kozveszelyes
munkakeriilo, akiket kotelezoen munkara fogtak. A
hagyomanyos paraszti kultura felbomlasa, illetve az allami
szektor munkaad6 kepessegenek csokkenese 6ta megnott a
ciganyok altal elkovetett biincselekmenyek szama, mely a
megelheteshez kotodik.
A cigany kozossegekben a mi fogalmaink szerint vegzett
rendszeres munka megitelese nem tulsagosan pozitiv. Ugy is
fogalmazhatnank, hogy nincs erteke a ciganyok szamara, mert
fiiggetlensegiik veszelyezteteset latjak benne. Erdekes ezzel
kapcsolatban megfigyelni a Samuel Augustini ab Hortis,
evangelikus lelkesztol 1775-76-bol szarmaz6 fenti idezetben
az ertekekrol irottakat.
Szovegiink akkor nyeri el ertelmet, ha mellette parhuzamba
allitunk egy 1985-os iigyirat-reszletet az oroshazi Varosi Tanacs
irataib61, amely osszecseng a fenti reszlettel. A velemenyezes a
vizsgalt kozossegiinket jellemzi, s erzodik benne a negativ itelet:
"A telep lakoinak nagy hanyada szocialis segelybol el,
illetve leszazalekolt. Sajat erejukbol semmit sem hajlandok tenni,
mindent csak az allami apparatustol varnak." 34
Tulajdonkeppen a telep felszamolasa utan sem valtozott a
helyzet, hiszen a szentetornyai cigany kozosseg szinte minden
aktiv koru tagja munkanelkiili. Rendszeres, hosszasabb munkat
2 fo vegzett, de ma mar ok sem dolgoznak. A csaladok
megelhetesenek fo vonalat kiilonbozo alanyi es szocialis alapon
kapott segelyek adjak. A penzszerzesi lehetosegek, a betevore
val6 megszerzesere iranyul6 tevekenysegek azonban sokkal
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szelesebb skalan mozognak. Egy resze ezeknek a magyarok
altal jellegzetesen "ciganyosnak" tartott tevekenyseg, a
gyujtogeto eletm6d modem kori leszarmazottja. Kepesek a
legkemenyebb fizikai munkat is elvegezni, de csak sajat
szubjektumuk altal velt hatarig. A kovetkezokeppen
osszesitettem ezeket a tevekenysegeket:
a, keregetes
b, hulladekgyujtes (elsosorban fernhulladekok)
c, lomtalanitasoknal gy(ijtogetes
d, ilzleteles - cserek
e, lopasok
f, idenymunkak, idoszakos munkak

Keregetes:
A szentetomyai ciganyok hirhedtek errol a kenyerkereseti
formar61. Barkitol es barmikor kernek egy kis penzt,
termeszetesen "kolcson", melyet aztan vagy megadnak, vagy
nem. Jellegzetes "aldozatok" az idegenek, vagy olyanok, akik
jobbm6dunak neznek ki. Ha nemjon ossze, akkor sincs semmi
problema, hiszen egy probat meger mindenki. Ăltalaban a
gyermekek, a csalad fenntartasara kerik a killonbozo
penzosszegeket, altalaban nem nagyot, amelyet az "aldozat"
meg nem tud visszautasitani. A keregetes elsosorban a h6napok
masodik feleben figyelheto meg, amikor mar elfogytak a
segelyek. Legtobb esetben penzt kernek, hiszen ennek
felhasznalasa kotetlen, ritkan kemek elelmet, illetve ruhat. A
keregetes jellemzoen a nok feladata, ritkan fordul elo ferfiak
eseteben is, foleg akkor, ha ismerosrol van sz6 es az illeto maga
is ferfi.

Hulladekgyiijtes:
Ennek a kozossegnek j6 nehany tagja foglalkozik ezzel.
Reszben a varosi szemetteleprol, reszben kukakb61,
kontenerekbol elhozzak a femhulladekot es leadjak a
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gyiijtotelepen, vagy reginek tiino dolgokat szednek ossze, s
regisegkent pr6baljak meg ertekesiteni. Szamukra ez nem
szegyen, hiszen penzt csinalnak abb6l, amit a magyarok
kidobtak, s nem vettek eszre, hogy milyen hasznos qolgokat
vetettek ki a szemetre. A szemettelepre nemcsak ok jamak ki,
hanem a varosb6l tobben is, igy neha konkurenciaharc alakul
ki a szerzett javak birtoklasaert es a teriiletekert.
Lomtalanitas:
Ez a tevekenyseg idoszakos, de j61 jovedelmezo. Az evente
megtartott varosi koordinaci6ban lezajl6 lomtalanitasra
keszi.ilnek a ciganyok, van olyan, aki hasznalt aut6t is beszerez
erre az idoszakra, hogy konnyebben es minei tobb helyet be
tudjonjami az aut6hoz erositett utanfut6val. Elsosorban itt is a
femhulladekok a keresettek, de szinte minden hasznalhat6t
elvisznek. Ilyenkor az egesz varost bejarjak, kovetve a kiiras
szerinti helyszineket. Itt is az gyoz, akinek gyorsasaga,
mobilitasa es szervezettsege jobb. Viszonylag nagy penzt
(100.000-es nagysagrendben) lehet keresni kevesebb munka
befektetesevel, s igy ilyenkor az egesz rokonsag uton van. Ebben
nemcsak a szegeny, hanem a m6dosabb ciganyok is reszt
vesznek, mivel a lomtalanitasb61 szarmaz6 bevetel jelentos
lehet. A ciganyok meg is j egyeztek, hogy a magyarok bolondok
(dilejle), amiert nem hasznaljak ki ezt a j6 penzszerzesi
lehetoseget. Termeszetesen ezt is, mint az i.izletelest a szerencse
(baxt) is befolyasolja, hiszen ha valaki j6 helyet talal, az j6
penzhez juthat.
Uzleteles - cserek:
A ciganyoknal minden a csere, az i.izlet targya lehet, kiveve
az asszonyok. A cserek lenyege az, hogy a haszon erdekeben
elonyos i.izlet szi.ilessen. Egy-egy j6 i.izlet, csere erdekeben,
remenyeben kilometereket kepesek utazni. A leggyakoribb
cserek allatokra (lovak, diszn6k), de tulajdonkeppen minden
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kepviselheti kisebb-nagyobb iizletek targyat, kiveve az etel,
illetve az asszony, ezek sohasem keriilhetnek iizleti
viszonyrendszerbe. Az, hogy milyen termekek keriilnek szembe
egymassal a cserek, iizletek soran, illetve az, hogy hogyan merik
ossze ezek erteket teljesen az iizletet koto feleken mulik, nincs
kăzossegileg meghatarozott egysege ezeknek. Legtobb esetben
aruk cserejerol beszelhetiink, ritkan esik sz6 penzrol (pi. az aru
kiegeszitojekent). Eletkor szerint sincs kikotes, tehat fiatalabb
fiu is kăthet iizletet idosebb ferfival, csak be kell tartania az
idosebbel szembeni tiszteletet. 35
Dzletek spontan is kialakulhatnak, ha egy dolog megtetszik
valakinek. Ebben az esetben azonnal elhangzanak az
iizletelesben hasznalt formulak: ,,Sode manges" (Mennyit
kersz?), melyre szinten kerdes a valasz, ,,So des" (Mit adsz?).
Ezekkel kezdodik meg az a teatralis folyamat, ami az iizletek
elengedhetetlen resze. Az alkudozas soran mindket fel felfele
nyitott tenyerrel varja, hogy a masik csapjon beie, s igy leza'rjak
az ilzletet. Az alku szerves resze a mâsik arujanak lekicsinylese,
ertenek alacsony minositese. Az iizletet nagyon gyorsan
korbeveszik a csaladtagok, ismerosok, mindket fel oldalan, s
ok is szerves reszeve valnak az eloadasnak, kozbesz6lnak,
minositik az iizletet, s az abban resztvevo feleket. Az iizletelesi
technikâkat folyamatosan sajâtitjak el azokon a dramatikus
eloadasokon, amelyeket ilzletnek, cserenek nevezhetiink.
Vasârokrajellernzoen nemjamak, a csereket, iizleteket mas
forrasok (pi. ismerosok) utjan keresik es talaljak meg. Az
oroshazi nagy piacokat (csiitortok, szombat) nagyon kedvelik,
s rendszeresen latogatjak is. Ez nem csak ilzletelesi, hanem
talâlkozasi lehetoseg is a videki telepiilesekrol beerkezo
ciganyokkal, koztiik rokonokkal is. Nem utols6sorban
informaci6âramoltatasi lehetoseg is. Ehhez a korhoz tartoznak
a szerencse (baxt) forgasahoz kapcsol6d6 dolgok, mint a
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penzbeli kartyajatek, vagy ajatekgepezes. Az elobbi ritkabban
fordul elo, s inkabb csak ismerosok kozott. Az ut6bbi viszont
gyakori jelenseg, foleg a h6 eleji segelyek idejen. Ebben
fogalmaz6dik meg a ciganyok penzhez fiizodo viszonya: ha
van, akkor lehetosegiink van egy kis szerencsevel j6val tobbet
csinalni, ha elveszett a penz, akkor majd a szerencse kesobb
megsegit, hiszen a "szerencse jon is, megy is".
Lopasok:
A szentetomyai ciganyokkal szembeni eros ellenerzes
egyik eleme a sok buncselekmeny, amelyeket elkovetnek.
Dontoen betoresek, besurran6 tolvajlasok irhat6k a szarnlajukra,
de elofordulnak eroszakosabb cselekmenyek, leiiteses rablasok,
s neha gyilkossag is. Ezeknek a bunelkoveteseknek a celja
elsosorban megelhetesi, de elofordul mas esetekben is. Hogy
etnicizalhat6-e a bunozes az nagyon nehez es kenyes kerdes, s
nekiink itt nem is tisztiink ebben a kerdesben allast foglalni, azt
azonban el kell mondanunk, hogy ebben a kozossegben a bun
megitelese elter a komyezo lakossaget61. 36 Sokszor emlegetik
a ciganyok eseteben a bunozes kapcsan az osi, kozossegi
tulajdonlashoz val6 viszonyukat, de ez tulsagosan
leegyszerusitett magyarazat, ahogy ezt Dar6czi Ăgnesnek a
ciganysag ertekrendjerol irt elemzeseben is olvashatjuk. 37 A
betoresek, lopasok nem minosiilnek a kozossegben elitelendo
cselekmenynek, sat ha sikeres, akkor az elkoveto megbecsiilest
is szerezhet.
Lopni mindenhonnan lehet, csak lelemenyesseg kerdese,
akar templomb61 is, bar ez ut6bbi esetben szamolni lehet a
tulvilâgi buntetessel is. Tobbszor elofordult kutatasunk alatt,
hogy tortentek kisebb lopasok, amiket elottiink lâtvanyosan
eliteltek, de hosszasabb ottletiink soran kideriilt, hogy
tulajdonkeppen teljesen azonosultak az elkovetovel. A „hos
betyar" kepzete el tovabb ezen bunok megiteleseben. Erdekes
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valtozas, hogy az a fajta regi „torveny", mely szerint sajat
faluban nem tortek be a ciganyok felborult, mely erzekenyen
erintette a falu magyar lakossagat. Hogy kepet kaphassunk a
szentetornyai viszonyokr61, idezem Dr. Varga Istvan
kepviselonek a beliigyminiszterhez intezett interpellaci6jat:
"Kuncze Gaborhoz, a Magyar Koztarsasag
beliigyminiszterehez interpellaci6t intezek az OroshazaSzentetornyan kialakult aldatlan helyzettel kapcsolatosan,
nevezetesen, hogy az ott elo polgartarsaink alland6 rettegesben
elnek, s eddig megnyugtat6 segitseget nem kaptak a hathat6s
kozbiztonsag megorzese erdekeben ... U gyancsak Szentetornyan
az elmult telen 105 betores tortent, s a nyomoz6hat6sag
megallapitotta, hogy mind az elet elleni, mind a vagyon elleni
buncselekmenyek elkovetesevel ugyanazok a szemelyek
gyanusithat6k ... "
Idenymunkak, idifszakos munkak:
A kozosseg tobb tagja eseteben is elofordul, hogy reszt
vesznek idenymunkakon, amelyek nehany hetesek, h6naposak.
A kornyezo mezogazdasagi iizemekben vallalnak munkakat,
vagy a văros altal lehetosegkent adott munkalehetosegekkel
elnek, pl. nadvagas, csatornak tisztitasa, s egyeb fizikai munkak,
melyek sok esetben nagyon kemenyek. Ebben a formaban
(kozmunka) dolgozzak le a szabalysertesek miatt kir6tt
biinteteseket is. Az ilyen munkakb61 szarmaz6 biztos bevetel
sem kepez tartalekot (pl. a teli idoszakra, amikor nagyon
nehezze valnak a koriilmenyek), hanem nagyon gyorsan felelik.
Kozossegi let, tarsas elet
Minden kozosseg szamara fontosak azok az esemenyek,
alkalmak, melyek a tarsasagi elet megelesere, a kozosseg
osszetartozasi erzesere adnak lehetoseget. Kiilonosen fontosak
ezek ciganyok kozott, hiszen szamukra a maganelet
szubjektivitasa nem letezik olyan formaban, mint az oket
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koriilvevo magyar tarsadalomban. A romanes (romanes =
ciganyos) m6don elni azt jelenti, hogy a cigany kozosseg
normait, elvarasait meg kell tartani, azokat kovetni kell. A rom
es gazho kiilonbsege nyomon kovetheto annak alapjan, hogy
elik-e a romanest, vagy nem. Gy(ijtesiink soran tapasztaltam a
kozosseg rosszall6 eszrevetelet a nem romanes szerinti
viselkedesemmel kapcsolatban, amikor viszonylag hosszabb
ideig nem tudtam menni a kozosseghez: ,.Muro phral, gazho
san, hogy na aves mashkar amenge? Chi kames amen? Testverem, gazho vagy, hogy nem jăssz kăzenk? Nem szeretsz
minket? "A szoros, tarsas egyiittlet, a napi kapcsolatok rendszere
alakitja a kozosseget, formalja a ciganysaghoz tartozas
szovedeket, mozzanatait.
A tarsas elet esemenyei tobb szinteren zajlanak, ezek
egymas mellett es egyiitt is letezhetnek. Alapveto szintje a
csalad, amelyben az elet legapr6bb mozzanatai zajlanak, a
megelhetes problemai, de az apr6 oromok is. A kovetkezo szintet
alkotjak a testverek, keresztgyerekek, keresztsziilok, akik szinte
alland6 tarsai a csaladnak, foleg a delutani 6rakt61 egeszen estig,
akar ejszakaig is vendegeskednek egymasnal. Ezek a
latogatasok, mint mar emlitettem szerves reszet kepezik a
csaladhoz tartozas erzesenek. Ilyenkor a ferfiak es a nok
kiilonvonulnak, ritkan iilnek le vegyesen beszelgetni, ha jelen
is vannak az asszonyok, nem sz6lnak bele a ferfiak
beszelgetesebe, mert ez illetlen, neveletlen viselkedesnek
szamit. Az ismerosok latogatasa hasonl6an fontos a kozossegi
kapcsolatok apolasaban, hiszen ez jelenti azt, hogy a csaladok
kozott nincsen harag, ellenseges erziilet. Onnan lehet tudni, hogy
ket csalad kozott problema van, hogy nem jamak egymashoz
latogat6ba, illetve nem fogadjak el a masik meghivasat. Ezek a
latogatasok kolcsonosek, mert az egyoldalusag haragot sziilne,
felsobbrendusegnek erzik ezt. Az ilyen, ejszakaba nyul6
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latogatasok is konfliktust eredmenyezhetnek a magyar
szomszedokkal, mert zavarja oket a mozgas, hangoskodas.
A tarsas elet jeles esemenyei a mulatsagonak nevezett,
nagyobb kozosseget megmozgat6, zenes, tancos evessel es
italozassal teli sz6rakozasi alkalmak. 38 Ezek altalaban
iinnepekhez, vagy szokasokhoz kapcsol6dnak: keresztelo,
"eljegyzes", husvet (patradyi), karacsony (krechuno), ujev
(nyevo bersh), ezen kivul ilyen alkalornnak szamit a bortonbol
hazateres is a csalad, kozosseg szamara. Tulajdonkeppen a
virrasztas is kozossegi alkalom, de megsem mondhatjuk, hogy
ekkor mulatozast tartananak, annak ellenere, hogy kulsosegei
hasonlatosak ezekhez. A mulatsagok az egesz kozosseget
megmozgatjak, nemcsak a szuken vett csaladot, hanem az
ismerosok is reszt vesznek ezeken, ezzel fejezik ki a csaladok
egymas iranti tiszteleti.iket. Ezek az esemenyek mindig nagy
anyagi terhet r6nak a csaladokra, egyesek eseteben szinte eron
felul is teljesiteniiik kell azokat az elvarasokat, amelyekkel egy
ilyen mulatsago jar. A ciganyok 6sszetartasukr61 ismertek, de
ez nem csak kozhely, val6ban letezo erzes, melyet a romanes
szerint megelt kozossegi let biztosit szamukra, az etnikai
identitasuk es a szentetomyai ciganyok eseteben a lokalis
identitasuk alapja.
Az ertekek osszevetese, identitâsok barca
A ciganyok es magyarok ertekkulonbozoseget vizsgalva
tobb, mar vizsgalt rendszert vetettem ossze sajat, a magyarok
es a ciganyok kozott vegzett kutatasaimmal. 39 Az egymassal
szembena116 ertekrend az eltero eletm6db61 (gyujtogetotermelo) es kulturalis hagyatekb61, hiedelmekbol fakad. A
ciganyok szerint a sorsszerusegen valtoztatni nem erdemes, nem
kuzdenek ellene, a romanes resze ez is. J61 lă.tjak az ertekrendjiik
magyarok reszerol erkezo elutasită.să.t, tudjak az ellentetek okait,
de nem tesznek ellene, biiszken, mar-măr kihiv6an vă.llaljă.k
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ezt az ertekekben is jelentkezo szembenallăst, mivel a ciganylet
alapveto elemeirol van sz6, az identitasuk alapjar61.
Az magyar-cigany ertekrend eltereseit az
foglaltam ossze:
Magyarok
kemeny munka
gilrcoles
kitartas
termeles
vilagiassag
a munka pozitiv ertek

alăbbiakban

Ciganyok
ilzleteles
beszelgetes
ilgyesseg
forgalom (lopas)
magia, babonak
a munka negativ ertek

autonomia:
autonomia:
bunozestol tart6zkodas
bunozes megengedese
csere kerillese
munka kerillese
takarekossag
tekozlas
kozossegi osztozas
felhalmozas
jelen a fontos
mult es jovo meghatăroz6
vagyon tarsadalmi
killonbsegeket eredmenyez tărsadalmi
killonbsegek elutasitasa
Egy magyar lakos velemenye a kovetkezokeppen foglalja
ossze a Szentetomyan fenna116 ertekrendbeli killonbsegeket:
,,A ciganyok az utcan lognak naphosszat, a magyar embernek
meg log a beie a sok munkatol."
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Arra a kerdesre, hogy miert nem szeretik a cig:inyokat a
magyarok, a kovetkezo v:ilaszokat adt:ik:

Magyarok
Hangosak
Lopnak
Szemetelnek, koszosak
Agresszivek

Ciganyok
Lopnak
Koszosak
Veszekednek

Arra a kerdesre, hogy miert nem szeretik a cig:inyok a
magyarokat, a kovetkezo v:ilaszokat adt:ik:

Magyarok
M:isok, mint ok, killonbek

Ciganyok
Ell ense gesek

Az egyi.itteles nem tudta kozeliteni egym:ishoz az eltero
ertekrendeket, s az ebbol kovetkezo ellentetek a mai napig
melyen gyokerezo, eles hat:irokat huznak a magyar es cig:iny
kozosseg koze.
A szentetornyai kozosseg 6sszetart6, z:irt csoport.
Territorialit:isuk jellegzetes megnyilv:inul:isa az orosh:izi
cig:inys:iggal szembeni eros szemben:ill:isuk. Sz:imukra az, ami
Szentetornya hat:ir:in kiviil esik, az egy idegen vil:ig, veszelyekkel
teli. Eppen ezert kevesen, s ritk:in mozdulnak ki innen, egy z:irt
kort alkotva elik saj:itos eletiiket. A legtobb csal:idb61 csak a musz:ij
es a sziikseg hajtja be az embereket Orosh:iz:ira a hivatalba, vagy
a csal:idsegito szolg:ilathoz. Teriileti kotodesi.ik, vedelmi.ik eros,
identit:isuk meghat:irozotts:ig:iban is szerepet j:itszik. A
Szentetomy:ihoz kotodo lok:ilis identit:isuk fontos eleme etnikai
identit:isuknak. A falun kiviili vil:ig ismeretlenseget nem tudj:ik
kezelni. Belso szocializ:ici6juk, ismereteik hi:inya miatt nem tudnak
megfelelo va.l.aszt adni a kiilvilăgb61 szănnaz6 kihivăsokra, s igy
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az ismeretlent idegenkedve, ellensegesen fogadjak. Keptelenek
kapcsolatokat kialakitani (nehăny peldăt61 eltekintve) mas
kozossegekkel, mely meg inkăbb melyiti az izolaci6jukat. A
biiszken viselt „szentetomyai cigany" identităs tulajdonkeppen
magăban hordja azt a felelmet, hogy mas ertekek elfogadasaval
seriilhet a kozosseg cigany tudata es eletvitele. A belso hatăr
meghuzăsa, a csoporton belilli endogamia is azt erositi, hogy a
veszelyeztetettseg, a mindig vedekezes erzete jelen van benniik,
nemcsak a helyi magyarokkal szemben, hanem mas cigany
kozossegekkel szemben is. A „mi szentetornyai ciganyok"
onmeghatărozăs tehat otvozi a lokalis es etnikai identitas fogalmat.
Esetleiras 40
Egy 1994-ben tortent gyilkossagi eset felszinre hozta a
magyar es cigany kozosseg kozotti fesziiltsegeket. Kialakult az
identitasok kozotti konfliktushelyzet, mely a mai napig
meghatărozza a magyar-cigany kapcsolatokat Szentetomyan.
1994. junius 5-en ejjel kiraboltak es megoltek egy idos asszonyt,
a Iănyăt pedig sulyosan băntalmaztăk. Az eset nagy felhăborodast
keltett es felszinre hozta a măr meglevo ellenteteket, a kenyszerii
egyiltteles okozta konfliktusokat. Junius 22-en falugyulest
tartottak a problemak orvoslasa erdekeben:

„Eddig tiirtek az itt elo emberek. Nem jelentettek be
rendorsegen a lopasokat sem, mert feltek a bosszut6l. De a
gyilkossag ulan mar nem lehetiink tetlenek. Sokan azt
hangoztattak, hogy fel kell gyujtani a ciganyok hazait, vagy
meg kell verni oket ... Mi nem akarjuk, hogy ver folyjon! Se
ciganye, se magyare!" - nyilatkozta a helyi korzeti orvos. A
falugy(iles parăzs hangulatban telt, tobb sz6valtas alakult ki a
ciganyok es magyarok kozott. Nehăny megsz61alas jelzi a
hangulatot es a viszonyokat:

,,Nem vagyunkfajgyiilălok, mert akkor nem allnank sz6ba
veliik, hanem egyszeriien leszurnank oket. Itt csak azt az egy406
https://biblioteca-digitala.ro

ket ciganycsaladot kellene bezarni, es helyreallna a rend. Hiaba
jănnek ide a rendorăk, ha ok kăzăttiink maradnak ... Itt is az
lesz, mint Ketegyhazan. 41 Azt az egy-ket csaladot eltakaritjuk,
aztan lesz, ami lesz."
,,Amig hozzam be nem jănnek, addig nincs ba}, de az en
portamr6l egy cigany se megy ki elve."
,.,Nem az a ba}, hogy cigany, hanem az, hogy nem dolgozik."
,,Mi vagyunk a kisebbseg, nem ok. Sajat hazankban nincs
jogunk. Ok rabolhatnak, ălhetnek, s nekiink nincs lehetosegiink
megvedeni magunkat, mert az ănbiraskodas."
A polgărmester a kovetkezokeppen nyilatkozott: ,,Az
ugynevezett magyarciganyok be tudtak illeszkedni, mert maguk
is akartak. Itt nem ciganyokr6l kell beszelniink, -hanem
biinelkăvetokrol. Hogy ciganyok kăzătt tăbben vannak? Az egy
dolog. Az embert nem az zavarja, ha cigany, hanem az, ha
lumpen, nem dolgozik."
A falugy(iles utăn az egyik cigăny haz ablakait betortek,
illetve megfenyegettek a cigănyokat. Arra panaszkodtak a
cigăny lakosok, hogy kik6z6sitettek oket, nem beszelnek veliik,
a boltban nem szolgăljăk ki oket, tartanak a magyarok
bosszujăt61.

A biincselekmeny utăn egy h6nappal a rendorseg elfogta a
tetteseket, akik bir6săg ele, majd b6rt6nbe keriiltek, de ez nem
ăllitotta le az ellensegeskedest. Augusztus 11-en ujabb falugy(ilest
tartottak, ahol a korzeti orvos nyilt levelben fordult a lak6k
neveben a polgărmesterhez, hogy a „gyilkos, rablo csalădokat"
telepitsek ki a falub61. A polgărmester igyekezett megnyugtatni
a lakossăgot, hogy egy rendororsot ăllit fel Szentetomyăn. A
polgărmester es a rendorkapităny beszede alatt a cigănyok es a
magyarok sz6văltăsba keveredtek, igy a falugyiilest
berekesztettek. Tovăbb borzolta a kedelyeket, hogy a televizi6
Objektiv cimii miisora filmet keszitett a konfliktusr61. Se a
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Fiatal cigâny csalâd. Young gypsy family.

A cigânyvajda. Gypsy voivode.
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Cigăny lak6h ă z .

Gypsy dwell.

Kozossegi alkalcim. Communal occasion.
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Cigany lak6haz. Gypsy dwell.

Hagyomanyos fozes nyilt tuzon. Traditional cooking on open fire.
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Cigăny lak6hăz.

Gypsy dwell.

,,Betyăr vagyok . .. ". ,,I am an outlaw ... "
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magyar, se a cigany lakossag nem tartotta objektivnek a kozlest,
igy ujabb problema sziiletett mindket fel felhaborodasab61,
melynek megoldasakent ujabb riportfilm kesziilt.
Az oroshazi orszaggyiilesi kepviselo interpellalt a
parlamentben, okt6berben, a helyi rendori ero letrehozasa
erdekeben, mint ahogy ez fent is olvashat6.
Az iigy utols6 felvonasa decemberben volt, amikor egy, a
„gyilkos csaladdal" rokonsagban levo szentetomyai csalad
koltozott az Oroshazahoz tartoz6 Tatarsancra, a tanyavilag
kozpontjaba. A helyi lak6k ugy ertelmeztek, hogy az
onkormanyzat igy akarja megoldani a kitelepitest, de az
indulatok lecsillapodtak, s lassan a szentetornyai eset
kovetkezmenyei is lenyugodtak.
Ezek utan sem old6dott meg a „helyzet" Szentetomyan, a
fesziiltseg az6ta is megvan, mindket kozosseg erzekenyen es
hevesen reagal a kiilonfele konfliktushelyzetre. 2002 6ta ujra
felerosodott a fesziiltseg, amikor egy ujabb gyilkossă.g tortent
Szentetomya gyokeresi reszeben Ezută.n az egyik csală.dot
elkoltoztette egy mă.sik faluba, de fel ev ută.n ujra visszakoltoztek.
Ahogy fent leirtam, ezutan dontott ugy az onkormanyzat, hogy a
rendorors mellett foglalkoztat cigany kozossegsegitot.
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IDENTITATE ETNICĂ SI LOCALĂ ÎNTR-O
' CIURARI
COMUNITATE DE
Rezumat

I.Despre condiţiile cercetării
Cercetările asupra tiganilor din Szentetomya, din vecinătatea
'
localitătii Oroshaza, au început în anul 2002. Cei mai putini tigani
,
' ,
din judetul Bekes se găsesc în acestă zonă însă tot aici sunt si
'
,
cele mai puternice conflicte între maghiari, politie si tigani.
' ' ,
Totusi comunitatea de tigani de la Szentetomya s-a dovedit
'
,
a fi o comunitate traditională cu respect pentru datinile tigănesti.
,
'
'
Stabilită mai târziu, comunitatea aceasta de ciurari săraci
este vorbitoare de limbă română (tigani
români).
,
Schimbările care au avut loc în societatea maghiară de azi
n-au modificat prea mult viata comunitătii, care cunoaste o
' tiganii de la oras,
'
stagnare. Ciurarii nu vor să fie' împreună cu
,
'
pentru că aceştia sunt ţigani unguri şi pentru că n-au o părere
prea bună despre ei.
Tinerii respectă tradiţiile, ,, nu se iau după ceea ce văd la şcoală".
Cercetarea întreprinsă a urmărit să identifice forţele
coerente, care tin laolaltă membrii acestei comunităti, modul
' respectă tradiţiile, rolul jucat de identitatea
'
în care grupul îşi
locală si cea etnică.
în' culegerea datelor nu am folosit metodele etnografice
obisnuite.
'
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A durat o perioadă până am fost acceptat, pentru că m-au
considerat străin, gazho, raklo. Singura posibilitate a fost de a trăi
zi de zi alături de ei. Am fost acceptat când le-am cunoscut limba.
Astfel am început să vorbesc cu ei tigăneste, să gândesc
'
'
tigăneste cui, ce si cum să-i spun, am devenit si nas de botez,
'
' membru de' familie.
'
'
asadar
' 2.Szentetornya, satul, cartierul
În cadrul oraşului Oroshâza se poate trage o linie marcantă
între anumite zone.
O asemenea zonă este Szentetomya, care si în ziua de azi
'
a păstrat identitatea specifică de „sat în oraş".
Localitatea a fost alipită la Oroshaza la 1 ianuarie 1946 si
'
în felul acesta Oroshaza a devenit oras. Pentru că erau localităti
' „refacerea" lor.
'
învecinate, istoriile lor s-au împletit cu
Ambele localităti se găsesc în sud-vestul judetului Bekes,
'
' iar după
amblele au fost depopulate
în timpul luptelor cu turcii,
eliberare, pământurile, reîmpărtite, au ajuns la mosieri diferiti.
'
'
'
Oroshaza a devenit proprietatea
familiei Harruckem,
noua
localitate luând fiintă în 1744, iar pusta Szentetomya a devenit
'
proprietatea baronului
Rudnyanszky, în schimb localitatea
Szabadszentetomya s-a înfiintat
, abia un secol mai târziu, în
anul 1846. Potrivit unui raport din 1865, aici era încă o mosie
'
mică, unde lucrau zilieri si tărani plătiti cu salar, care nu era
' '
,
considerată potrivită să devină comună.

În anul 1861 lângă Szabadszentetomya se înfiintează si o mică
,
'
aşezare de pustă, de sine stătătoare, întitulată Puszta-Szentetomya.
După 1867 prin instaurarea dualismului odată cu
dezvoltarea liniilor de cale ferată, începe şi dezvoltarea
economică a zonei din jurul orasului Oroshâza.
'
Ca urmare în 1886 ambele asezări
au îndeplinit conditiile
'
,
si au primit titlul de comune.
'
În urma unor tratative dintre cele două asezări, în anul 1903
'
ele se unesc într-o comună mai mare, cu numele de Szentetomya.
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Asa cum am mentionat deja, în 1946 comuna devine cartier
'
' carter cu aspect de sat, plasat la 6 km de
la Oroshâza.Totusi
acest
'
oras, nici astăzi nu este legat prin constructii.De asemenea si astăzi
'
'
'
orasul
si fosta comună îsi sărbătoresc existenta
la zile diferite.
' Acest
'
'
'
tip de neîntelegere care izvorăste din identitatea
'
'
locală se regăseste si în cazul identitătii locuitorilor tigani de la
'
'
'
'
Szentetomya.
Divergentele care apar sunt între locuitorii orasului si între
'
'
'
romii de la Szentetomya.
3.Comunitatea de tigani de la Szentetornya
In legătură cu data venirii tiganilor în Szentetomya nu
'
există documente de arhivă, doar presupuneri.
Pentru că este o comunitate catolică o sursă de informatii ar
'
putea săo constituie registrele de botez, dar numai după 1944, fiindcă
trupele sovietice, în trecere prin zonă, au dat foc parohiei catolice.
Istoria tiganilor din Oroshaza ne oferă unele indicii despre
'
prezenta tiganilor
în zonă.Astfel în Oroshaza prezenta tiganilor
'
'
'
este semnalată deja în 1746, la acestă dată fiind 'botezat
în
biserica evanghelică primul copil de tigan.La acesti primi veniti
'
'
'
în anul 1820 s-au asezat fierarii.
De asemenea tot' secolul al XIX-lea sunt semnalate în zonă
caravane de tigani.
'
După ce în Tările Române tiganii au fost eliberati din robie,
' spre Ungaria.
'
'
ei încep să se miste
În orice caz,' este de presupus că după înfiinţarea localităţii
Szentetomya, în anul 1846, trebuie să fi apărut ~i caravanele de
ţigani, localitatea fiind plasată pe drumul dintre Szentes ~i Pesta.
Acesta cu atât mai mult cu cât Oroshâza fiind un centru comercial
cu piete si târguri săptămânale renumite, ea atrăgea cu sigurantă
' ' tigani, care trăiau din produsele fabricate.
'
mestesugari
' În' mod' cert însă, în anul 1906, tiganii locuiau în
'
Szentetomya.
A

'
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Tiganii
bătrâni de azi povestesc că bunicii lor, uneori chiar
,
si părintii au fost tigani nomazi, care mergeau cu cărutele,
'
' goniti de localnici
'
'
adeseori
sau urmăriti, de jandarmi.
,
Numele lor de familie, sunt nume ce indică ocupatia:
,
Csurar, Kanalas, Rostas, Kol6mpar.Faptul că le găsim si
, la
familiile de tigani
din Szentetornya de astăzi indică o anumită
,
legătură de rudenie a acestora cu ţiganii din Ardeal.
Tiganii
din Szentetornya sunt tigani
mai săraci de origine
,
l
română, din tribul churar, respectiv mashar.In cazul unora
din familii putem vorbi despre înrudiri cu kherar sau
gurvar. Una dintre familiile de ţigani din Szentetomya se
consideră din neamul savuleshtilor, care s-ar trage din
neamul guneshtilor.
S-au asezat în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea
respectiv în' primele decenii ale secolului XX venind dinspre
România de azi respectiv dinspre Iugoslavia.
Unul dintre acesti sositi a fost si bătrânul tigan Karcsi,
'
' că a venit
' în preajma
despre care memoria' comunităţii
spune
primului război mondial.
Datorită legăturilor active, nu tocmai pozitive, ţiganii au
intrat si în memoria ungurilor locali.
' posibil ca venirea lor să fi avut loc după Trianon,
Este
fiindcă până astăzi au supravieţuit poveştile lor despre
A

granyica(graniţă).

Capul uneia din familiile Nagy a venit în Szentetornya din
Hajduboszormeny, localitate în care tiganii trăiau în cocioabe
' a secolului al XIX-lea.
mici din văiugă încă din a doua jumătate
În lumea basmelor marginile teritoriale şi cele temporare se
sterg, ei povestesc că Savulo, strămosul savuleshtilor, a fost haiduc
'
'
de-a lui Roza Săndor, că Roza Sandor i-a fost naş la unul din copii.
De la acest Savulo, care era o fire sălbatică, un om puternic
şi iscusit, despre care circulă numeroase poveşti, s-a pornit
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neamul savuleshtilor, cu o faimă proastă, usor de recunoscut si
'
'
azi datorită orgoliului lor si a iutimii la mânie.
'
'
Până în anul 1980, comunitatea tigănească a trăit la marginea
'
exterioară a comunei Szentetomya, spre Gadoros, familiile
înrudite fiind astfel în strânsă legătură. Căsutele mici tigănesti
' înrnultit' până 'sridicate initial pe strada Horvath Gyorgy s-au tot
'
'
au transformat într-un adevărat cartier tigănesc, la marginea
'
~ezării. Cartierul nu a avut canalizare, WC-uri, conducte de apă,
containere pentru gunoi, zona fiind plină de gunoaie.
În Oroshaza au început desfiintarea cartierului tigănesc
'
în 1968 însă în cartierul din afara ' orasului (Szentetomya)
'
acest lucru s-a realizat mult mai târziu, în anul 1972
încercându-se o oarecare modernizare a caselor, prin
înlocuirea peretilor din văiugă cu pereti de cărămidă. În
' iar în 1986, 11
anul 1975 aici 'trăiau încă 44 de persoane
familii însumând 73 de persoane.
Conform hotărârii Consiliului Judetean Bekes, tiganii
'
'
trebuiau mutaţi câte 1-2 familii în zone locuite
de unguri.
Evacuarea ţiganilor din colonie a început în 1986, ultima
familie plecând în 1991.
Orasul a achizitionat pentru tigani, de la tărani, case mai
' pe care ţiganii
' trebuie să le
mari sau 'mai mici, pe' diferite străzi,
plătească în rate la OTP, fără dobândă.
La recensământul din 2001 numărul tiganilor din Oroshaza
'
a fost de 294 de persoane, din care comunitatea
din Szentetomya
reprezintă 100-11 Opersoane.
Comunitatea ţiganilor păstrători de tradiţii este formată din
următoarele familii: Simăndan,
Nagy, Kanalas, Rostas, Racz,
,
Kolompar, Katona şi Farkas.
Matricolele de botez catolice care încep din 1944
înregistrează între anii 1946-1950 prezenţa acestor familii în
Szentetomya.
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Între familii relatiile sunt endogame, aproape toată lumea
cu toată 'lumea, nu prea acceptă străini.
În comunitate sunt două clanuri, Kanalas si Simandan,
' '
restul familiilor grupându-se în jurul lor.
Limba vorbită de toti, inclusiv de copii este romani si ei
'
'
văd în folosirea acestei limbi o formă de păstrare a identitătii lor.
'
Nu prea se bucură de venirea unui străin, dar dacă totusi
'
acceptă un alt tigan sau un gazh atunci au pretentia ca foarte
'
'
repede să se obi~nuiască cu regulile lor.
Au relatii de rudenie sau de afaceri cu localitătile:
'
'
'
Mezokovăcshaza, Magyarbănhegyes, Arpădhalma, Tatărsănc,
este

înrudită

V egeghăza, Mindszent, Kiskoros, Szeged, Szekszărd.
Din punct de vedere demografic, în acestă comunitate
numărul bărbaţilor ~i cel al femeilor este egal, perioada de
fertilitate si de mortalitate face ca grupul să fie format din tineret,
'
numărul bătrânilor fiind mai mic ca la alte etnii.
Persoanele de 40 de ani alcătuiesc 75% din comunitate, a
fi bunic sau bunică la 35-40 de ani fiind ceva obisnuit.Cei de
50 de ani sunt considerati bătrâni (phurre), ei nu au 'viată lungă,
'
'
rar este persoană care trăieste
peste 60 de ani.
'
Familiile în general au multi membrii, în medie sunt 3-4
'
copii într-o familie, odinioară comunitatea
a avut bulibasă însă
'
Prin desfiintarea cartierului această functie a dispărut .Totusi
'
'
'
după 1990, din cauza problemelor si actelor de violentă, a fost
'
'
necesară reînfiintarea acestei functii.
' Szentetornya l-a numit
Din martie '2003 primăria din
conducător al ţiganilor pe Şimăndan Mătyăs.După moartea lui
din 9 februarie 2004 a fost ales în loc Simăndan Gusztav.Din
'
2006,după iesirea din închisoare a fratelui mai mare, Simăndan
'
'
Pal, lui i-a revenit functia de conducător.
' al scolarizării situatia lor este una
Din punct de vedere
'
'
nefavorabilă, în comunitate numărul celor total sau partial

'
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analfabeti, fiind mare.Foarte putini
, sunt cei care au frecventat
mai mult decât 8 clase.Părintii
nici o
, nu văd în scoală
,
perspectivă prin urmare copii nu sunt încurajati
, să învete.
,
Scoala
din
Szentetomya
se
luptă să-i convingă pe părinti să'
,
si trimită copii la scoală dar si cei care se duc nu au rechizite,
,
'
'
nu-si
, fac temele.
Tiganul
acceptă regulile lumii exterioare până la granita
,
,
acomodării, dar el trăieşte după legile lumii lui.
De la schimbarea regimlui comunist aproape toti, membrii
comunitătii tigănesti, care ar fi apti de muncă sunt someri.
'
' C.A.P-urile, fabrica
'
'
S-au ' desfiinţat
de sticlă, respectiv
sau transformat, iar noii angajatori nu doresc să lucreze cu tigani.
,
In aceste conditii
veniti, din afară lucrează la munci
, tiganii
,
comunale sau se angajează temporar.Cei apti, de muncă dintre
autohtoni nici nu apar la piata
, locurilor de muncă, trăiesc din
indernnizatii(ajutor social, de sănătate), din acesti bani îsi întretin
'
'
'
'
familiile. Numărul
handicapatilor
este si
,
, el mare între persoanele
apte de muncă(50-60%).
În urma desfiintării
cartierului tigănesc
si
,
,
, a mutării
familiilor în loc de rezolvarea unei probleme s-a născut alta,
legată de convietuirea
dintre tigani
si
,
,
, unguri.
Părerea tiganilor
este că ei au trăit mai bine în cartierul lor,
,
unde s-au simtit
mai
în
sigurantă.
,
,
De altfel toate familiile au avut de suferit în urma mutărilor,
bătrânii din aproape toate familiile au murit după această mutare.
Întrând mai des pe teritoriul comun al localitătii
, provocau
diferite conflicte cu sătenii.
Din anul 2001 tiganii
au început să se regrupeze într-o
,
singură zonă sustinând
că asa
,
, se pot apăra mai bine.
S-au cristalizat astfel mici colonii în 4 zone. Astfel, pe
strada care se continuă de la fostul cartier tigănesc
deja sunt
,
mutate 6 familii de tigani. Cu exceptia a 2-3 case, majoritatea
'
,
~
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au un aspect ţigănesc, clădirile sunt în
paragină, tencuiala este căzută, porti, garduri nu există.
Intre familiile de unguri, care trăiesc în acestă zonă, si tigani
' '
situatia este tensionată.Ungurii se poartă urât cu tiganii si deplâng
'
'
'
soarta caselor, care arătau altfel când aveau proprietar ungur.
Valori, trai
Ca să întelegem viata si mentalitatea tiganilor din
'
' '
'
Szentetomya, trebuie
să analizăm sistemul lor tradiţional de valori.
Si aceasta cu atât mai mult cu cât, în vreme ce tiganii din
'
'
Oroshaza,
generaţie după generaţie, s-au obişnuit cu strategiile
de convietuire, au devenit tigani „buni", tiganii de la
' nu s-au integrat' si continuă să trăiască
'
Szentetomya
ca în
'
vremea când erau nomazi, ceea ce generează un conflict permanent cu ungurii. Ambele etnii sustin că de la desfiintarea
' multe.
'
cartierului tigănesc conflictele sunt mai
'
Problemele apar din chiar modul diferit al celor două etnii
de a face bani pentru traiul zilnic.
Din comunitatea tigănescă două familii sunt mai înstărite,
una chiar îsi permite să' tină o slugă care este de etnie maghiară.
Faptul' că un tigan 'are drept slugă un ungur, pentru tigani
'
' se
este simbolul stăpânirii
tiganilor asupra ungurilor.La acesta
'
adaugă mândria că banii cu care plătesc sluga nu sunt bani
obtinuti prin muncă.
' Pe' de altă parte ungurii îi dispretuiesc, fiindcă trăiesc de pe o
' în ceea ce priveste viitorul.
zi pe alta, că nu au un simt al răspunderii
'
'
Acestă perceptie diferită a banului si a muncii se datorează
'
'
în mare parte modului
diferit de percepţie
a timpului în
mentalitatea tigănească.
'
Timpnl pentru
ţigani nu este important, nu contează ora,
ziua, săptămâna.
Din acestă cauză au probleme cu respectarea termenelor,
adultii au probleme la serviciu, copii la scoală.
'
'
caselor
A

cumpărate

'
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Anumite probleme ridică şi munca pe care sunt puşi s-o
Presteze, care este complet diferită de ocupatiile
' lor traditionale,
,
practicate în vremea nomadismului.
După cum sugerează şi numele, unii prelucrau lemnul, fiind
lingurari, altii
Kolompar, altii
, metalul precum Simandan,
'
, făceau
site, precum bătrânul Tepsis Pali, bunicul lui Şimăndan.Ţigan
nomad acesta mai repara lucruri mici, se ocupa si cu tocilăria,
'
chiar fabrica mici piese.
Femeile din comunitate ghiceau sau furau.
În perioada comunistă unii s-au angajat sezonier pe la diverse gospodării sau la C.A.P-ul Petofi, însă au fost şi din aceia
care n-au lucrat, trăind din furat.Si acesta pentru că tiganii cred
'
,
că angajarea permanentă ar însemna pierderea independentei
, lor.
Dintr-un document din 1985, păstrat în arhiva Consiliului
local aflăm că si la acea dată multi tigani din colonie trăiau din
'
, '
ajutorul social sau din pensii de boală, lăsând întretinerea lor
'
pe seama statului.
Situatia nu s-a schimbat nici după desfiintarea cartierului
,
'
de tigani, aproape toti membrii activi ai comunitătii fiind someri.
' Dincolo de ajutoarele
'
'
'
primite de la stat posibilitătile
, de a
face rost de bani sunt diverse.
O parte din aceste îndeletniciri profitabile sunt considerate
de unguri ca fiind „tigănesti":
,
'
a)cersitul
'
b)colectarea
de deseuri, mai ales fier vechi
'
c)strângerea de lucruri aruncate de alţii
d)afaceri, schimburi
e) furturi
f) munci de sezon
Ne vom opri foarte succint la fiecare din aceste ocupaţii
traditionale
'
Cersitul
'
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Tiganii din Szentetomya sunt renumiti în acestă privintă.Ei
' „împrumut" oricând ~i de la oricine,
'
'
cer bani
după care pot săi dea înapoi sau nu.
Victimele sunt străinii sau cei mai bogati, banii sunt ceruti
' încât ajutorul nu'
pentru copii, pentru familie, sumele sunt mici
poate fi refuzat.
Cersitul are loc mai ales în partea a doua a lunii când
ajutorul 'primit de la stat s-a terminat.De cerut cer femeile
si mai ales bani, pe care după aceea pot să-i folosească
'
cum
vor.
Colectarea de deşeuri
Multi membri ai comunitătii se ocupă cu acest lucru.Ei
'
'
adună mai ales fier de la rampa de gunoi sau tomberoane, pentru
a-l vinde.Dacă găsesc obiecte vechi încearcă să le vândă ca
antichităti.După părerea lor acestă activitate nu este o rusine si
' aici
'
adeseori 'la rampa de gunoi este o adevărată luptă, fiindcă
vin să scormonească si altii din oras.
'
'ce nu mai' sunt folosite de locuitori
Adunarea de lucruri
Desi este o activitate temporară, se câstigă bine din
'
,
ea.Aruncarea lucrurilor nefolositoare din casă se face o singură
dată pe an ~i ţiganii se pregătesc din timp pentru această
actiune.Ca să se deplaseze mai rapid ei fac rost de masină cu
remorcă. In primul rând sunt căutate de~eurile de fier vechi dar
in principiu se adună totul.Ţiganii umblă prin tot oraşul, câştigă
cel care este mai iute.Se pot obtine câstiguri mari cu o investitie
'
'
'
minimă, de aceea toate neamurile sunt pe drum, nu numai tiganii
'
săraci ci si cei înstăriti participă la acestă actiune. Câstigul
' considerabil,
' încât tiganii se miră' că ungurii
' nu
obtinut este
' de acestă posibilitate de a' face bani.
profită
Afaceri, schimburi
La ţigani totul poate să devină obiectul unui schimb, mai puţin
femeile. Scopul schimbului este un câştig, adică o afacere bună.
'

A

,
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Pentru o afacere bună ei sunt în stare să facă kilometri
întregi, schimbul cel mai frecvent se face cu cai, porci si alte
'
animale, dar orice poate să constituie obiectul unui schimb.
De obicei se schimbă animal cu animal,mai rar se dau bani
în completarea schimbului.
Vârsta celor ce fac schimb nu contează, si
, un tânăr poate
face schimb de ceva cu un bătrân, cu conditia să fie respectos.
Afacerile pot să apară în mod spontan şi 'în acest caz imediat
se pune întrebarea „Cât ceri?" la care răspunsul este „Cât dai?",
dialogul acesta fiind indispensabil oricărei afaceri. În timp se pun
întrebările cei doi stau cu palmele deschise ca celălalt să bată palma.
Partea esentială în tocmeală stă în minimalizarea mărfii
' de defecte.Ei sunt înconjuraţi de familie,
celuilalt, în găsirea
care privesc spectacolul şi intervin cu sfaturi, îşi dau cu_părerea
despre calitătile produsului de schimb.
Tiganilor' nu le plac târgurile, în schimb le plac pietele mari
' si sâmbăta, de la Oroshaza, unde nu numai că au' afaceri
de joia
,
dar se si întâlnesc cu alti tigani, din alte localităti.
' toate acestea' reiese
'
'
Din
conceptia tiganilor
despre
' '
bani.Dacă au noroc, fac bani fără efort, dacă pierd banii tot nu
s-a întâmplat nimic
Vor avea noroc altădată fiindcă norocul pleacă si vine din nou.
'
Furtul
Ceilalti locuitori au fată de tiganii din Szentetomya rezerve
'
'
'
si
, chiar o anumită repulsie din cauza fărădelegilor pe care le
comit: furturi, jafuri,omoruri.
Comunitatea nu consideră crima, furtul ca faptă în afara
legii.Dacă sunt încununate de succes fac chiar cinste celor care
le-au comis.
De furat se fură de oriunde chiar si din biserică.În acest caz
'
nici legea strămoşească potrivit căreia ţiganii nu fură din propriul
sat nu este valabilă, ţiganii aducând mari prejudicii sătenilor.
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Munci temporare, de sezon
Multi, din comunitate au luat parte pentru câteva săptămâni sau
luni la diverse munci sezoniere: la tăiere de trestie, la curătit
, canalele.
De asemenea mulţi ispăşeau anumite pedepse prestând
munci comunitare.
Banii obtinuti sunt însă repede cheltuiti, fiindcă tiganii nu
'
îsi fac rezerve' de 'exemplu pentru iarnă. '
' Viata comunitară
' nici o altă etnie, la tigani viata în comunitate era
Ca la
'
'
deosebit de importantă.
A trăi romanes adică în stil tigănesc
înseamnă să trăiesti
,
'
conform asteptărilor si regulilor tiganilor.
'
'
Evenimentele
vietii
sociale ' se desfăsoară pe mai multe
'
planuri.Nivelul de bază' este familia, unde se
desfăsoară micile
'
evenimente ale vietii,
problemele traiului zilnic, dar
si
micile
,
'
bucurii ale vietii.
,
Nivelul următor sunt fraţii, finii, naşii, care sunt aproape
zilnic cu familia, mai ales în orele după amiezii până seara,
chiar si până noaptea târziu.
'
Vizitele
acestea consolidează sentimentul de a apartine
'
familiei.Femeile si
bărbatii stau separat.Femeile nu se amestecă
'
,
în discutii.
,
La fel se fac vizite dese si la cunostiintele bune, ceea ce
'
'
,
înseamnă că nu este supărare între familii.
Aceste vizite prelungite în noapte îi deranjează pe vecinii
unguri datorită gălăgiei, adeseori izbucnind conflicte.
De sărbători (botezuri, logodne, Pasti, Crăciun, Anul Nou
sau la ieşirea cuiva din închisoare) se' încing petreceri cu
mâncare, băutură şi muzică.La fel se adună şi la priveghi dar
atunci nu se distrează.
La petreceri ia parte familia întreagă si toate cunostiintele,
'
'
ceea ce demonstrează stima unora fată de' ceilalti.
'
'
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Evenimentele acestea se fac cu mari cheltuieli.
Compararea valorilor, lupta interetnică
Tiganii fată de vecinii lor unguri consideră că nu are rost
'
'
să te lupti
cu soarta,
ei îsi acceptă destinul si sunt chiar mândri
'
'
'
că sunt tigani.
'
Ungurii
lucrează din greu, tiganii fac afaceri; ungurii sunt
'
perseverenti, tiganii se cred descurcăreti;
ungurii se abtin de la
'
'
'
' lucru
lucruri nepermise de lege, tiganii consideră
furtul un
permis; ungurii sunt economi' se gândesc la viitor, pentru tigani
'
contează doar prezentul, viitorul va fi cum va fi.
Conflictul dintre tigani si unguri a atins cota maximă în
'
1994, când ţiganii au omorât
o' femeie în vârstă iar pe fiica ei au
bătut-o rău.

O lună după crimă făptasii au fost prinsi, condarnnati si
'
'
' '
închisi dar lucrurile nu s-au linistit.Sătenii
revoltati
s-au adunat
'
'
'
la discutii, au aruncat cu pietre în ferestrele uneia din casele
'
tigănesti, au cerut primarului să-i evacueze din localitate.Cu
'
'
toate
că au mai înfiinţat un post de poliţie, nici în 2002 conflictele
nu erau rezolvate.
Acest lucru explică de ce Consiliul local a luat decizia de
a reînfiinta functia de sef al tiganilor, ca să aibă cu cine purta
'
'
'
un dialog.'
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ETHNIC AND LOCAL IDENTITY INSIDE A GIPSY
COMMUNITY FROM OROSHAZA NAMED "CIURARI"
Abstract
Although the smallest number of gypsys lives around
Oroshâza within Bekes county, they have many serious problems with the Hungarian residents and the police. The lives of
these disreputably wild gypsys are strange, traditional and stagnating. They detach themselves from the gypsys living inside
Oroshâza, because they are from other families, or romungros
(Hungarian gypsys). The young follow the traditions, the
socializational force is strong within the group, they do not follow examples from the Hungarian communities. The study referred to this community, its cohesion forces and etnospecific
features. How this group experience their own gypsy identity,
how they follow their traditions, how they behave in the outside world. I examined how the group organizes itself, what is
the role of the ethnic and local identitiy in the community, how
those are influenced.
Szabadszentetornya was founded in 1846, on Szentetornya
puszta. In terms of the law of 1886 not only Oroshâza, but also
Szabadszentetornya and Pusztaszentetornya became large villages. From 1890-s there were heated debates about the situations of the two Szentetornya, which ended on 1st J anuary 1903
with the union of these settlements under the name of
Szentetornya. When Oroshâza was declared to be a town in
1946 Szentetornya became part ofthat. The settlements are still
separated, just like their population, the identity of 'coming
from Szentetornya' can be examined very well.
As Oroshâza and the surrounding area, the Szentetornya
puszta could be found next to routes of great importance, gypsy
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caravans mainly from the territory of present Remania were
regularly passing through the area. From the middle of the
19th century, after the abolition ofthe gypsies in the Rumanian
Principalities, more and more roaming gypsies appeared in
Transylvania, who were wandering to Europe crossing Hungary. One reason for the considerable migration is the recovery of the economy from the 1870-s in the examined area (building of the railway system, small farming) lt can be taken for
certain that gypsy caravans appeared very quickly in
Szentetomya as well, because on the bigger farms they could
find lodgings and permanent jobs, and important routes and
railway lines crossed the area. The facts, that Oroshăza was a
commercial center, and the weekly market was famous make
likely to attract gypsy craftsmen who lived on trading and peddling. After puzzling out the collective memory we can come
to the conclusion that gypsies certainly lived in Szentetomya
from the beginning of the 20th century. According to the adult
gypsies tellings their grandparents, in some cases their parents
were still wandering. Examining their names - some of them
are 'trade-names' - they are very similar to the Transylvanian
gypsy names registered in the 18th century. The gypsies in
Szentetomya are poorer Vlach gypsies, most of them from the
churar or mashar families, in case of some other families we
can talk about kherar or gurvar relatives. Certain families describe themselves savulestyi and guneshtyi.
Until the middle of the 1980-s the community lived on the
outskirts of Szentetomya, in a gypsy row, in fact it was a 14room building owned by the local council. The families were
closely connected with each other because of this situation. The
gypsy row integrated the community like the camps of the wandering gypsies. The families were removed from there from 1986
according to the decision ofthe goverment. The last families left
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the row in 1991. The local council bought smaller peasant houses
to the gypsy families, who had to pay it off. These families can
be considered true-born in Szentetomya now, they determine
themselves this way, too. It is the typical attribute of the settled
lifestyle. The families live in endogam relations, get married
between each other, they do not allow to enter any strangers into
the community. lf so, they must accept the gypsy laws and way
of life. Nearly everybody is closely related, at least on the level
of second or third cousins. The families organize themselfves
around two bigger clans, the Kanalas and the Simondan. In the
community everybody speaks and uses the romani (gypsy) language, that is a way they want to save their identity.
The gypsy community in Szentetomya includes about
11 Opeople, there is a slow increase in the number of the population. Several times the community was controlled by a prominent leader (voivode - vajda) but it came to an end with the
winding up the gypsy row. Because of the social problems and
crimes after the change of regime it needed to restore the voivodefunction. It happened in 2003 and there has been a voivode (vajda)
in the community for three years. The situation of their education is disadvantageous, they are behind the times with decades
according to the Hungarian population, many ofthem are illiterate or semiliterate. The unemployment rate has been worse since
the change of regime, almost all of the employable members of
the community are unemployed. The closing down and alteration of the public businesses (collective farms, glass factory,
etc.) unfavorably affected the employment ofthe gypsies. Rarely
they can take part in period works (for example EU projects), or
some of them can do period work at the municipal utility company. They are not on the labour market, they maintain their families from different kind of social supplies and they go to tlje dump
to grab among the garbage.
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It can be determined that there are two different valuesystems, which cross each other when the Hungarian and the
Gypsy communities meet. This difference is from the dissimilar lifestyle, culture, and believes. In the gypsy mind the predestination cannot be changed, so they do not fight against it,
this is the part ofthe romanes. The gysies can see that the Hungarians refuse their values, they know the causes of the conflicts but they do not do anything to change the situation. The
gypsies take the risk of these conflicts pridefully, because these
are about the elemental parts of the gypsy life, these values are
the roots of their identity.

Differences between the Hungarian and
Gypsy value-system:
Hungarians
hard work
plodding
endurance
production
worldliness
the work is positive value

Gypsies
doing business
talking
dexterity
business done (stealing)
magic, superstition
the work is negative value

autonomy:
declining the crime
keeping off the barter
economy
aggregation

autonomy:
allowing the crime
keeping off the hard work
wastage
communal sharing/
particip ating

past and future are
determinative
the property effects
social differences

present is the important
declining social differences
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The pridefully standing for the „Szentetomya-gypsy" identity bears in itself the fear from the other values, because the acceptance of these values can break the sense and the lifestyle of
the gypsy comrnunity. Setting up the „inner-borderline", the endogamy in the group proves that. The threatened- and protectionsense is al ways in them against the Hungarians and the other gypsy
comrnunities. The definition „we are gypsies from Szentetomya"
mixes the idea of the local and the ethnical identity.
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IDENTITATE ETNICĂ SI
,_ CONFESIONALĂ ÎN
CONDITIILE
CASA
TORIEI MIXTE.
,
Familia Bodea - Vaina.

-

Gheorghe Lanevschi
Ajuns la finele secolului al XIX-iea pe locul trei, în cadrul
regatului maghiar, orasul Arad devine un loc de atractie nu
' ci si pentru oamenii de afaceri.
'
numai pentru viligiaturisti
În timp ce viligiatu~isti, încântati de oras, stabilesc relatii
'
'
'
'
finalizate adesea cu mariaje si mutarea în Arad, oamenii de afaceri
'
sunt preocupaţi de deschiderea unor sucursale sau demararea unor
afaceri noi, ce atrag după sine cresterea numărului locurilor de
'
muncă, fapt benefic pentru angajat şi angajator.
Drept urmare nu e de mirare că-n oras sosesc tot mai multi oameni,
' dornici
' loc de muncă sau
nu numai din împrejurimi, în căutarea unui
doar de o schimbare a modului de trai ce l-au avut până atunci.
Din această ultimă categorie face parte si Bodea Ioan
'
Florian, unul din subiectii comunicării.
'
Născut într-o familie de gospodari moti,
, de religie ortodoxă,
undeva în muntii Apuseni, Bodea Ioan Florian, ajuns la o
'
cumpănă a vietii, hotărăste să lichideze tot ce are si cu chimirul
'
plin porneşte în' lume pentru
a găsi un nou loc sub' soare.
Ajuns la Mureş o ia cu pluta la vale şi oprindu-se din când
în când în câte o asezare iesită în cale o cercetează si ne
'
'
'
plăcându-i porneşte mai departe până ajunge în Arad. Aici fiind
impresionat de forfota orasului îsi caută sălas hotărât să rămână
,
'
'
mai multe zile în localitate.
Umblând pe străzi, prin pieţe şi cârciumi, cu urechile ciulite
cu ochii deschisi pentru a nu-i scăpa nimic,
Pentru a auzi si
,
'
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Bodea Ioan Florian îndrăgeste orasul si hotărăste să se
'
'
'
'
stabilească în Arad, fiind atras de oamenii săi stiutori de limbi
'
străine, el însăsi cunoscând germana si maghiara.
În peregri~ările sale prin oras aflâ~d că în Pârneava (cartier
al Aradului), o tânără văduvă ' cu gospodărie mare ( casă,
pământuri, moară, sălas) caută un administrator, se prezintă
'
pentru a se interesa de conditii.
lntâlnirea a fost benefică, tinerei văduve Maria Puterici,
de origine sârbă, i-a plăcut omul, falnic, deschis la minte si
'
direct în atitudine încât îl angajează.
Cu trecerea timpului iesind în evidentă si alte calităti ale
'
' '
'
tânărului, Maria Puterici începe să-l privească cu alti ochi, motiv
'
de clevetiri si mici răutăti, având în vedere că mâna tinerei
'
'
văduve era râvnită de multi, inclusiv de conationali.
'
' căsătoriei cât
Clevetirilor le pune capăt
nu atât anuntul
'
faptul că mirele nu este sărac ci un om cu bani,
fapt adus la
cunostintă inclusiv viitoarei sotii în ajunul nuntii.
' '
'
Evenimentului
consumat' la începutul anului
1890 îi
urmează nasterea unui fiu, Dumitru, urmat de trei fete, Elena,
'
Emilia si Ecaterina,
după care se naste cel de al doilea fiu, Ioan
'
'
(Ionel), la I O octombrie 1900, urmat
de alte trei fete, Zorica,
Draghina si Mărioara.
Invătând de-a lungul anilor si limba sârbă, lucru pe care
' copiii, capul familiei' are ca preocupare principală
nu l-au făcut
asigurarea bunăstării numeroasei sale familii şi îndatoririle de
cetătean al orasului si-a comunitătii în rândul căreia s-a bucurat
'
'
'
'
de stimă
si apreciere.
În dmp ce în Arad la finele secolului al XIX-lea se
puneau bazele familiei Bodea, undeva în judeţul Bihor şi
anume la Săplac se naşte la 1874, Mircea Emeric Vaina, întro familie de oameni înstăriti de origine română si religie
'
'
greco-catolică.
A

A

'

'
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Rămas

orlan la vârstă fragedă, Mircea Emeric Vaina este adus
la Şiria (judeţul Arad), de unchiul său, protopopul greco-catolic,
Jiros, unde micul orlan beneficiază de o aleasă educatie (foto 1).
' urmează
Terminând scoala din Siria, Mircea Emeric Vaina
'
'
cursurile Liceului Gojdu din Oradea apoi Academia Comercială.
După terminarea Academiei este angajat la finante în
'
Oradea, unde datorită competenţei şi-a corectitudinii sale ajunge
comisar financiar, în atentia lui fiind în primul rând fabricile de
'
spirt din oras ale lui Moskovics,
Kalman si Lobii.
În Orad'ea, Mircea Emeric Vaina, o c~noaste pe frumoasa
Iuliana (foto 2), venită în vizită la rude. Născută' la Debrecen în
1886, de religie reformată, Iuliana era fiica nobililor maghiari
Iuliana si Iosif Biharyi (foto 3).
' dintre cei doi tineri se încheie cu căsătoria oficială la
Idila
biserica greco-catolică din Oradea, după care tânăra pereche se
mută într-un luxos apartament din oras.
'
După un timp se naşte primul copil, Iosif, urmat pe
parcursul anilor de Ida, Cornelia (constituie împreună cu Ioan
Bodea jr., subiectul comunicării) născută la 17 mai 1909, Olga
si-n final Vasile, botezati greco-catolici.
'
'
Crescuti sub oblăduirea
mamei, ajutată de guvernantă si
'
'
servitori, maghiara fiind limba utilizată în casă, grădinită si scoala
'
'
'
elementară, copii pentru început, nu vor cunoaste limba română.
În acelasi timp în Arad, Bodea Ioan Florian, ~e locuia pe strada
'
Dorobanti, nr.48-50,
preocupat să ofere, numeroasei sale familii,
condiţii optime de viaţă, pe lângă o chibzuită gospodărire a avutului,
ce consta din pământuri, vie, sălas si moară, munca fiind asigurată
''
de angajaţi, porneşte şi o afacere şi anume transport de persoane.
Astfel pe lângă cele două trăsuri şi sanie cu vizitiu, ce erau la
dispoziţia familiei, Bodea Ioan Florian achiziţionează opt trăsuri
şi 12 cai, angajând şi vizitii pentru fiecare trăsură din care patru
trăsuri erau cu doi cai şi patru cu câte un cal.
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Afacerile mergând bine, scolirea copiilor fiind în des:fasurare,
'
fiul cel mare Dumitru îmbrătisând
cariera armelor, Bodea' Ioan
,'
Florian începe construirea altor case pe actualele străzi Clujului
si Sava Raicu, case ce vor fi în viitor zestrea fetelor.
'
În această atmosferă de muncă, calm si bunăstare intervine
'
moartea subită a lui Bodea Ioan Florian, Maria
Bodea rămânând
văduvă cu opt copii, cea mai mică Mărioara, având în jur de un an.
Femeia aprigă, Maria Bodea, continuă afacerile sotului
'
având, mai ales în timpul vacantelor,
un sprijin în persoana fiului
,
Dumitru si a fiicelor Elena si Emilia.
'
'
Când Dumitru a terminat Academia Militară a fost angajat
în cetatea Aradului, restul copiilor continuând cursurile
diferitelor scoli si licee din oras (foto 4).
'
'
'
Izbucnirea primului război mondial n-a afectat situatia
,
materială a familiei, singura îngrijorare a mamei fiind plecarea
pe front a lui Dumitru şi căderea lui în prizonierat (foto 5).
Dacă familia Bodea nu a suferit din cauza războiului, în
Oradea soarta familiei Vaina a fost cu totul alta.
Tatăl, Mircea Vaina Emeric a avut de pătimit din cauza originii
sale, când Oradea a fost ocupată de gărzile rosii ale lui Bella Kun,
iar la venirea românilor a avut de suferit din' cauza apartenentei,
,
prin căsătorie, la etnia maghiară, copiii ne stiind româneste.
In ambele situaţii repercusiunile au fost pe plan profesional,
ei ne devenind muritori de foame datorită sprijinului financiar
si alimentar ce sosea cu regularitate de la mosia Almas a lui
'
'
Biharyi
aflată lângă Debretin.
,
Terminarea războiului si construirea României Mari la 1
'
decembrie 1918 readuce normalitatea
la familia Vaina, care-si
'
reocupă binemeritatul loc la finante,
, în timp ce la familia Bodea
continuă cursul normal al vietii,
, motiv de mare bucurie fiind
reîntoarcerea din prizonierat a lui Dumitru.
Acesta redevenind capul familiei îsi
, continuă activitatea
în cetatea Aradului şi pentru că refuza în repetate rânduri să
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viata familiei sale,
P ărăsească garnizoana Aradului, dedicându-si
,
'
nu va depăsi gradul de căpitan la care ajunsese.
'
Pe parcursul
anilor fetele, în urma mariajelor, îsi urmează
' Cărpanu
sotii, astfel: Zorica se căsătoreste cu inspectorul scolar
'
'
'
din Caransebes si se mută acolo, Ecaterina se căsătoreste cu
'
preotul ortodox' 'Popovici si se mută la parohia din Saravale,
'
Emilia se căsătoreste cu învătătorul Stefu din Arad iar sora sa
'
,
'
Draghina este cerută de sotie
, de fratele cumnatului ei ce era
comerciant cu prăvălie pe strada Eminescu, în timp ce mezina
Mărioara urmează, după liceu, Belle Artele la Cluj.
Fratele lor Ioan după terminarea liceului (Colegiul „Moise
Nicoară") urmează Academia Comercială, după absolvirea
căreia este angajat la Banca Victoria din Arad.
Sfătuit de Dumitru, Ioan renuntă la servici si pomeste
,
'
'
împreună cu un evreu o afacere şi anume comercializarea
automobilelor, având propria prăvălie în actuala P-tă Avram
'
Iancu, colt, cu strada Metianu,
familia Bodea fiind
deJ· a
,
proprietara unui automobil pentru nevoile proprii (foto 9).
În aceeasi perioadă, în Oradea, Mircea Vaina Emeric,
'
reintrat în drepturi,
îsi trimite copii la scolile de la Blaj pentru a
'
,
învăta româneste.
'Iosif după' ce termină liceul din Blaj urmează doi ani
medicina la Cluj după care continuă la Graz în Austria unde-si
'
va lua şi doctoratul rămânând o vreme acolo. Ida după
terminarea Liceului „Pavel" din Blaj se căsătoreste cu preotul
'
greco-catolic Liviu Marele stabilindu-se în localitatea
Prisaca
(foto 8) de lângă Blaj.
Cornelia urmează si ea Liceul „Pavel" din Blaj (foto 6,
'
7) după care este angajată
ca învăţătoare în Prisaca, unde
destinul o va aduce alături de Ion Bodea din Arad, desi era
'
logodită cu Nicu Pop, de loc din împrejurimile Blajului, student la Belle Arte în Cluj.
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Ioan Bodea trisat de partener în afacerea cu automobile
'
falimentează si pentru a uita de necaz o însoteste pe sora sa Mărioara
'
' ' excursie la Prisaca
(fotol2) studentă
la Belle Arte în Cluj într-o
unde mai mulţi studenţi fuseseră invitaţi de Nicu Pop la protopopul
Liviu Marele a cărui cumnată Cornelia era logodnica lui0 .
Pe perioada sejurului s-a înfiripat însă o strânsă prietenie
între Cornelia Vaina si Ioan Bodea pe de o parte si Mărioara
'
'
Bodea si Nicu Pop pe de altă parteC2, prietenie ce se finalizează
'
cu căsătoria
în timp a ambelor perechi (foto 15).
Căsătoria Corneliei cu Ioan Bodea are loc la 1 februarie
1936 la biserica greco-catolică din Oradea (foto 13) după care
tânăra mireasă îsi însoteste sotul la Arad locuind cu acesta în
' '
'
casa părintească 'de pe strada
Dorobanti
nr.48-50.
Inainte de-a da faliment în afacerea cu automobile Ioan
Bodea deschisese si-o lăptărie, performantă la acea vreme,
punând pe picioare 'si-o fermă cu 35 de vite (foto 10,11).
'
Afacerile mergeau
bine dar Ioan Bodea dornic de mai mult,
Porneste si-un comert cu cărbune si cereale.
' '
'
'
Păstrând birjele< 3, ocupându-se de pământuri si sălas, având
'
'
lăptărie şi moarăC 4 plus noua afacere cu cărbuni şi cereale timpul
nu-i mai ajunge, încât, tânăra sotie preia conducerea morii.
Intre timp în Arad se stabileşte şi fratele Corneliei, dr. Iosif
Vaina venit de la Graz, si care ocupă postul de sef de sectie a
'
'
Spitalului TBC, cu sediu' în actualul Cămin de bătrâni
de lângă
cimitirul Pomenirea, cu timpul ajungând directorul spitalului.
Relatia dintre cumnati este foarte bună si oricât sunt de
' o bogată viată' de societate, fiind' nelipsiti de la
ocupati au
'
'
' iarbă
spectacole
de teatru, concerte,
cinematograf, excursii la
verde cu prieteni, ştrand, patinaj, baluri, acte de caritate.
Prezenta în societate a tânărului doctor Iosif Vaina, alături
'
de sora si cumnatul
său, cât si seriozitatea profesională a acestuia
'
'
atrag privirea multor părinţi cu fete de măritat. Ochii şi inima
A

A

'

'
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tânărului

opresc însă asupra Aurorei, fiica şefului de gară Vasile
Băcilă<5, idilă ce se încheie cu căsătoria acestora în anul I 940,
după care se mută în apartamentul de pe strada Crişan.. nr.6 pe
care dr. Vaina Iosif îl cumpărase între timp (foto 14).
Dar anul 1940 înseamnă evenimente majore si
, în familia
Bodea si anume Cornelia naste un băiat, pe Ionel, primul copil
'
'
al cuplului.
Tot în acest an căpitanul
Dumitru Bodea, cel ce-a
tinut
loc
de
tată
celor
7
frati
ai
săi,
în plină maturitate se
,
,
căsătoreste cu iubirea vietii lui, poloneza Ella, sotia unui
,
'
'
functionar de la ambasada Poloniei din Bucuresti, pe care o
'
,
cunoscuse cu ocazia unui bal din capitală.
Dumitru Bodea construise în Arad o casă cu etaj pe strada
Grozescu nr.5 în care a adus-o de la Bucuresti
, pe aleasa inimii,
după divortul
acesteia.
,
In acelasi
, an 1940 Ionel Bodea senior este concentrat si
,
, desfăsoară
,
P leacă în Bucovina, unde, ca locotenent, îsi
activitatea la serviciul aprovizionare.
Cornelia rămasă în Arad cu copilul ajutată de cumnatul
Dumitru preia conducerea gospodăriei si afacerile sotului.
'
Cornelia aduce pe lume la 29 septembrie
1944 pe'cel de-al
doilea copil al lor, Cornelia.
Evenimentele se precipită, întoarcerea armelor împotriva
Germaniei naziste la 23 august 1944 aduce frontul si-n
zona
,
Aradului, dar restrictiile impuse, cât si bombardarea Aradului
'
,
nu afectează familiile Bodea si
, Vaina.
Ceea ce înseamnă război pentru familia Bodea este
încartiruirea a cinci ofiteri rusi si rechizitionarea tuturor cailor
'
' '
'
şi-a cărbunilor pe care-i comercializau. E drept că-n schimbul
celor rechizitionate li s-au dat cai costelivi si cereale.
'
,
Marile probleme în familie urmează, ca la mai toată lumea,
după actul naţionalizării din 1948, când li se confiscă întreaga
avere. Cornelia Bodea reuşeşte să se angajeze pentru o scurtă
~
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vreme, în urma unor interventii, ca portar la fabrica de confectii.
'
'
Provenind însă din rândul clasei
„exploatatoare" nu prezintă
încredere si
, în urma unui control a forurilor P.M.R. urmează să
fie dată afară.
Intervenţia în ultima clipă a directorului fabricii, Ghesti,
evreu de origine, duce la transferarea ei la sectia croit unde
'
rămâne până la pensionarea sa, fiind singura sustinătoare a
'
familiei cu doi copii, având în vedere că sotul Ion Bodea
moare
'
în luna octombrie al anului 1960.
Prin situatii grele trec si părintii ei care sunt adusi la
' Dr. Vaina Iosif,
'
'
' să
Arad de fiul lor
după ce acesta reuseste
, ,
cumpere o casă pe strada Mătăsari nr.11, casă ce va fi vândută
în anul 1966.
De-a lungul anilor ce au urmat Cornelia Bodea îsi
, creste
,
singură copii. Ionel Bodea termină Liceul Moise Nicoară din
Arad apoi Facultatea de mine din Petrosani,
se căsătoreste
,
, cu
Maria Mihaly, profesoară de biologie si au trei băieti.
,
'
Actualmente locuiesc în Baia Mare fiind pensionari în timp ce
doi dintre băieti sunt oameni de afaceri în California iar al treilea
'
e doctor în Germania.
Cornelia Bodea jr. termină Liceul Moise Nicoară apoi Scoala
,
Tehnică Sanitară, Sectia Farmacie, si se căsătoreste în anul 1967
'
' ,
'
cu Albotă Ioan. Acesta, fiu al Corneliei si Adrian Albotă, tărani
,
'
înstăriti din Secusigiu, reuseste să tennine Liceul Moise Nicoară
'
, ,
din Arad în anul 1960 şi apoi Facultatea de biologie din Timişoara,
activând 9 ani în Secusigiu ca profesor apoi ca laborant la
Întreprinderea Latex şi apoi, până la pensionare, la Mediu. A murit
în anul 2005, nu înainte de a face împreună cu sotia o substantială
'
'
donatie<6, Complexului Muzeal Arad.
' căsătoria Corneliei cu IoanAlbotă au rezultat doi copii,
Din
Adela si Adrian, acesta absolvind Facultatea de Electronică si
'
'
Telecomunicatii
din Timisoara. Se căsătoreste în anul 1991 cu
'
'
,
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Claudia Chelaru. Actualmente este inginer proiectant la firma
Manuli Curitiba din Brazilia si are doi fii pe Mario si Luca,
'
'
tatăl fiind cunoscător a 7 limbi străine.
Tot în străinătate, în Boston, trăieste si fiica doctorului Iosif
' '
Vaina si anume profesor dr. Lucia Maria
Vaina absolventă a
actual~lui Colegiu „Elena Ghiba Birta" si apoi a Facultătii de
'
'
matematică din Timisoara. A lucrat la început în cercetare în
'
cadrul Academiei Române
ca apoi să predea în Italia la
Universitatea din Urbino. În anul 1977 pleacă în SUA si lucrează
în cadrul Universitătii Berkley si Stanford, dându-si ' în acelasi
'
'
'
'
an doctoratul la Sorbona
(foto 17,
18).
Interesul pentru creierul uman o face să-si îndrepte atentia
'
spre acest domeniu şi lucrând în cercetare la' Massachussetts
să descopere că poate combina
Institute ofTechnology are sansa
'
cunostintele analitice matematice cu neurologia, ca urmare face
'
studii' paralele
de medicină si neurostiintă obtinând în anul 1985
'
'
'
' si neurostiintădoctoratul în stiinte medicale
neurologice
'
'
'
'
neuropsihologie' la Universitatea
din Toulouse, Franţa,
devenind
profesor la Facultatea de Medicină, Departamentul Neurologie
la Universitatea din Boston si la Universitatea Harvard si
'
'
cercetător principal în Departamentul de creier şi ştiinţe cognitive de la Massachussetts Institute of Technology .
Activitatea profesională concretizată în publicarea a cinci
cărti si peste 120 de articole stiintifice i-a adus de-a lungul
' ,
'
'
timpului distinctii oferite de foruri stiintifice de renume printre
'
'
'
care titlul de „Profesorul
Mileniumullui"
în anul 2000 si
mentionarea sa în editiile Who is Who in American Woman<7.'
'Si astfel motul Ioan
' Bodea Florian aciuat la finele secolului al
' în Arad, ' intemeietorul unei respectate familii pentru care
XIX-iea
conta omul si iubirea aproapelui si nu etnia si religia, are urmasi
' înrudire demni de străbunicul,
'
'bunicii si păiintii lor.'
directi sau prin
.

'

'
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'

I. Mircea Emeric Vaina,
perioada Siria

'

2. Iuliane Biharyi
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3. În via familiei Biharyi

4. Dumitru Bodea, căpitan
în garnizoana din Cetatea
Arad
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5. Tineri din familia Bodea la patinaj

6. Cornelia Vaina în cadrul serbărilor organizate de
Liceul ,,Pavel" din Blaj
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7. Cornelia Vaina în cadrul serbărilor organizate de
Liceul ,,Pavel" din Blaj

8. Protopopul Liviu Marele, cumnatul Corneliei Vaina,
preoţi greco catolici, la Blaj
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şi

un grup de

9. Familia Bodea cu un grup de prieteni

l O. La

săla~ul

familiei Bodea
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11 . Ferma de vite a familiei Bodea

12.

Pictoriţa Mărioara

Bodea cu o prietenă
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13.Ioan Bodea ~i Cornelia Vaina în
momentul căsătoriei :
I februarie 1936

14. Dr. IosifVaina cu sotia

'
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15. Pictorul Nicu Pop ~i soţia
Mărioara (fostă Bodea)

16. lnvitatie la un bal de caritate (14 septembrie 1941)
'
Prof. Dr. Lucia Vaina
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17. Prof. Dr. Lucia Vaina

18. Doctor Honoris Causa al
Vasile Goldis din Arad
'
'

Universitătii
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NOTE
Informaţiile ce privesc această parte a lucrării se bazează pe fotografii de
familie şi relatările Doamnei Cornelia Bodea (născută Vaina) de 97 de ani
de pe strada Dorobanţi nr.48-50.
2
Mărioara Bodea căsătorită cu Nicu Pop după terminarea facultăţii de Belle
Arte din Cluj locuiesc în Blaj unde pe lângă pictură Nicu Pop este director
de şcoală iar soţia profesoară de desen. După trecerea lor în nefiinţă nepoata
lor, Zorica Sima, reu~e~te să pună bazele casei memoriale ce le poartă numele.
3
Almanahul oraşului Arad 1930-1931, Arad, p. l 04. Tot legat de trăsuri în
relatările Corneliei Bodea este şi episodul potrivit căruia una din trăsurile
lor l-a transportat pe Iuliu Maniu atunci când a venit la Arad pentru a participa
la înmormântarea doctorului Ştefan Cicio Pop.
4
Pt. Arad, Aradert, Arad p.143.
5
Idem, p.101.
6
Amintita donaţie se află în colecţia C.M.A. secţia etnografie. Scrisoare de
mulţumire nr.680 din 22 septembrie 2005.
7
Speranţa Milancovici „Prof.univ.dr. Lucia Vaina, Doctor Honoris Causa al
Universităţii de Vest „Vasile Goldi( din Arad", în Adevărul, Arad, 13 iulie
2005 şi Madiana Popescu, ,,Prof.dr. Lucia Maria Vaina - un exemplu de
profesionalism şi modestie", în Adevărul, joi 14 iulie 2005.
1
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ETHNIC AND RELIGIOUS IDENTITY INSIDE A
MIXED FAMILY: THE BODEA-VAINAFAMILY
Abstract
This article goes about the destiny of two families of different religions (Bodea and Vaina) who end into matrimony.
Bodea family is an orthodox family with many children. The
father is Romanian and the mother is Serbian, but the children
don't know Serbian language.Vaina is a Greek-Catholic family. The father is Romanian and mother is a reformed Hungarian woman. Their children learned Romanian very late. Ioan
Bodea and Cornelia Vaina got married and sat down in Arad
and for them to understand each other is everything, above
religion and ethnicity.
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ÎNVĂTĂTORUL-EROULLOCAL

' unui
Biografia

dascăl

din

Dumbrăviora

Vajda Andras

Prezenta lucrare reconstituie biografia unui dascăl din
Dumbrăvioara, Mihaly Bela, si
, prin acesta încearcă să prezinte
rolul învătătorilor din anii 1950-1960. Această abordare nu se
' într-un articol de istoria didacticii (cu toate că va
finalizează
contine si date importante referitoare la educatia din
'
'
'
Dumbrăvioara), mai degrabă în analiza influentei vaste
'
( depăsind sfera educatiei) a educatiei (mai precis a învătătorilor)
'
' ,..
'
'
asupra societătii locale. Incearcă să analizeze în ce măsură viata
'
'
societătii locale se organizează si functionează ca rezultat al
'
' si pun în functiune
muncii' intelectualilor, care transformă
activitătile
, culturale, cultura în general? In spatele cercetării se
află întrebările: care este teritoriul, domeniile care sunt luate în
din zona rurală? Care sunt atributiile
,
,
Posesiune de învătătorii
lor? Cum sunt judecati, ei de (1.) comunitatea rurală, (2.)
comunitatea învătătorilor, împreună cu preotul local, si (3.) elevii
,
'
inclusi în activitatea de predare? Care este nivelul de trai, pe
'
care munca
lor îl asigură familiei lor?
1. Terenul de cercetare ales este satul Dumbrăvioara' din
judetul Mures, deceniile cinci si sase al secolului 20. În alegerea
'
'
'
terenului
factorul
subiectiv a' avut
un rol decisiv, întrucât si
,
autorul este originar din această localitate, îi cunoste pe locuitori
'
personal sau prin povestirile despre ei. Limitele temporale
sunt
definite de biografia persoanei analizate, mai precis de „punctele
de turnură" ale vietii sale: numirea la scoala din Dumbrăvioara,
'
respectiv moartea 'lui; dar analiza se extinde
în ambele directii.
,
A

'
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'

Acestă

optiune poate fi motivată prin faptul că în evoultia
'
'
societătii locale marcarea„limitelor de epocă" nu coincide (sau
'
numai partial coincid) cu punctele de trecere ale persoanei, si
'
numai prin' faptul că opera persoanei analizate i-a supravieţuit.
Totodată trebuie mentionat că perioada dintre 1950-60 este
'
importantă si din alte cauze în analiză.
În ace~stă perioadă rolul bisericii, ca institutie, în dirijarea
'
vietii economice, culturale a comunitătii locale a scăzut
la minim
' Dacă în prima parte a secolului 20.' şi anii care au urmat celui
de-al doilea război mondial biserica a fost institutia care s-a ocupat
'
de reorganizarea vietii economice si a învătământului,
după 1950
'
'
'
această situatie s-a schimbat complet. A început cu evenimentul
'
prin care pastorul
local a fost numit chiabur (şi ca urmare a fost
înlăturat de la administratia locală), si a continuat cu faptul că statul
' viata de zi cu zi a bisericii
a intervenit din ce în ce' mai des în
' si consiliile populare
(câteodată si în mod direct) prin protopopiate
'
'
locale, în mai multe cazuri fixând şi timpul slujbelor. De exemplu
înaintea colectivizării a fost dat următorul ordin: ,, Vă rngăm ca În
data de 23 august slujba să se termine Înainte de opt jumate
2
dimineata,
, iar dună
r amiază să nu se ,tină. "
Iar faptul că sărbătorile religioase, ceremoniile - în
principiu viaţa religioasă- au fost deranjate de puterea centrală
prin diferite practici ( de exemplu în aceaşi timp cu ceremoniile
religioase au fost programate piese de teatru, proiecţii de filme,
elevii au fost tinuti la scoală etc.) 3 a fost o strategie gerterală în
' '
'
această perioadă.
În aceste conditii rolul organizatoric al bisericii a fost
' jurisdictia comunitătii profesorale, astfel
transferat în totalitate în
' şi prin urmare
'
s-a produs dislocarea „puterii"
îndepărtarea/
ruptura între cele două instituţii. Aceasta din urmă a fost
favorizată de stat, si promovată prin mai multe ordine: profesorii
'
au fost cuprinşi în munca consiliilor populare locale, au fost
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numiţi

propagatorii eficienţei agriculturii socialiste, mai târziu
au primit, sarcina organizării cooperativelor colective, totodată
Pe cea a organizării si dirijării vietii culturale. Despre aceste
'
'
obiective profesorii trebuiau
să întocmească rapoarte anuale,
unde pe lângă rezultatele obţinute mare accent era pus pe
proiectele viitoare.
În analiza noastră este important de subliniat si faptul că
în acesti
ani s-a înfiintat
în localitate, prin dislocarea'parcelelor,
'
,
agricultura cooperatistă şi, mai târziu, după modelul sovietic,
s-a constituit CAP-ul (1961 ).
În aceste obiective rolul principal l-au deţinut p~ofesorii
locali - în special directorii de scoală îndeplinind o sarcină destul
de grea. În primul rând ei t;ebuiau să corespundă ordinelor
superioare, adică să convingă populatia locală despre avantajele
' să corespundă cerintelor
agriculturii socialiste, în al doilea rând
,
comunitătii locale si statutului lor de învătător, să păstreze
' comunitătii.
'
încrederea' si respectul
' persoanei analizate' a fost mai grea pentru autor.
Alegerea
În anii '50 dintre pedagogii repartizati la Dumbrăviora (vezi
'
mai jos) mai multi s-au stabilit în localitate,
si au activat până
'
'
în anii pensionării sau chiar şi după, în învăţământ,
iar pe lângă
educarea copiilor au organizat si viata comunitătii locale.
'
' fiecare dată
' porţile
Activitatea acestor pedagogi a depăşit
de
scolii, numele lor fiind în strânsă legătură cu evenimentele
'
culturale
şi economice importante, de majoră influenţă asupra
evolutiei pe termen mai lung a localitătii 4 •
In perioada analizată aceşti pedagogi au organizat împreună
viata cotidiană din Dumbrăvioara urmând obiectivele, ideile
'
formate
unitar. Faptul că l-am ales dintre pedagogi pe Bela
Mihaly se datorează unui anume cult, care se observă.în jurul
lui în localitate chiar şi azi - poate izvorând din faptul că a
murit destul de tânăr.
Al

l
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2. Prima etapă a cercetării a cuprins prelucrarea,
sistematizarea datelor găsite. Fiindcă persoana analizată nu mai
trăieste, reconstituirea biografiei s-a bazat pe documentele scrise
'
rămase, pe fotografiile de familie, respectiv pe povestirile vechilor
colegi de lucru, povestirile localnicilor şi ale foştilor elevi.
În culegerea datelor pentru început am studiat documentele
si arhivele personale5 rămase la membrii familiei, la mostenitori,
'
'
după care studierea documentelor s-a extins la arhivele bisericii
reformate si a scolii generale locale. Din păcate procesele
verbale si ,,~egistrele culturale" nu au putut fi analizate, pentru
'
că ele s-au pierdut pe parcursul anilor, despre existenţa lor ştim
numai din afirmatiile fostului director al căminului cultural.
Au rămas însă în' holul căminului cultural câteva fotografii
valoroase din anii 1957/58, făcute în timpul prezentării, cu
succes, a piesei de teatru „Ţiganuf' în mai multe locaţii.
Pe lângă documentarea din arhive am realizat mai multe
interviuri si în plus am folosit două interviuri 6 realizate mai
'
demult, apărute
în volumul editat cu ocazia aniversării istoriei
localitătii, respectiv am utilizat trei articole 7 scrise despre istoria
' locale. Importante au fost pentru noi acele afirmatii
educatiei
'
'
din articole,
care ne-au oferit informatii valoroase despre relatia
'
'
locuitorilor si pedagogilor.
'
3. Pe parcursul analizei am folosit metoda biografică8 acceptând ideea că metoda poate fi utilizată- pe lângă analiza
textelor create cu ocazia povestirii/ scrierii istoriei proprii privită
retrospectiv, dintr-un punct al vietii si analizei contexuale care
'
defineste aceste texte, si în cazul 'analizei
în cadru biografic '
'
9
adică într-o viziune si scară diferită - a documentelor (scrisori,
jurnale, documente 'oficiale, amintiri orale, fotografii, obiecte
de folosintă) rămase despre persoane sau de la persoane 10 •
'
Biografia
astfel realizată este rezultatul editării si a selectiei
'
'
făcute de cercetător, si se concretizează ca text coerent, citabil
'
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numai pe parcursul cercetării; ca urmare rolul principal este
jucat de interpretările cercetătorului. Totu~i, ceea ce se manifestă
din aceste izvoare este „istoria personală" un fel de „istorie
privită de jos", care îl aşează pe „omul cotidian" ca temă a
cercetărilor din stiinta socială, si dă posibilitatea de a întelege
'
' acestor oameni.
'
'
si a interpreta' 1 viata
'
'
Pe parcursul analizei
am utilizat în primul rând modelul de
analiză si aparatul de notiuni al lui David Mandelbaum din articolul
despre 'Gandhi 12 • Prin ' „punctele de turnură" ale persoanei şi
răspunsurile de adaptare 13 la acestea urmărim „cum individul se luptă
cu societatea şi nu cum se luptă societatea cu grupa indivizilor "14.
4. Bela Mihaly s-a născut în data de 14 mai 1925 în comuna
Măgherani (raionul Sângeorgiu de Pădure), ca primul copil al
lui Peter Mihaly, în vârstă de 29 ani, si al Juliannei Mihaly în
'
vârstă de 19 ani. Scoala primară a terminat-o în Măgherani cu
'
rezultate destul de bune, după cum ne arată o diplomă de la
sfărsitul clasei a saptea (anul 1938): cu media de 8,25 era situat
'
al doilea
dintre 'cei 18 elevi examinati cu succes. Datorită
' mult să înveţe, acesta
rezultatelor bune la studii-,, îi place foarte
a fost dovedit cu diplomele din şcoala primară şi cu pregătirea
lui la examenul de admitere" 15 • tatăl lui îl înscrie la Gimnaziul
Reformat de Băieti din Târgu Mures, adică în prima clasă a
'
'
Collegiului, ca student
normal. Cu toate
că părinţii lui, conform unei adeverinte pedagogice scrise mai târziu, apartineau
'
' de
clasei de mijloc a tărănimii
si detineau dreptul de vânzare
'
'
'
băuturi alcoolice în localitate, tatăl lui nu a putut să-i plătească
taxa şcolară. După câteva zile de la începerea şcolii, a depus o
cererea la directoratul şcolii, ca să fie exonerat de o jumătate
din taxă, iar jumătatea să poată să o plătească în rate lunare.
Despre anii petrecuţi la colegiu nu ştim prea multe. Câteva
fotografii vorbesc despre faptul că a fost membru al orchestrei
scolare si al trupei de teatru.
'
'
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Într-o diplomă ce datează din 1940, Măgherani,se scrie că
Bela Mihaly „ a participat la un curs de agricultură de
două săptămâni de iarnă de la 22 ianuarie 1940 până în 4februarie,
a ascultat cursurile teoretice şi practice despre agricultura
ratională, si a fost examinat în fata comisiei directorate a Uniunii
'
'
'
Agricultorilor Maghiari din Transilvania [ ..} " - ceea ce înseamnă
că, pe lângă activităţile ~colare, a fost membru activ la evenimentele
culturale si economice din satul său natal.
'
Fotografiile
din albumul familiei dovedesc că Bela Mihaly
a participat la mişcările ostaşilor tineri, organizate de statul
maghiar si în Transilvania, în anii '40.
'
După memoriul familiei si după o adeverintă eliberată de
'
consiliul popular din Măgherani
(anul 1949) 'ştim că după
terminarea celor 4 ani de colegiu (devenit între timp scoală
'
pedagogică), sau încă în timpul acestuia, el a participat la o
grupare studentească numită ilegală de statul român (cu câtiva
' tipărituri propagandistice), fapt pentru care
' a
colegi a împărtit
'
primit pedeapsa de trei luni detentie. Cu această cauză a fost
' de inimă care i-a cauzat
supus unor teste medicale, boala lui
moartea timpurie, fiind diagnosticat încă de atunci.
Nu stim
cu exactitate localitatea unde a fost repartizat după
,
absolvirea studiilor; după povestirea fetei sale a primit postul de
învătător-cantor la Cîndu; din adeverinta pedagogică datând din
1949' aflăm că în anul 1946, la 1 aprilie' a fost numit învătător la
Suveica, si din anul următor a fost repartizat la Cîndu;' într-o
'
'
adeverintă privind salariul, cu data de 15 aprilie 1947 el apare ca
învătător'suplinitor la scoala din Cîndu. Aici o cunoaste si o ia de
' pe Irma Bartha, care
' a terminat liceul economic 'dar' lucra în
sotie
l
învăţământ. In septembrie anul următor ( 1948) el şi soţia au fost
numiti învătători la scoala din Măgherani, unde Bela Mihăly pe
'
'
lângă' activitătile
didactice
a servit si la biserica reformată din
'
'
localitate ca si cantor si câteodată a înlocuit
si pastorul la slujbe.
'
'
'
tânărul

A
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Odată

cu cresterea obligatiilor a crescut si familia: în anul 1948,
' s-a născut' primul copil, 'Ilona.
la 19 noiembrie
Dintr-o informare trimisă de inpectoratul judetean
Mures'
,
la data de 20 mai 1949 aflăm că numirea de pedagog la
Măgherani a fost prelungită, iar salariul fixat a fost de 4888 lei
(aparţinând la categoria IV/B de salarii), crescând până la
sfârsitul anului, până la data de 4 octombrie la suma de 6968
lei (~ategoria de salarii VII/B). În data de 26 noiembrie 1949
este trimis de către organele responsabile de educatie
, la un curs
didactic de două luni, părăsind astfel familia, dar evenimente
de acest gen se vor repeta si ulterior.
În anul scolar 1950/51' îl găsim pe Bela Mihaly ca profesor
'
suplinitor la sectia maghiară a scoalii pedagogice din Reghin,
'
'
unde din 1 octombrie
1950 figurează
ca director adjunct cu
salariul de 1500 lei lunar, plus indernnizatiile pentru functia de
'
director adjunct. Din acest an el devine' membru a Uniunii
Maghiare Populare din Reghin, în cadrul căreia fiind
coorganizator al evenimentelor culturale sial balului de la sediul
~
'
Uniunii din 15 iulie 1950. In acelaşi timp a fost deputat în
consiliul orăsenesc.
'
Din 1 august
1951 a fost numit inspectorul scolar al
'
raionului Reghin, cu salariul lunar de 9800 lei, salariu ce a fost
mărit din noiembrie la suma de 13 800 lei.
Activitatea educatională, organizarea vietii scolare si
'
' ales că
'
sociale a redus mult timpul
petrecut cu familia.' Mai
fiind un oficial al consiliului orăsenesc si având functia de in' cursuri (de 'exemplu
spector era obligat să participe la' diferite
în anul şcolar 1951-1952 a fost la „şcoala de partid" timp de
trei luni) si sedinte ale consiliului. Aceste cursuri, sedinte au
' ' frecvent
'
'
avut în mod
ca puncte de ordine ridicarea ' eficientei
învătământului, precum si redactarea si analiza rapoartelor 'de
'
,
'
activitate lunară/anuală, acceptarea proiectelor de muncă ale
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Comitetului Executiv, pentru luna viitoare, prezentarea
diferitelor decrete emise de putere. În Reghin, la 2 februarie
1952 se naste al doilea copil al familiei, Bela.
'
Anul 1952
aduce schimbări în viata lui Bela Mihaly si a
,
'
familiei sale. Tatăl său, fost crâsmar la Măgherani, si pentru o
'
'
scurtă perioadă servitor al medicului de familie al regelui român
- ca urmare a adunat o avere frumusică- a fost declarat chiabur.
În această situaţie Bela Mihaly a fost nevoit să depună o
cerere la sectia de învătământ a consiliului popular raional, prin
'
care cerea demiterea
lui' din functia de inspector scol ar, precum
,
'
si permisul de a-si desfăsura activitatea si în continuare în
'
'
'
'
învăţământ - cu toate că tatăl său apare pe lista chiaburilor.
Răspunsul, prin care Sectia de cadre a inspectoratului din
' lui, la cerere îl primeste pe 24
Târgu Mures a acceptat demisia
,1
'
iunie, 1952. In acelaşi timp este rugat să depună cât mai curând.o
cerere, referitoare la repartizarea lui pentru anul scolar 1952/53.
Astfel pe 25 august, 1952 Bela Mihaly a ' fost detasat la
'
scoala din Dumbăvioara, unde a predat istoria si stiinta
constitutiei. In 1955 este numit directorul scolii, totodată se
' Insitutul pegagogic din Târgu- Mures,
'
înscrie la
terminând
'
stagiul în 1956. La sfârsitul acestui an, pe 4 noiembrie se naste
'
'
al treilea copil al familiei, Imre.
Anii acestia s-au scurs sub ideologia puterii comuniste si
'
'
conform politicii
educaţionale a sţatului: principalul obiectiv
al învătămâtului fiind eradicarea analfabetismului.
Cu' toate că scoala, din lipsă de fonduri nu detinea materiale
'
didactice numeroase,
pedagogii numiţi pentru acest' obiectiv, sub
conducerea lui Bela Mihaly, au avut în scurt timp rezultate deosebite,
drept pentru care la data de 25 iunie, 1957 el a primit Distinctia de
,,lnvătător fruntas" de la Ministerul lnvătământului si Culturii.
,<
'
'
'
Incepând cu anul şcolar 1958/59 - în urma intervenţiei
repetate a lui Bela Mihaly - în cele două aripi a vechiului castel
'

A

A

'

A

'

'

'
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Teleki din Dumbrăvioara a luat fiintă o scoală profesională
'
'
agricolă de trei ani, aceasta fiind o veche dorinţă a profesorilor
si populatiei locale 16 •
'
,
Directorul scolii este numit Bela Mihaly. Scoala se
'
' .
transformă din 1962 în Scoala Profesională Mecanic-Agricolă
si se desprinde de scoala' generală, care, din anul scolar 1962/
a trecut, în u~a deciziei Ministerului Învătă~ântului,
la
,
sistemul de opt clase, fiind condusă de directorul Gurza.
Pe lîngă acestea, Bela Mihaly a fost, încă din anul mutării
familiei la Dumbrăvioara, până la moarte, deputat în Consiliul
Popular local, a participat la activitătile
, culturale si
' a detinut
,
postul de director cultural a scurtă perioadă de vreme.
În anul 1967, la o întrunire a pedagogilor la Târgu- Mures,
'
s-a simtit
, rău. Colegii profesori l-au transportat de la sala de
sedinte la spitalul din apropiere, unde a murit după câteva zile.
'
,
Priveghiul s-a tinut la sala festivă a Scolii Profesionale
'
'
Mecanic-Agricolă si de aici a fost condus pe ultimul drum.
'
Ca membru al partidului comunist si ca director de scoală,
'
'
însărcinat cu propagarea ideologiei socialiste nu a avut parte de
înmormântare religioasă. Pastorul din localitate, Geza Nagy, a tinut
,
un scurt discurs în curtea scolii si la cimitir,iar din partea cadrelor
'
'La înmormântare au participat pe
didactice a vorbit Janos Fekete.
lângă familie si locuitorii din Dumbrăvioara, colegii din învătărnânt,
'
,
superiorii săi si fostii elevi (cu famiile lor). Costul înmormântării a
' comunitatea
'
fost suportat de
locală, recunoscătoare, piatra funerară
a fost făcută de către directoratul Scolii Profesionale.
'
5. Ne întrebăm, oare cum se explică această strânsă legătură
dintre învătător si comunitate? Pentru a răspunde la întrebare
,
'
trebuie să vorbim despre context, să analizăm dimensiunea 17
culturală si socială în care Bela Mihaly si-a desf'asurat activitatea
,
'
'
educatională si organizatorică.
,
'

63,
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5 .1. Dumbrăvi ta a fost locuită în trecut de tărani servitori,
'
'
adică iobagi si zilieri, care se ocupau în special cu agricultura
si
~nimalelor. În zilele noastre pe lângă muncitorii
, cresterea
,
navetisti
, sunt si
, familii care lucrează exclusiv în sectorul agricol
(în proportie
mai
mică) si cei care desfăsoară simultan munci
'
,
,
agricole si o muncă la oras.
In perioada analizată modul de viată traditional agrar încă
' agricole
' si înfiintarea
nu s-a schimbat, reorganizarea terenurilor
,
'
agriculturii cooperativiste s-a produs numai în anii 1956-57,
ceea ce arată iubirea localnicilor fată de pământ, frica lor de a-l
pierde 18 • In majoritatea satelor din împrejurimi (de exemplu
comuna vecină Emei) agricultura colectivă a functionat încă
'
din 1952. Activitate propagandistică a fost însă
si în
'
Dumbrăvioara la ordinea zilei, cu participarea cadrelor didactice
locale si a agitatorilor centrali 19 • Documentul cu număr de 182
din 1952 transmis la Sectia de Învătământ a Raionului
'
'
mentionează:
'1. ., [. ..} fiecare învăţător avea o grupă de case unde
A

)

'

A

'

prelucra materialul propagandistic şi mobilaza. "
2. ,, [. ..} pe parcursul campaniei electorale am pregătit şase
programe culturale [ .. .}am transmis două articole la editorii
ziarului Văros Zasz/6 despre pregătirile electorale si
'
desfoşurarea lor. "20
În 26 septembrie 1957, cadrele didactice de la şcoala locală
au elaborat următorul plan pentru colectivizarea agriculturii:
1. La orele de gramatică trebuie luate exemple care să arate
superioritatea agriculturii socialiste [.. .].
2. Toate activitătile trebuie subordonate obiectivului
'
colectivizării agriculturii.
3. Direcţiunea şcolii, împreună cu diriginţii claselor,
trebuie să facă graficice, care să indice în fiecare zi câţi
21
P ărinti au intrat într-o organizatie socialistă si cu cât teren.
'

'

'
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Pe lângă aceste planuri de activitate şi rapoarte, putem
completa imaginea despre metodele folosite în activitatea de
propagandă si despre ordinele trimise de organele superioare
(Sectia
si
, de În~ătământ
,
, Cultură a Consiliului Popular Raional
Târgu-Mureş).

Astfel, în 1957 au sosit următoarele ordine: ,. Se dă ordinul,
ca începând cu primirea acestei scrisori elevii în şcoală şi în
sat să salute învătătorii si muncitorii cu următorul salut: Înainte
'
'
pentru satul colectivizat!
La care răspunsul să fie: Înainte!
Introducerea salutului este obligatorie". 22
Într-un alt document se poate citi: ,.Acelor cadre didactice,
a căror părinţi sunt încă agricultori privaţi, li se permite
concediu foră plată de către direcţiune, pe baza unui plan
alcătuit anterior. Acesta este necesar pentru a oferi timp în care
ei să se ocupe de părinţii lor cu rezultate. "23
În arhiva scolii
nu sunt urme despre rezultatele activitătii
,
,
lui Bela Mihaly 24 sau a altor profesori si
nici
despre
reactiile
,
,
comunitătii
locale
la
acestea;
azi
majoritatea
persoanelor
,
întrebate - fie foste cadre didactice, fie fosti
, agricultori - se
sfiesc în fata
întrebărilor
de
acest
gen.
Cert
este faptul, că în
,
data de 1 decembrie 1961 s-a format în Dumbrăvioara CAP-ul,
si că totusi buna relatie dintre sat si cadrele didactice a persistat
' după acest
'
'
'
25
si
eveniment
• Aceast fapt poate fi explicat prin
~rearea „situatiilor
de trecere" 26 de către cadrele didactice cu
,
ocazia discutiilor
personale, a probelor de cor si
teatru 27 în cadrul
,
'28
cărora s-a ivit ocazia de a depăsi sfera oficială si de a manifesta
simpatia, identificarea ideol~gică etc. În al 'doilea rând, la
„înscrierea" în CAP au fost prezenti, din partea cadrelor didactice
învătătorii Bela Mihaly si Gabor Varr6, dar făuritorii
,
'
colectivizării au fost de fapt persoanele oficiale, trimise cu acest
scop de la raion (un comitet, vezi mai sus), şi nu pedagogii.
Totodată a luat parte si presedintele Consiliului popular si
'
,
'
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notarul. În al treilea rând profesorii de atunci au făcut multe
activităti utile, în favoarea comunitătii ruale, si localnicii din
'
'
,
Dumbrăviora cred că dacă cineva a făcut mai multe lucruri bune
în viaţa lui, decât rele, atunci răul poate fi iertat, mai mult, poate
fi uitat/ negat în fata „străinului".
' nu semnifică că nu au existat divegente si
Toate astea însă
' '
tensiuni între profesori şi localnici, în jurul evenimentelor legate
de colectivizare, sau după.
Ilona Mihaly, fata lui Bela Mihaly îsi aminteste astfel:
'
,, [. ..} dar s-au supărat localnicii, a avut şi 'el duşmani,
pentru
că mama şi tata, şi ei au fost delegaţi, ca şi cadre didactice,
atunci au fost repartizaţi mai multe cadre didactice, cine să
convingă populaţia. Şi dacă cineva a încercat, pentru că au
fost într-adevăr care s-au supărat, dar majoritatea a rămas cu
amintiri frumoase şi nu s-au supărat, dar dacă a zis ceva, sunt,
sunt [i acum care sunt supăraţi [. .. } ".
lntr-adevăr în sat s-au supărat pentru că el a zis „ceva" de exemplu F s-a certat cu el după colectivizare pentru că el a
zis, într-o anumită ocazie, că va fi mai usor pentru oameni în
comun, dar practica nu a dovedit această 'afirmatie 29 •
'
5.2. După trecerea frontului, o parte a populatiei
s-a
'
întors din refugiu la sfârsitul lui 1944, cealaltă parte
la
începutul lui 1945. In această situatia grea si neclară
,
'
biserica reformată a fost cea care a preluat organizarea,
dirijarea vietii educationale.
'
,
Oficialii bisericii au sustinut
încă din 1945, la o întrunire
,
de toamnă, că un gimnaziu ar fi necesar pentru c0pii din
Dumbrăvioara si din satele vecine.
Invătământul a pornit din toamna acelui an, sub conducerea
' de scoală Imre Filep, cu ajutorul unui număr scăzut
directorului
,
de cadre didactice (lren Marko si Anna Imre erau învătătoare ).
,
'
Numărul copiiilor înscrişi a fost de 121.
A

A

)

)
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Începând cu anul următor ~colar au sosit noi profesori,
sub conducerea directorului Albert U gron, astfel că în 1947
consiliul profesoral s-a mărit la 8 persoane. Numărul copiilor
înscrisi a ajuns la 127, dintre care câtiva originari din comunele
'
vecine' (Ernei, Gornesti).
'
Gimnaziul unitarian de care a apartinut si un internat a
functionat până la reforma învătământului' din '1948.
'După reorganizare, clasele ' gimnaziale (clasele V-VII.) ~i
internatul s-a mutat în aripa sudică a vechiului castel Teleki, iar
ciclul primar (I-IV) a rămas în ~coala veche construită de arhitectul
Vigand (1912). Numărul copiilor înscri~i a ajuns deja la 172, în
următorii ani crescând constant, încât în 1953 au ajuns la 201.
Cresterea continuă a numărului de copii a fost rodul muncii
' a cadrelor didactice, prin care au reusit să convingă
de recrutare
'
P ărintii copiilor cu venituri mici de beneficiile scolarizării copiilor.
'In anul 1952, de exemplu, conducerea' scolii a semnat cu
'
7 familii (dintre care 6 erau de etnie rromă)un
acord, prin care
acestia contribuie la scolarizarea copiilor lor.
'
Tot din acest an' datează un raport din care reiese că
îmbrăcămintea a 36 de copii fiind necorespunzătoare, a
determinat scoaterea lor de către părinti din scoală. Raportul cerea
' cât mai curând.
institutiilor centrale rezolvarea acestei' situatii
In acelasi timp cresterea numărului de copii a pus
'
cadrele didactice
în fata 'mai multor dificultăti. Din cauza
'
'
numărului mare de elevi spatiul scolii a devenit insuficientă.
' '
' a adresat mai multe cereri
Directorul scolii, Laszlo Elteto
'
către inspectoratul raional, solicitând predarea integrală a
castelului Teleki pentru învătământ. El a lansat prima dată
ideea înfiintării unui gimnaziu 'agronomic în castel. Problema
'
era, că în aripa
nordică a castelului erau locatari, în partea
centrală functiona centrul de colectare a cerealelor, astfel
cererea a fost ' respinsă.
A

'

'
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În istoria învătământului din Dumbrăvioara, anii '50 au
'~
adus noi schimbări. In 1951 au sosit si s-au stabilit în sat sotii
'
'
Csegzi (Gabor si Anna), sotii Varro (Gabor
si Anna) si Zoltan
'
'
'
'
Vajda, si totodată preda acasă Irma Barabassy.
Î~ anul următor au sosit sotii Mihaly (Bela si Irma), în
1955 sotii Gurza (Laszlo si Ida).' Mai târziu, din 'anul scalar
'
'
,
'
1966 se restabilesc acasă sotii Simon (Akos si Maria). Desigur
'
'
că în afară de cadrele didactice sus menţionate au predat pentru
scurte perioade si alti pedagogi la scoala din Dumbrăvioara,
dar cei stabiliţi în' sat 'au alcătuit baza' grupului profesoral, care
pe lângă educarea copiilor în şcoală a participat intensiv la
organizarea vietii culturale si economice a satului.
~
'
'
In anul 1955 în fruntea scolii generale din Dumbrăvioara
a fost numit Bela Mihaly care' reuseste, după patru ani de muncă
' '
grea, să înfiinţeze şcoala profesională
agricolă visată, în fruntea
căreia este asezat ca director în 1958. Scoala profesională a
'
'
functionat la
început sub administratie
comună cu scoala
'
'
'
generală, elevii - cu vârste chiar de 18, 19 ani - au venit din
satele din apropiere, dar Bela Mihaly a recrutat elevi si din
' la
împrejurimile Pănetului. Numărul elevilor care au studiat
scoala profesională au fost de 49, la care s-au adăugat cei 208
'
înscrisi la scoala generală.
'
'
Elevii,
în total 257, au fost educati de 14 cadre didactice si
.. '
'
doi maistri din localitate (Vajda Odon, K:hltor Janos).
'
Lupta
pentru înfiintarea scolii profesionale a fost influentată
'
'
pozitiv de accelerarea' procesului
de colectivizare, întrucât
petiţionarii se puteau referi la necesitatea formării de
Profesionisti în functionarea colectivelor. ,, obiectivul era ca
'
'
absolventii
, să meargă acasă după terminarea procesului de
30
colectivizare si
, să ocuipă opozitie
, de lider în viata
, CAP-urilor. "
Scoala profesională formată a influentat benefic starea
'
'
învătământului din Dumbrăvioara, întrucât au sosit noi cadre

'
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didactice, calificate: Istvan Kadar inginer agricol, Attila Iszlai
Profesor de stiinte ale naturii, Antal Fulop profesor de limba
'
'
română, predând si la scoala generală. Mai mult, baza didactică
' s-a
' extins simtitor, s-a lansat activitatea
si materială a scolii
'sportivă ~i culturală.
'
'
Bela Mihaly a fost un director cu bune aptitudini
oraganizatorice, harnic sinu în ultimul rând cu relatii: din anul
scolar 1958/59 a primit' de la Consiliul popular un' teren de 5
' situat pe hotarul din Sînger, cu culturi de viţă de vie ~i livezi,
ha,
în care elevii scolii profesionale agricole au efectuat practica
profesională. Î~ acel an s-a consemnat o mare producţie agricolă:
823 de kg de grâu, 2840 de kg de porumb, 55 de kg de fasole,
336 de kg de castraveţi, 870 de kg de cartofi, 25 de kg de
zarzavaturi, 62 de kg de rosii, 26 de kg de varză- toate folosite
'A
la întretinerea internatului. In această vreme în internat locuiau
' dintre care 8 cu bursă, ceilalti contribuind cu produse
24 de elevi,
'
agricole la întretinere.
In clădirile aferente internatului erau crescuti 4 porci si un
'
'
animal de tractiune (cal).
In acest an au luat fiintă atelierele de lăcătuserie si
' acestă extinderea continuă
'
'
tâmplarie, complet echipate. Din
a
scolii profesionale a rezultat insuficienta sălilor, încât în 1960
'
' a cerealelor au fost
locatarii
castelului si centrul de colectare
evacuati din clădire.' Totodată începând cu anul scolar 1960/61
'
'
scoala profesională
s-a separat de scoala generală,
postul de
'director revenindu-i lui Bela Mihaly' până la moartea sa.
Înfiintarea scolii profesionale si a internatului nu numai
'
'
'
că „a salvat" clădirea castelului Teleki, dar a creat si noi locuri
de muncă pentru localnici: personalul necesar ' (pedagogi,
bucătari, portari etc.) a fost recrutat de către Bela Mihaly din
rândul comunitătii locale.
A

A

'

'

'
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5.3. Conducerea centrală a cerut si a tinut sub observatie,
'
' locale si raionale,
'
prin rapoarte anuale, solicitate de organele
'
frecventa orelor si a scolii de către copiii cu vârsta scalară.
'
'
'
Pe' lângă rapoartele
periodice, învătătorii si dirigintii
erau
'
'
'
obligati să viziteze familiile elevilor cel putino dată pe lună, iar în
'
'
cazul elevilor-problemă
era notificat şi directorul.
Cadrele didactice
au evaluat în mod constant fiecare elev (evolutia studiilor, situatia
'
'
familială) si acolo unde a fost necesar au intervenit: au sanctionat,
' de
au discutat' (vezi mai sus). La începutul anului scalar actiunea
'
'
convingere a părinţilor să-şi înscrie copiii la şcoală se intensifica:
„ in primele două săptămâni eu nufaceam altceva decât mergeam
la Telep, la Kutuca, şi mânam copii la şcoală. Şi poate ca asta a
avut rezultate - am vorbit şi cu soţia mea - pentru că acei copii,
sunt acum părinţi, chiar şi bunici unii, aduc copii.fără probleme la
scoală, grădinită acum. Atunci au fost părinti care l-au pus la
'
'
'
lucru pe copil, nu-l lăsau la şcoală. La aceştia aproape in fiecare
zi se ducea dirigentele, şi mergeam şi eu cu el, pentru a convinge
părinţii să dea copilul la şcoală să înveţe cu ceilalţi. [. ..} Împreună
am evaluat, am discutat evoluţia copiilor in studii, ne-am format
despre fiecare copil o părere, şi unde am considerat necesar
ajutorulpărinţilor, profesorii s-au dus la părinţi să discute cu ei... "31
O problemă de importanţă majoră a fost considerată de
conducerţa scolii eradicarea analfabetismului în sat.
'
La începutul
anilor '50 sase învătători au fost delegati cu
'
'
'
această sarcină, si cu toate că materialele didactice lipseau, ei
'
au atins rezultate extradordinare: din cei 70 de adulti analfabeti
' cu succes'
înregistrati 55 s-au înscris la curs, si 38 si-au sustinut
'
'
'
examenul' la sfârsitul cursului.
'
Astfel de cursuri s-au tinut până la sfârsitul anilor '60, în
'
'
scoală sau la casele private seara, un pedagog ocupându-se de
'
.
5-6 elevi. Eficienta a fost dovedită si de diploma de învătător
' 32 •
'
fruntas primită de' Bela Mihaly în 1957
'
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Învătătorii au controlat si activitatea copiilor din timpul liber,
'
cu scopul' de a înregistra rezultate
mai bune în învăţământ. Fiind
un sat dominant agrar în anii '50 se mai ţineau baluri la case sau
în „sala de dans" 33 . La noul Cămin Cultural zilnic au avut loc
proiecţii de filme. La aceste evenimente întotdeauna a luat parte
un învătărtor, directorul Bela Mihaly a fost prezent si el, astfel
copii au' fost strict supavegheaţi, ei neavând voie să 'participe la
baluri sau la filme la ore târzii. Pe lângă acestea, în fiecare zi, a
fost numit un învătător care s-a plimbat în sat după amiaza si a
' copii pe care îi găsea afară jucând-se. '
întrebat din lectii pe
l. ,, Pentru' a obliga copii să înveţe, nu-i lăsam să se joace
afară după ora cinci, era numit pentru fiecare zi un cadru didactic, se plimba pe stradă, se întâlnea şi discuta cu oamenii. Nu-i
lăsam - pe aceea vreme în fiecare seară era proiecţii de filme la
Căminul Cultural - nu lăsam copii la film, mai bine organizam
sâmbătă sau duminică după amiază pentru ei proiecţii. La începu
uniipărinti s-au supărat pentru asta, dar până la urmă si-au dat
'
seama, că este în beneficiul rezultatelor scalare... "34
2. ,, Dacă ne jucam afară, pentru că am terminat lecţiile la
cinci după masă, sau dacă jucam fotbal în faţa caselor, trebuia
să avem grijă, pentru că dacă trecea Bela Mihaly sau Gurza,
sau Varro, atunci te întrebau că ti-ai terminat lectiile? Sau te
'
'
întrebau din lecţie. Nu exista atunci bal, sau filme, luau foarte
în serios. Nu o să uit niciodată, cred că eram pe atunci în clasa
a şaptea, ne-am ascuns într-o seară la film. Nu a fost în acea zi
învătător dar tot au aflat. A doua zi am fost chemati în
'
'
cancelarie. Eu mă jeneam foarte tare, că în primul rând pe
mine m-au certat. Îmi aminestc filmul: Stană de sare, asta era
titlul. Nu mai stiu despre ce era, dar asa cum era stana de
sare, şi noi am stat ca o stană de sare cum se plimba Bela
Mihaly. Na, la asta, Domika, nu m-am aşteptat din partea ta,
mi-a zis. Aveau grijă, dacă era anunţat un bal, te lăsau după

.

.

.
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.

amiază,

sau dacă erau părinţii, dar dacă era seara, Bela Mihaly
sau Gurza anunţa, că vă rugăm să duceţi copii acasă. "35
5.4. Viata culturală din localitate a fost si ea reorganizată
' către cadrele didactice. Acestea
'
si condusă de
au cules din
'traditiile culturale dinamice din perioada interbelică, au reînviat
' activitătile cultrale care au functionat atunci.
anumite
' lui Zoltan Vajda, profesor
'
La propunerea
si director eul'
tural în 1955 a luat fiintă corul mixt, dirijat de Gurza
L.
'
Ideea a fost primită cu entuziasm de localnici, si în scurt
' la peste
timp numărul membrilor si a simpatizantilor a crescut
'
'
I 00, iar la repetitiile de seară ale corului participau chiar si
'
'
persoane a căror voce
nu atingea nivelul cerut. Membrii activi
(care participau la concursuri) erau în număr de 40 de persoane.
Corul a functionat aproape 10 ani (s-a desfiintat în 1963) si în
'
'
'
această perioadă a participat cu concerte în localitătile vecine,
' a câstigat
la Târgu- Mures, Sovata sau Praid, a participat si chiar
'
'
' premii la manifestările organizate la nivel judetean, national
'
de exemplu Premiul II pe tară. Din premiul acesta' a fost mobilată
' din noua clădire a Căminului Culsala mare sisala de lectură
'
tural. După modelul corului de adulti a luat fiintă si un cor de
copii, a elevilor scolii generale, ' dirijat tot ' de' Gurza L.
Acompaniat de un ' vechi pian, rămas de la familia Teleki, a
performat în saţele vecine şi Târgu- Mureş de mai multe ori. În
acelasi timp scoala profesională se mîndrea cu o orchestră si
'
'
'
un ansamblu de dans.
În comunitate au functionat si două trupe de teatru de
'
'
amatori (una compusă din cadrele
didactice,
alta din tinerii din
sat - ambele sub conducerea lui Zoltan Vajda). Piesele au fost
prezentate mai ales în faţa publicului local, dar cu câteva
spectacole de succes (în care figurau şi cadre didactice şi
localnici) au participat şi în alte localităţi şi chiar la concursuri.
Piesa ,,De-a ascunselea" de exemplu a ajuns şi la Bucureşti, iar
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a fost finalistă în concursul pe tară
Piesa „Tiganul"
'
, din anul
1957/58. Actorii au fost îndrumati si învătati de Zoltan Vajda,
' '
, '
Irma Mihaly si Ida Gurza, repetitiile des:f'asurându-se în Căminul
'
'
Cultural sau 'la casa unui învătător,
profesor.
,, In serile lungi de iarnă Căminul Cultural s-a populat,
foarte des toate sălile erau ocupate şi asţfel repetam cu trupa
de teatru acasă la mine. Dar toti colegii luau parte la această
'
activitate [. ..} Munca noastră a avut roade: trupa de teatru a
ajuns finalistă la concursul pe ţară, corul a participat la finala
pe judeţ, ne deplasam în alte localităţi. Cadrele didactice au
avut o trupă de teatru separată,însă membrii acesteia au sărit
în ajutorul localnicilor ori de câte ori era nevoie. " - îşi
aminteste Irma Mihaly 36 .
În 'cadrul şcolii trupa de teatru era condusă de Antal Fulop.
Piesa „Bocancul" a fost prezentată în 1958 în satele din
apropiere, şi din banii strânşi din bilete (8000 lei) membrii trupei
au făcut o excursie prin tară.
Mai multi, elevi s-au înscris mai
,
târziu în trupa adultă, astfel activitatea teatrală a continuat până
la jumătatea deceniului '70, dar cu mici intermitenţe a rămas
activă până în anii '90.
Ca parte integrantă a „educatiei
, poporului" în sat au fost
invitaţi specialişti (ingineri agronomi, ingineri tehnici, medici,
artisti populari) pentru prelegeri - urmând modelul cursurilor
de 'cunostiinte agricole din perioada interbelică.
In „Scoala Părintilor" s-au tinut cursuri, în care părintii au
'
'
'
' în
fost îndrumaţi
în rezolvarea
problemelor
familiale apărute
legătură cu educaţia copiilor37 •
Organizarea acestor evenimente, în special organizarea
vieţii culturale din sat a depins în mare măsură de Bela
Mihaly, de stabilirea lui în localitate si de numirea lui ca
director şcolar ( 1955). E drept că nu g'ăsim des numele lui
pe lista actorilor în piese, nu a dirijat corul si nu a condus
'
a

A

,

'

,
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trupa de teatru, dar organizarea programelor, elaborarea
planurilor anuale, monitorizarea desfăsurării lui au fost
'
atributii
Totodată, cu ocazia acestor
, ale directorului scolii.
'
evenimente, la baluri - în caliatea lui de deputat/ vicepresedinte - el a rostit discursul de deschidere, a fost cel
'
care a prezentat programele artistice 38 .
5.5. Odată cu consolidarea vietii culturale, si viata sportivă
a înregistrat îmbunătăţiri. In fostul parc dendrologic al castelului
Teleki s-a amenajat un teren de sport, iar în fosta clădire a
servantilor o sală de sport. La scoala profesională a luat fiintă
,
'
'
o echipă de fotbal, respectiv handbal, care a înregistrat succese
în competitiile
intercomunale.
,
6. Bela Mihâly si-a asumat un rol important si în viata
publică locală /raională pe lângă cea profesională 39 . Incă din
anii de învăţământ din Reghin a fost delegat în Consiliul
orăsenesc, a fost membrul al organizatiei civile Uniunea
Populară a Maghiarilor. Incepând din anul stabilirii lui în
Dumbrăvioara si
functia
, până la moartea lui a detinut
,
, de delegat,
o scurtă perioadă (până în 1958) a fost vice-presedintele
'
Consiliului popular local. Printre atributiile
în acea
, delegatilor
,
vreme s-a numărat promovarea ideologiei de partid în
comunitate, elaborarea planurilor ~i rapoartelor 40 în
conformitate cu directivele primite, precum şi colectarea taxelor,
organizarea muncilor publice, accelerarea trecerii spre
agricultura colectivă, socialistă.
Alegerile de delegaţi locali au fost pregătite prin campanii
electorale mai multe zile, în cadrul căreia s-au desfăsurat
'
programe culturale, artistice (vezi mai sus) acestea fiind
pregătite de cadre didactice. La sfâr~itul anilor '50, în preajma
alegerilor corul a cântat următorul cântec despre Bela Mihâly:
.. Derek ember Mihaly Bela, o a legjobb tanit6ba/
Fogadom, fogadom, szavazatom ra adom "41
A

'

'

'

'

'

'

A

A

'

'
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„ Om cumsecade este Bela Mihaly, e cel mai bun învăţători

Jur, jur, votul meu el îl primeşte. "
Si într-adevăr, localnicii l-au ales pe el, dovedind faptul că
'
comunitatea
au fost multumită de serviciul lui Bela Mihâly.
'
7. Fiecare epocă, fiecare
clasă socială, dar poate fiecare
comunitate caută, fabrică un erou al său, îl ia în posesie si cu
'
ocazia discutiilor private, a comemorărilor editează, organizează
'
biografia acestuia în jurul motivelor principale.
Învătătorul sosit dintr-o lume străină este considerat străin
'
în aceea comunitate
rurală care îsi organizează relatiile pe baza
'
'
cunosintelor reciproce.
'A '
lnvătătorul nou sosit este astfel „un caz" în ochii
localnicilor' si rămâne străin până când este „procurată" biografia
lui. ,,Viata
în' aceeasi
si
a elevilor rezultă
,
, lume a învătătorilor
'
'
din cunoştinţe şi experienţe comune, care reorganizaeză şi
redefineşte relaţia dintre ei" 42 •
Învătătorul devine astfel un erou, comunitatea vorbeste
'
despre el,' activitatea lui este comparată si analizată în paralel
'
cu activitatea fostilor învătători.Se reliefează, individualizează,
tipizează- apreciază după propriile criterii ale povestitorilor.In
sfârşit este creat textul, prin care se vorbeşte despre învăţător
în contexte diferite.
Nu descriem aici toate povestirile sau situatiile care au creat
biografia, ci mai degrabă acele teme şi „texte de' cod" 43 în jurul
cărora se organizează în comunitate biografia lui Bela Mihâly.
Astfel în primul rând enumerăm motivele legate de
activitatea vieţii publice, în al doilea rând motivele legate de
instrucţie şi în an treilea rând cele legate de viaţa personală.
Menţionăm totodată că motivele apar îmbinate în comunicarea
cotidiană în functie de situatie si persoana care relateză.
' Teleki a 'fost' prădat în repetate rânduri de-a
7 .1.1. Castelul
lungul conflagraţiei mondiale, parcul dendrologic a fost distrus.
'

'

476
https://biblioteca-digitala.ro

A

După

1945 în aripile laterale s-au mutat locatari, iar în partea
centrală s-a înfiintat un centru pentru colectarea cerealelor, cea
'
din urmă fiind mutată
la Gomesti în timpul lui Bela Mihaly.
Locuitorii satului îşi amintesc' de Bela Mihaly ca despre
persoana care a salvat castelul (azi monument) de la deteriorare.
7.1.2. Bela Mihaly a obtinut rezultate remercabile ca director de şcoală şi ca deputat' în Consiliul popular. A câştigat
pentru scopuri scolare partea centrală a castelului, cerut de
predecesorul lui' fără rezultate. La şcoala profesională din
Dumbrăvioara în anii '50 elevii Colegiului pedagogic din Târgu
-Mures au efectuat practica pedagogică, si tot aici au fost tinute
'
'
'
sedintele
bilunare a directorilor de scoală
din raion. Aceste
'
'
'
evenimente au fost benefice pentru şcoală, au adus fonduri
bănesti care au fost orientate către dezvoltarea infrastructurii
scolii.' Bela Mihaly a fost medaliat de mai mult ori pentru efortul
~ău: în 1957 pentru meritele în învătământ (Învătător fruntas),
' comunală' (Fruntas 'în
în 1963 si 1965 pentru activitatea
'
'
gospodărirea satelor). Ca urmare el a fost considerat de localnici
un om cu influentă pe plan politic.
'
7 .1.3. Dumbrăvioara
a functionat ca centru comunal până
' după reforma administrativă
în 1968 (moartea lui Bela Mihaly),
fiind trecută la comuna vecină, Emei, ca sat apartinător. În
' ,,Dacă
memoria localnicilor aceste două evenimente sunt legate.
tatăl meu ar trăi, în Dumbrăvioara ar fi şi acum primărie" spune Ilona, fata lui.
7.1.4. Dumbrăvioara are resurse mari de gaz metan,
importante pe plan judeţean dar şi naţional. Cu toate astea
racordarea localitătii la conductele de gaz metan si introducerea
'
' '90, cu mai
acestuia în case a avut
loc numai la sîarsitul anilor
multe conflicte locale. În această perioadă,'dar şi anterior localnicii
au afirmat des că dacă nu intervenea moartea lui timpurie, Bela
Mihaly ar fi introdus gazul de multă vreme în sat.
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7.2.1. Bela Mihâly a fost considerat un pedagog sever: ,,a
ieşit numai până la poartă, nici nu trebuia să zică nimic, numai a
ieşit la poartă la ora patru şi nu mai era nici un copil pe stradă. "44
7.2.2. Fostii elevi evidentiează aptitudinile sale pedagogice.
'
'
Elvii au fost motivati
să participe la prezentarea materialului nou
' ca ei să citească lectiile următoare înainte
în ore, astfel el a reusit
'
'
de predare. Nu a folosit
în predare materiale
ajutătoare, dar la
sfârsitul orelor fiecare elev a stiut să răspundă din lectia nouă.
' 7.2.3. Odată cu înfiintarea
'
scolii profesionale ' a crescut
'
'
numărul elevilor, s-a înfiintat internatul, a crescut numărul
angajatilor. In aceste conditii sarcinile lui Bela Mihaly ca di'
'
rector s-au
lărgit, el părăsind scoala în fiecare zi la ore târzii de
seară. În opinia localnicilor' a căpătat imaginea unui dascăl
obsedat de muncă, care şi- a sacrificat timpul liber şi cel petrecut
cu familia pentru cauzele scolii.
7.3.1. Bela Mihaly a' tinut cu plăcere discursuri în fata
'
oamenilor, a vorbit întotdeauna
lung si frumos. Dar s-a oprit 'si
pe stradă cu plăcere să discute c~ localnicii. În casa l~i
întotdeauna au fost musafiri. Dacă nu din sat, atunci din satele
vecine veneau părintii să se intereseze de situatia scolară a
' a primit cu căldură pe toată
' 'lumea, a
copiilor şi Bela Mihaly
ascultat pe toată lumea, a dat sfaturi si a îmbărbătat.
'
7.3.2. Datorită pozitiei sale, a ajutat
pe mai multi să se
'
' case
angajeze, si-a ajutat colegii profesori în cumpărarea de
sau cu oc~ia întemeierii familiei. În acest context faptul că el
a trăit în chirie, că nu şi-a cumpărat niciodată o casă, cu toate
că „posibilitătile erau în mâinile lui" 45 este semnificativ. S-a
ridicat deasupra materialismului, spun unii. In opinia altora nu
a fost prea responsabil fată de familie. Dar ambele părti sunt de
'
'
acord cu faptul că a fost robul
muncii sale.
8. ,,Apropierea de o faţă nu este uşoară - scrie Peter Egyed
în eseul său46 - să prinzi privirea care cade". Nu este usoară
'
'
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pentru că totul tine doar un moment, si fata se schimbă, se uită
'
' poate
'
la noi fiind înlocuită
de o altă formă. Şi
este cel mai greu
de a întregi un individ dintr-o serie de priviri si la final de a
'
afirma: aceasta este persoana. Astfel analiza - ca si celelate
'
povesti ale lumii - nu se finalizează, nu reuseste să lege
firele
'
' '
paralele,
concluzionarea este dreptul cititorului.

NOTE
Localitatea Dumbrăvioara este aşezată pe malul stâng a râului Mureş, pe
cea de-a doua terasă, la limita între fostele comitate Turda şi Scaunul
Mureşului. Satul se situează la distanţă aproape egală de oraşele Târgu Mureş
şi Reghin.
2 SarEgyhLev. D/13-1959.
3
vezi Nagy I 994. 99.
4
Vezi Mozes f.n. IV. Autorul a scris istoria şcolii din Dumbrăvioara din
secolul 20. pe marginea reconstrucţiei biografiilor pedagogilor (folosind un
chestionar în redactarea biografiilor). Astfel biografiile realizate sunt destul
de sumare si
, schematice. Pentru noi au fost utile si
, interesante următoarele
afirmaţii: ,,[Vajda Zoltan] cu dirijarea lui, un excelent profesor, director şi
dascăl, s-a construit căminul cultural cu 14 săli [... ] activitatea lui este
mentionată cu avataje, este lăudat" (pg. 148.), ,,[Varro Gabor] simte si spun
si lo~alnicii, că a contribuit la ridicarea nivelului cultural al comunitătii [.. .]."
,
'
(pg. 149. ), ,,[Gurza Laszlo] şi-a încris numele în istoria localităţii prin
construirea şcolii cu 8 săli, pe două etaje" (pg. 151.).
5 Notiunea este folosită ca sinonimă cu „arhive populare" (vezi Banyai
1973.' 161.)
6
Interviurile au fost realizate de Istvan D. Berekmeri, profesorul de istorie
din localitate în 1994 (vezi Berekmeri 1994. 153. şi 155-156.)
7 Mozes e.n. IV. (manuscris), Berekmeri 1994. 146--158. şi Berekmeri 1998.
(manuscris)
H Despre metodă vezi Kiillos (ed.) 1982; Robert 1982. 233-247.; Niedermiiller
1988. 376--388.; Mayer(ed.) 1994.; Levi 2000. 81-92.; Mohay 2000. 770-790.
9
Levi 2000. 89.
1
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Vezi: ,,Materialele biografice conţin toate documentele - incluzând studiile
de caz al oficiilor sociale- care evidenţiează purtatea subiectivă a individului
sau a grupului de indivizi. Aceste documente includ o mare varietate de acte
de la scrisori până la autobiografii, de la articole de ziar până la relatările
judiciare" (Robert 1982. 238.) Utilizând materiale de acest gen, W. J. Thomas
~i F. Znaniecki au scris o analiza despre ţăranul polonez, (aprecieri vezi la
Markiewicz-Lagneau 1982. 11-28. ), dar trebuie menţionat că în ultima
perioadă ~i în muzeologie se evidenţiează folosirea punctului de vedere
biografic. (Otto-Predesen 2004. 28-56.)
11
Niedermiiller 1988. 377.
12
Mandelbaum 1982. 29-45.
13
Ambele noţiuni fiind introduse de Mandelbaum. (vezi Mandelbaum 1982.
36-37. iii. 37-38.)
14
Mandelbaum 1982. 29.
15
Cererea lui Peter Mihaly la adresa Directoratului colegiului reformat târgumure~ean. Material expus la Muzeul Etnografico-Istoric din Dumbrăvioara.
16
Ideea folosirii castelului Teleki în scopuri scolare s-a evidentiat si anterior.
În 1953 directorul de atunci, Laszlo Elteto ; cerut de la Secti;
a
, În~ătământ
,
raionului Mure~, să facă tot posibilul în vederea predării castelului pentru
scopuri scolare. Ideea înfiintării unei scoli profesionale tot atunci a devenit
la ordin~a zilei: ,,[ ... ] În ace~stă clădi~e se poate înfiinta
cu profil
, o scoală
,
profesional (grădinărit) sau o ~coală cu zece clase. Comunitatea noastră ~i
împerjurimile ar putea să asigure elevi pentru această scoală" (SarlskLev.
Ătiratok 13/ 1953.)
'
17
Vezi Mandelbaum 1982. 34-36.
18
Vezi,,[ ... ] am observat foarte repede că fiecare persoană cu «pantaloni»
şi servietă a fost primită cu neîncredere în avans, şi era considerată un
inamic. Au crezut că sunt făcători de colhoz-colectiv, iar dacă nu spuneau
scopurile lor, credeau că fac muncă secretă de cercetare " - scrie preotul
de atunci, în memoriile despre anul 1959 (Nagy 1994. 93.)
19
Laszlo Gurza îsi aminteste că în Dumbrăvioara a sosit o comisie de agitatie
formată din 45 p'ersoane. '
'
20
SarlskLev. Ătiratok - Jelentesek 1951-1957.
21
SarlskLev. Tervek-Jelentesek 1954-1957.
22
SarlskLev. Rendeletek 1957/9.
23
SarlskLev. Rendeletek 19 57/ 11.
24
Începând cu 1955, planurile privind colectivizarea, rapoartele au fost
semnate de Bela Mihaly, ca director de ~coală.
10
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Această relatie bună este confirmată si de faptul ca, pedagogii repartizati
în aceea perio'adă, care s-au stabilit î~ sat, au primit, cu ocazia reform~i
agrare din 1991, (conform acordului comun), 0,58 ha teren, din terenurile
comunale, pentru activitatea depusă în folosul comunitătii.
26
Noţiuni folosite de Julianna Bodo în articolul despre str;tegiile de atingere
între sferele private şi oficiale ale societăţii comuniste. (vezi Bodo 1998. 37.)
27
Conform povestirii lui Gurza Laszlo, fost director de şcoală.
28
Aceste depăşiri sunt numite de Julianna Bodo „practică de trecere"iar
totalitatea modalităţilor de depăşire sunt numite „tehnici de trecere" (Bodo
1998. 36.)
29
Afirmaţiile fostului preot reformat, Geza Nagy.
JO Amintirile lui Laszlo Gurza, fost pedagog.
31
Amintirile lui Laszlo Gurza, fost pedagog.
32
„ Când am primit numirea la Dumbrăvioara, pe lângă activitatea şcolară
obiectivul principal era eradicarea analfabetismului. Ne-am adunat la şcoală
sau la case private cu cinci-şase analfabeţi, în general seara şi am făcut
această muncă grea, cu rezultate mai multe sau mai puţine. Soţul meu a
primit diploma de„ învăţătorfruntaş" pentru această activitate. "Interviul
a fost realizat de Istvan D. Berekmeri în anul 1994 cu Irma, învătătoare
pensionară, soţia lui Bela Mihaly (L. Berekmeri I 994. 153.)
'
33
Clădirea, în care functiona scoala era proprietatea bisericii reformate si a
'
,
,
rămas în proprietatea bisericii. Noul cămin cultural a fost construit în 1959.
34
Amintirile fostului pedagog Laszlo Gurza.
35
Amintirile lui Istvan D Berekmeri.
36
Berekmeri 1994. 153.
37
Amintirile lui Irma Mihaly (1. Bere kmeri 1994. I 53. ).
38
,, [Bela MihalyJ a fost întotdeauna prezent, căci el a fost cel care a conferat
programul, a ţinut discursul. Respectiv: ,,Pentru că el, ca director a vorbit
la fiecare program cultural în Căminul Cultural. El a fost cel care a vorbit
oficial către public, către localnici, şi astfel a reprezentat instituţia, a
reprezentat intelectualii. Întotdeauna a ţinut discursuri, ca şi copil îmi
amintesc, acum nu, dar atunci a existat politica, dar îmi amintesc că a ţinut
discursuri mari, lungi, deci a fost un orator foarte bun" îşi aminteşte Istvan
D. Berekmeri.
39 Laszlo Petho spune că acesta a fost un fenomen răspândit şi în Ungaria de
după 1945. (vezi Petho 1999. 25.)
40 De exemplu Planul de lucru pentru următorii doi ani (9 martie, 1958.
Semnat de directorul cultural Zoltan Vajda, Karoly Vajda preşedintele
25
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consiliului, Bela Mihaly directorul ~colii) Respectiv: Implementarea planului
pentru următorii doi ani potrivit hotărârilor de la şedinţa din Constanţa şi
de la şedinţa plenară a PMR (30 octombrie, 1958, semnat Bela Mihaly).
Despre practica ~i mijloacele puterii din anii 1950 vezi Olah 1998. 81-100.
41
Pe melodia cântecului Virageknal eg a vilag. Aminitirile lui Istvan D. Berekmeri
42
Keszeg 2002. 187.
43
Lotman 1994. 62.
44
Memoriile lui Szabo K. Mikl6s
45 În acest interval exista casă de serviciu pentru director în Dumbrăvioara.
46
Egyed 1997. 54.
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THE LOCAL HERO. THE BIOGRAPHY OF
A TEACHER FROM DUMBRAVIOARA
Abstract
The article presents the biography of a village teacher from
the communist period. The communist period was a very hard
one for the teachers because they were forced to be members
of communist party. This local manager of the school from
Dumbravioara created a regional spirit of culture. He taught
people to write and read, brought theatre plays, organized sport
contests, creating a cultural life full of events in the village.
The author wants to present one of the most famous teachers
from the village, Bela Mihaly, who became a true hero to the
people from Dumbravioara.
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A KOLLEKTIV EMLEKEZET SZERVEZESE
KOLOZSV ÂRON 1989 ES 2004 KOZOTT

Jakab Albert Zsolt
A mult iranti erdeklodes, a mult birtoklasanak igenye a
kolozsvari kăzelet allando meghatarozojanak tiinik. Az elso
emlektabla 1450-bol vaio. Az emlektabla altali emlekezes
szokasa vegigkiserte a kăvetkezo szazadokat is, egeszen a
jelenig. Az szobor es emlektabla allitas folyamataban azonban
elki.ilănitheti.ink korszakokat. Az emlektabla allitas
korszakolasanak szempontjait az ido szegmentalhatosaga adja.
A kiilănbăzo korszakok kijelăleseben a fontosabb tărtenelmi
politikai esemenyek, valtozasok jatszanak szerepet. Ezen
korszakok, retegek szetvalasztasahoz a hatalomvaltasokat
tekintem cezurakent, ezek azok, amelyek a leginkabb lathato
valtozasokat hozzak magukkal.
A kolozsvari emlekallitas folyamataban a ki.ilănbăzo
esemenyek cezuranak tekintese az azonos terben elo emberek
korszaktudataval fiigg ăssze. Maga a „korszak" is egy szelektiv
kategoria, utolagos konstrukci6. Kulcsar-Szab6 Zoltan szerint az
emberi elettapasztalatok, ănertelmezesek is szi.iksegszeriien az ido
reflexiojara kenyszerillnek (Kulcsar-Szab6 2000. 90.).
Korszakokban gondolkodunk, a mi jelenkorunk mindig egy
(korszak)hatart:61 szamitott. Odo Marquard szerint a korszakhatarok
felepitese (sot: lebontasa, athelyezese), az ido „behatarolasa"
alapveto antropol6giai igeny, ,,hatarszi.ikseglet" kifejezodese
(Kulcsar-Szab6 2000. 90.). A korszakvaltasokat mindig csak
meghaladottkent, ut6lagos nezopontbol lehet szernlelni. A „nagy
esemenyek" Kulcsar-Szab6 Zoltan szerint „csak a tărtenet kesobbi
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alakulasa (es alakitasa) felol valnak »naggya«, es emelkednek ki
az adott pillanatban lezajl6 parhuzamos, akar szettart6 esemenyek
koziil" (Kulcsar-Szab6 2000. 91.).
Az emlekallitasok attekintese
A kolozsvari szobor- es emlektabla allitas korszakai kozlil
ebben a tanulmanyban az 1989 es 2004 kozotti idoszakot
tekintjiik at roviden. Ez az idoszak a forradalmi rendszervaltast61
Gheorghe Funar polgarmestersegenek vegeig tart. Mar az
elozetes vizsgal6dasok utan megallapithat6, hogy a kolozsvari
emlekezetkonstrualas egyik legtermekenyebb idoszaka. Jelen
irasban tehat az 1989-cel bekovetkezo valtozasok nyoman
alakul6 multkonstrualasi tendenciakat szeretnem bovebben
vizsgalni. Mit tett az addig megjelenitett multb61 lathatatlanna
az uj rendszer? Mit fogadott el es tartott meg, illetve milyen
multat hozott felszinre?
Az 1989-es rendszervaltozas nyoman orszagos szinten a
megdontott onkenyuralmi, kommunista rendszer helyebe a
forradalom utan egy demokratikus allamrendszer lepett, illetve
erosodott meg. Kolozsvari, helyi szinten is valtozas kovetkezett
be, amelynek folyamata az emlekallitasban is lemerheto.
Mint a korabbi tarsadalmi-politikai valtozasok soran
megszokotta valt, az uj rendszer szamara az elobbi tortenelmi
reprezentaci6k nem nyujtottak sem a legitimizaci6 sem az
otthonossag erzetet. Ezert az elertektelenedett, hitelet vesztett
multt6l az uj rendszer szabadulni igyekezett. Eltiintek egyes
regi emlektablak. J6resziik fokent politikai jellegii memento
volt, amelyek most nemcsak, hogy aktualitasukat vesztettek,
hanem egyenesen kompromittal6va, ezert irtand6va, egy tevesen
ertelmezett mult terhes emlekeive valtak. Ezert tlintettek el a
kommunizmus al tal letrehozott, a szocializmus szamara fontos,
az elozo fejezetben targyalt emlektablakat. Ezekkel egyiitt
eltiintek egyes korabban kovetendo peldakepeknek tartott
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szemelyisegek mement6i, amennyiben ezek az elozo es most
nemkivant ideol6giat kepviselo egyeneknek voltak allitva: Ilie
Pintilie, Breiner Bela, J6zsa Bela, Emil Isac szamiizettek a
hivatalos emlekezetbol.
A veres, rendszervalt6 forradalmat koveto uj rendszerben
jelentosen megugrott az emlektăbla ăllitasok szama. A mult
irănti erdeklodes az ebben a korszakban egyre intenzivebbe valt.
6vatos becsles szerint is tobb mint 120 emlektablăt es szobrot
avattak, ezeknek j6resze politikai, kisebb hanyada
emlekezetmegorzo jellegii'.
A kommunista diktatura szamara fontos esemenyek,
szemelyisegek sztiksegszeriin atadtăk a helytiket totalitărius
rendszer ăldozatainak. A kozelmult esemenyeit tobb tărsadalmi
csoport igyekezett kisajătitani, illetve magaenak vallani. Az
elozo rezsim emlekezesi monop6liuma helyett a demokratikus
valtozăs lehetove tette az emlekezet differenciăl6dăsăt. 1990ben a rendszervaltas helyi esemenyeinek tragikus helyszinein
emlektablakat helyezett el az Uniunea Vatra Românească
kulturălis szervezet: ,,Orok tisztelet hoseinknek 1989. december
21-22. Vatra Românească Szovetseg."2 A maga jelenletevel a
văros teret megtolteni igyekvo szervezet onpropagandajakent
foghatjuk fel a forradalom kisajatitasanak formajat. Ennek az
esemenynek az emlekezeteert a Kolozs Megyei Prefektura is
versenybe lepett. A maga irant a lakossagban val6 bizalomkeltes
erdekeben a prefektura szinten megjelolte, tobbnyire
ugyanazokon a helyeket (eptileteket): ,,Azok emlekere, akik
elettiket ăldoztăk a szabadsagert es a demokrăciaert 1989.
december 21-22 napjaiban." 3 A Tordai Dveggyăr is ugyanerre
az esemenyre emlekezett, a văllalatnak egy alkalmazottja esett
el a Foteren. A Polgarmesteri Hivatal 1996-ban, a forradalom
evfordul6jăn az aldozatok (osszesen 26 szemely) nevsorăt es
eletkorăt tartalmaz6 mărvănytablăkat helyezett el az esemenyek
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helyszinein. 2003. okt6ber 17-en a forradalmarok emleke ujabb
emlekmiivel gazdagodott. A Foterre keriilt alkotâs a Meglott
oszlopok (Stâlpi împuşcaţi) nevet viseli: a het oszlop stilizâlt,
goly6k aldozatâvâ vâlt emberalakokat âbrâzol. Melletti.ik egy
foldre helyezett emlektabla tartalmazza az elesettek nevsorât.
Felâllitasukat ugyancsak a Polgarmesteri Hivatal
kezdemenyezte. Mindezekbol j61 lathat6, hogy ugyanazon
esemenynek emlekeben tobben kivântak osztozni, tobb csoport
tekintette szemelyes iigyenek.
A demokrâcia szemelyisegeinek emlektâblâit, bar a
szovegek nem minden esetben utalnak râ, kiilonfele szervezetek,
egyletek es magânszemelyek âllitottâk. Bajor Andor ir6nak a
stockholmi Erdelyi Konyv Egylet, Szedressy Pal piispoknek,
Remenyik Sândor es Bartalis Janos koltoknek az evangelikus
egyhâz âllitott emleket. David Ferenc szobrat, a magyar
allamalapitâs l OOO. evfordul6jât, valamint az 1848-ban elesett
diakok emleket megorokito tâblâkat az Unitârius Kollegium
âllitotta. Szuk korok emlekeztek az ujabb român
szemelyisegekrol, melyeknek egyresze az elozo rendszerben
ellenzeki volt es most, az ujabb rendszer legitimizâci6jâban
fontos szerepet tolt be. Ilyen a kommunista bortonoket megjârt
Iuliu Moldovan orvos es az ut6bbi evekben a Iuliu Maniu
kultusza. A jobboldali pârtvezer, ,,a nagy egyesiiles utani,
Erdelyt egysegesito ideiglenes român szervezet elnoke"4, az uj
politikai rendszer es a helyi nacionalista vezetoseg szâmara a
român demokrata ostipusât reprezentâlja. A felbukkant
szemelyisegek mâsresze „meltatlanul elfeledett", nemreg
elhunyt vagy ujraertekelt.
A kommunista hatalom azâltal, hogy a maga celjaira
hasznâlta fel, lejaratta, hiteltelenne tette a tudomânyt es
muveszetet. Az uj rendszer a szellemi ertekek megbecsiileset
igerte. Sigismund Toduţa zeneszerzo, Aurel Gurghianu kolto,
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Radu Stanca kolto es szinmiiir6, Alexandru Căprariu kolto, Ion.
D. Sîrbu ir6, Ion V. Boeriu tudomanyos kutat6, David Prodan
tortenesz, Raluca Ripan akademikus, Dumitru Popovici es Ioana
Em. Petrescu irodalomtorteneszek emleke kapott teret. Mas,
ertekesebb tablakat allitottak Alexandru Lapedatu tăŢtenesz,
Grigore Silasi nyelveszprofesszor, Ion Agârbiceanu
' es kritikus, Dominic Stanca orvos emlekenek,
irodalomtortenesz
ami azt bizonyitja, hogy emlekilk az uj rendszerben is
(szimbolikusan) hasznalhat6 a pozitiv imazs megteremtesere.
Felerosodott a politikai jellegii emlekezes. Ujabb
tortenelmi-politikai esemenyek bukkantak fel, masok pedig
megerositest nyertek az uj rendszer szemszogebol. Ezek
mementoit nemcsak, hogy a roman elit allitotta, de hangsulyosan
a roman tortenelernrol sz6lnak. Az 1944-ben deportalt zsid6knak
ujabb emlektablakat allitottak magyarellenes szoveggel,
,,ideiglenes, megsza116 magyar fasiszta hat6sagokat"
emlegetve 5 . Lecsereltek a Baba Novac szobranak feliratat
(1998), az ujabb „a magyarok altal szomyii kinok kozott
kivegzett" 6 kapitanyr61 beszel. A George Bariţiu es Nicolae
Bălcescu emlekenek allitott eddigi utols6 roman es angol nyelvii
emlektabla megkerdojelezett allitasai a magyarok szamara
hatranyosan mutatjak be az 1848-1849-es forradalmat es
szabadsagharcot: a roman nemzeti egyseg es szabadsag „szent
eszmeinek kinyilvanitasa a magyar nemesek al tal vezetett veres
megtorlashoz", amelynek soran meggyilkoltak 40000 romant,
felegettek es leromboltak 230 falut (vă. Jakab 2006.).
Az ujonnan megkonstrualt emlekezetben helyet kapott a
(magyar) nemesek altal meggyilkolt roman Octavian Petrovici
diak, aki 1918-ban az Erdelyi Roman N emzeti Tanacs
szekhelyet vedte. A Fellegvar uj keresztjen elhelyezett tablak
csupan a meghurcolt es meggyilkolt romanokr61 sz6lnak.
Eloterbe lepett es a magyar tortenelmet hatranyosan mutatja
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fel a Memorandum-per tărtenete. A Redut falara (ismet) felkeriilt
a roman nyelvu emlektabla Ioan Ratiut61 szarmaz6 idezettel:
,,Ebben az epilletben zajlott le 1894' majusaban a Memorandum-per. Egy nep lete nem vita targya, az ănmagatjelenti ki." 7
U gyanerre az esemenyre emlekeztet a memorandistak kăzponti
emlekmiive, a haranglab, amely Kolozsvar hivatalosan
forgalmazott szimb6luma lett. Az aldozatok mindegyikerol
utcakat neveztek el a vizsgalt id6szakban.
Az 1918. december 1-jei, Erdelyt Romaniaval val6 nagy
egyesites elokeszitese, lefolyăsa, tărtenelme is
kihangsulyoz6dott. A magyarok szămăra ennek emleke az
anyaorszăgt61 val6 elszakadăst jelenti. Megjeloltek a helyet,
aho! az Erdelyi Roman Nemzeti Tanăcs miikodottAmos Frâncu
es Emil Haţieganu vezetesevel, ,,akik a roman nemzet politikai
kinyilvănităsăert es az 1918. december I-ei nagy egyesillesert
harcoltak."R Az egyesilles elokeszitoirol is megemlekeztek:
Alexandru I. Lăpădatu politikusnak, ,,Rom.inia
egysegesitesenek făradhatatlan harcosănak" 9 szobrot es
emlektăblăt emeltek, utcăt neveztek el rola; Ioan Lupas
tortenesz, mint „a nagy egyesilles szorgalmaz6ja, a Felso-Dăcia'
Egyetem tanăra, a Nemzeti Tortenelmi Intezet alapit6ja es
igazgat6ja, a roman miiveltseg jelentos szemelyisege" lett
felmutatva ajelen- es ut6kor szămăra 10 • (Egyebkent ilyen nevu
egyetem nem letezett.) A volt New York sză116 oldalăra helyezett
emlektăbla szerint 1921-ben „itt keszit,ettek elo a j61 ismert
Gândirea foly6irat megjeleneset, amely a nagy egyesites
eszmeinek gyilmolcse." A polgărmesteri hivatalra kerillt
emlektăbla oshonos roman terilletkent emliti ezt az elcsatolt
orszăgreszt, mint amelyert megharcolt es amelyet felszabaditott
a roman hadsereg: ,,1944. okt6ber 11 - 1994. okt6ber 11. Fel
evszăzada szabaditotta fel a becsi dontes ăl tal rabsăgba taszitott
vărosunkat a roman hadsereg. Ez az epillet volt az ellenseg
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ellenallasanak utols6 jelentos helye, amelyet hadseregiink
gyozedelmes elonyomulasa soran foglalt el, amikor EszakErdelyt, ezt az osi roman foldet, visszahelyezte termeszetes
hatarai koze. Orok dicsoseg a nernzet h6seinek!" 12 A hivatal
tanacstermeben „gyiilesezett România kormanya 1945 marcius
13-an, a fasiszta becsi dontes altal elrabolt Eszak-Erdely roman
fennhat6sag ala vaio visszakeriilese alkalmab6l" - hirdeti egy
emlektabla 13 • A demokracia es roman aliam teriileti egysege
vedelmeben kezdemenyeztek megmozdulast 1946-ban a
revizi6- es kommunizmusellenes diakok is, miutan
bentlakasukat „fegyveres, bujtogat6 csoportok tamadtak meg
es dultak fel" - allitja egy emlektabla 14 •
Ezekre az 1989 utan letrehozott mement6kra eros
etnicizal6das, nacionalista hangvetel jellemzo Az egyiittelo
nemzetisegek felmutatott tortenelmei iitkoznek, a magyar
etnikum szamara hatranyos szempontuva, degradal6va,
kompromittal6va valik a mult. Tehat a roman tortenelmi
emlekezet megkonstrualasa egyoldaluva valik, hatterbe szoritja,
elnyomja a magyar ervenyesiileset. Mi ez a jelenseg, a roman
tortenelem hangsulyos jelenlete? Hogyan jott letre, hogyan
ertelmezheto ez a folyamat? Mi valtotta ki, mi elteti?
A fentiekbol nyilvanval6, hogy a jelenben valamilyen
(szimbolikus) harc folyik. Ket etnikum el ebben a kozos terben.
A tortenelmi multjuk azonban eltero m6d6n megitelt, igy az
egyiittelo etnikumok multr61 sz616 reprezentaci6i nem fedik
egymast. A nyilvanos szferaban ket kiilonbozo tortenelmi
emlekezet kiizd egymassal, ,,a kozos, de megis kiilonfelekeppen
megelt mult ket parhuzamos emlekezete"(Mannovâ 2002. 28.)
Ketfele tortenelmi emlekezet, ket ellentetes vilâg,
kovetkezeskeppen a mult ket eroteljes, egyidejii, de eltero - sot
ellentetes - ertelmezese, mas szempontu interpretâlâsa adott.
A mult, ajelenbol megitelt esemenyek eltero jellegebol ad6dik
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az, hogy a magyarok es a romănok măsnak ăllitanak emleket.
Interetnikus konfliktusok oka lesz a tortenelmi emlekezet
kialakităsăert foly6 igyekezet, az eletvilăgot formălni akar6
torekves. De ebbol miert csak egyik szemlelet jut uralornra?
Az emlekek kollektiv birtokbavetele nem evoluci6
eredmenye, hanem ki.izdelem. ,,Elnyom6 rezsimek felbomlăsa,
felbontăsa sorăn a kollektiv es nyilvănos emlekezet meg- es
ujraalkotăsa elesebb csatăkkal jellemezheto, mint demokratikus
tărsadalmakban, j6llehet a mult a tărsadalmi jelenteseknek ott
sem semleges mezoje" -ăllapitja meg Fejos Zoltăn (Fejos 1996.
132.). Kozep-Eur6pănak ebben a tersegeben a kollektiv
emlekezetert val6 harc osszekapcsol6dik a teriilet birtoklăsănak,
tulajdonjoganak kerdesevel. A mara kialakult helyzet jobb
megertesere j61 alkalmazhat6 Michel Foucault diskurzuselmelete. A szerzo diskurzuskent ertelmezi a tarsadalmi
beszedm6dokat es megăllapitja, hogy a tortenelemben
sziinteleniil harc folyik erte, ,,a diskurzus az a hatalom, amelyet
az emberek igyekeznek megkaparintani" (Foucault 1998. 51 ).
A diskurzusert es a diskurzus eszkozeivel harc folyik. A
diskurzusok pedig nem nyitottak mindenki szămara, az oket
birtokl6 szemelyek, nem engedik meg mindenkinek a
diskurzusokhoz val6 hozzăferest: ,,a diskurzus nem o minden
teriiletre egyformăn nyitott, nem mindenhova lehet behatolni;
vannak
szigoruan tiltott (megki.ilonbozteto
es
megki.ilonboztetett) teriiletek" (Foucault 1998. 60).
Ha Kolozsvaron az ernlekallit6kat, a fenti elmelet ertelmeben
a kollektiv emlekezet diskurzusat iranyit6kkent tekintjiik, akkor
a foucault-i modell meglehetosen leegyszeriisodik. Etnikurnkozi
viszonylatban az azonos nemzetisegeken beliili kiilonbsegek
minimalizal6dnak. A beliilrol heterogen 15 roman elit a
magyarsaggal szemben egysegeskent mutatkozik. A roman
hatalom az, amely a diskurzusalakitas elojogaval el. A
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megemlekezesekbol kiszorulnak es kizâr6dnak a magyarok 16 ,
ennek az etnikumnak nincs jelenleg hozzâferesi lehetosege a
tărtenelmi multjâr61 val6 diskurzusok kezelesehez. A român elit/
hatalom egyediilikent veszi birtokba a multr61 val6 beszelest, az
emlekezet megkonstruâlâsât. 17
Az emlekallitâs alakzatai
Hogyan harcol a român elit, a diskurzustarsasag (Foucault
1998. 61) sajât tărtenelmi interpretâci6jânak a terben val6
megjeleniteseert? Hogyan zajlik a terkisajâtitâsert folytatott
kiizdelme? Milyen eszkăzăkkel, eljârâsokkal, emlekâllitâsi
alakzatokkal el?
Az emlekâllitâsoknak van egy megszerkesztettsege,
tudatosan âtgondolt retorikâja. Az emlekâllit6k megvâlasztjâk
az emlekezes teret, idejet es esemenyet.
A ter megvalasztasaban tăbb m6dozat fedezheto fel. Az
egyik legszembetiinobb eljârâs, az Eur6pâban a 19. szâzadban
sziiletett es mâig hat6, az uj hagyomânyok teremtese menten
letrejăvo emlekâllitâs (vă. Hobsbawm 1987. ). A legitim beszelo
pozici6jâban levo elit uj emlekeket konstruâl. lgyekezete arra
irânyult, hogy az âltala fontosnak tartott teret „lehetoleg teljesen
lefedje szimbolikusan megjelălt helyekkel" (Bod6-Bir6 2000.
27), ezeket a român nemzeti terhez kapcsolja. Fokent a
kăzpontot es a kăzponthoz kăzel eso reszeket celoztâk meg a
szimbolikus ter(ât)epitesi szândekjegyeben. Ez az 6vâros resze,
amely a regi magyar vilâgban epiilt es amely igy idegen a român
etnikum szâmâra. A nacionalista ideol6giât61 fiitătt român
hatalom igyekezett român emlekeket talâlni, illetve letrehozni
e ter szâmâra. Ide keriilt a memorandistâk emlekmuve, a hirhedt
Nernzeti Garda megalakitâsânak, az Erdelyi Român Nernzeti
Tanâcsnak es Iulian Pop polgârmesternek emlektâblâja stb.
A mâsik terteremtesi m6dozat voltakeppen ăsszefiigg az
elsovel. Ez az az eljârâs, amikor a român elit terfoglalâsi
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szandekait ratelepiti a magyar etnikum alta! elozetesen megjelolt
terre. Ennek letrejottet egyreszt motivalja, hogy ezek valamilyen
forma.ban a k6z6s mult szinhelyei: a Bolyai Janos szillohazara
a roman Steaua foly6irat szerkesztosegenek emleket orzo ta.blat
helyeztek fel, az uni6 szekhelyet a Memorandum-per emleke
birtokolja, Nicolae Bălcescunak a Petofi Sandor emlekevel mar
megjelolt fogad6n avattak roman-angol nyelvu emlektablat.
Masreszt a multert inditott csataban a domina.ns elit degradalni,
kompromittalni igyekszik a masik etnikum (szimbolikus) tereit.
Ez egy killăn eljarasnak is ertelmezheto. Octavian Goganak a
Polgarmesteri Hivatal alta! elhelyezett emlektablaja a
Bălcseszkar - volt Marianum leanyiskola - falan „emlekeztet
mindenkit arra, hogy a kălto es politikust" ezen az egyetemen
diszdoktorra avattak 18 , a patinas New York szalloda epille.tere
felkerillt a Gândirea foly6iratr61 es egyesitesparti ir6ir61
megemlekezo tabla.
A Matyas kiraly sziilohazara kerillt roman-angol szăveg
szerint a „roman Corvin Matyast tartjak minden idok legnagyobb
magyarorszagi kiralyanak." A foteri, 1902-ben felavatott
lovasszobranak talapzatara 1992 december 1-jere Nicolae Iorga
roman tortenesznek, a kiraly allit6lagos veresegerol sz616
szoveget helyeztek: ,,Gyozedelmes a harcokban. Legyozetve
csupan sajat nepetol, Moldvabanyan, midon terdre akarta
kenyszeriteni Moldvat, a legyozhetetlent." 19 A szobor elott tăbb
mint evtizedig tarto asatas folyt a dak-r6mai regeszeti leletek
utan, amely a kontinuitas ertelmeben a romanok elsobbseget
bizonyitana a terben. A polgarmester tervei szerint itt allitottak
volna fel Traianus r6mai oszlopanak hasonmasat. A varosvezeto
1994-ben, a memorandista emlekmu felallitasakor bevakoltatta
Bem J6zsefnek a kăzeli epiilet falan talalhat6 ernlektablajat. Ezek
az eljarasok is egy mar letezo, a magyar etnikum altal vegzett
szimbolikus terfoglalasi gyakorlat felillirasaken ertelmezhetok.
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A Bâthory Istvan nagy multu magyar iskolat is hasonl6
szandek neveben jeloltek meg „a nagy roman forradalmar es
hazafi" Aron Pumnul emlekevel, mint aki itt fejezte be
kozepiskolai tanulmanyait. Az oktatasi intezmenyen elozetesen
letezo legregebbi latin nyelvu emlektabla 1821-ben keriilt fel
es az iskola I. Ferenc ausztriai csaszar es grof Banffy Gyorgy
kormanyz6 ideje alatti ujraepitesrol sz6lt. Az RMDSz, magyar
politikai szervezet szekhazanak falan az allit6lagos tulajdonos,
Ioan Lupaş roman egyesiilesparti tortenesz emleket igyekszik
ebren tartani az emlekezo roman elit.
Ezek az egy terbe keriilt, de eltero etnikus reprezentaci6k
,,harcba keverednek" egymassal (Bourdieu idezi Fejos 1996.
135.), ezaltal csokkenek azok magyar szimbolikus ertekei. Az
igy elh6ditott teriiletek roman reszrol val6 szimbolikus erejet
igyekeznek novelni a hozzajuk kapcsol6d6, periodikusan
ismetlodo beelesi-bejarasi gyakorlatok, az iinnepi
megemlekezesek, koszoruzasok, (emlek)beszedek. A magyar
etnikumnak a szimbolikus terbol, az emlekezetbol val6
kiszori tasat szo lgalj ak az etnikus j e gyek eltiintetesei a
nyilvanossagb6l. A hatalmon levo elit tobbet is felszamolt a
magyar etnikum szamara fontos reprezentaci6kb6l. Ez a
szandeka mindmaig·folyamatosnak mondhat6.
A tortenelmi diskurzusok birtokosanak szamit6 roman
hatalom es nacionalista helyi vezetoseg „a tortenelmi idot akarja
visszamenoleg megvaltoztatni, a tortenelmet pedig
ujraszerkeszteni, ujrairni, a jelennek a mult altal megkonstrualt
hatalmi legitima.la.sat elerni" igyekszik (Bama 2002. 160.). Az
esemeny megvalasztasaval az emlekezo roman elitnek celja a
nemzetepites es maganak az emlekezes termeszetenek a
legitima.la.sa. Lathat6 volt, hogy kiemelt szerepet tulajdonitanak
az egyesitesnek, az egyesitesparti szemelyek kultuszanak es a
II. vilaghaboru utani jobboldali mozgalmaknak. A magyar es
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roman etnikum kozos multjanak az elobbi szamara serto
tortenelmi esemenyek ezek.
Tablakat allitanak az „elso" roman intezmenyek
emlekenek. Ezeket a megszovegezes szerint az „elso" roman
(kultur)heroszok hoztak letre: 1853-ban „sotet es intolerans
szazadok utan" jott letre az elso kolozsvari roman iskola, Sextil
Puscariu „hires nyelvesz es professzor, a Felso-Dacia Egyetem
els6 rektora" alapitotta 1919-ben a Roman Nyelv Muzeumat,
„az orszag elso roman nyelveszeti intezmenyet", az elso
kolozsvari roman k6rhaz 1919-es alapitasa Dominic Stanca
nevehez fiizodik. Iulian Pop volt a văros elso polgarmestere,
Grigore Silaşi a kolozsvari egyetem elso roman nyelv- es
irodalom professzora; Nicolae Drăganu pedig „a Bolcseszkar
dekanja, az Alma Mater Napocensis rektora es Kolozsvar
polgarmestere" is volt - emlektablak hivjak fel ezekre a
figyelmet. Az emlektablak szovegei megerdemelnenek egy
alaposabb vizsgal6dast. Az ebben a korszakban felavatott ·
emlektablakon a roman tortenelem mint egy aranykor fele
kozeledo, a jelen minosegi csucspontjara jut6 entitas jelenik
meg, amely a (magyar) ,,sotet es intolerans" multban is ertekeket
teremteni igyekezett es alkotni tudott. Ezek az ujabb, roman
szemelyisegeknek allitott emlekmegorzo sz~vegek
atpolitizal6dnak, eros etnikus szinezettel toltodnek fel. A
hatalom szamara a roman szemelyisegek emleke val6jaban csak
iiriigy a -magyar etnikum szamara hatranyos - tortenelmi
beszedm6dhoz. A magyar etnikum ezert minden - roman reszrol
erkezo - emlekallitast az etnicizal6das k6djaival ertelmez.
Az emlekezes, emlekallitas letrehozasanak datuma, az ido
megvalasztasara is figyelmet erdemel. Ajelen talalasara keriilo
nagy esemeny kerek evfordul6in vagy a nagy iinnepeken eltek
az emlektabla allitas lehetosegevel. Iulian Pop polgarmester
beiktatasanak a 81. evfordul6jan, a 4-es osztag 80., illetve 85.
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jubileuman, a vasutallomas atadasanak 125., a Gândirea
foly6irat letrejottenek 80. evfordu16jara avattak napra pontosan
emlektablakat. Kolozsvar „felszabadulasanak" 50., a Iulian Pop
Gazdasagi Kollegium 80., illetve a George Coşbuc es George
Bariţiu liceumok 75. kerek evfordul6jat emeltek meg ki. Ezek
a datumok az emberemlekezet 6ta j61 miikodo dolgokra
iranyitjak a figyelmet. Ez az emberemlekezetnyi ido nagyjab61
az egyesitestol datal6dik, illetve a magyarok szamara szinten
tragikus idopontt61, a II. becsi dontestol. T6th Istvan Gyorgy
es Jan Assmann egyilttesen a nyolcvan esztendot teszik meg a
kommunikativ emlekezetet felvalto kulturalis emlekezet
hatarertekenek (Assmann 1999. 51-53). A tortenelemformal6
emlekezet a halottakra val6 emlekezessel szemben mas
idoleptekii. A tortenelmi esemenyeket nagyobb idotavlatb61 kell
eleszteni, a holtak emlekevel szemben, amelyekrol rovidebb
tavolsagokban (6 het, felev, ev) szokas megemlekezni. A kerek
evfordul6kr61 val6 megemlekezesnek van egy retorikai tartalma
is: kihangsulyoz6dik, hogy az emlekezok korszaka 50, 75, 80
evnyi tavolsagokra vana nagy esemenyektol, ebbol a tavlatb61
pedig sziikseges az emlekezes.
Kiilon csoportba sorolhat6k azok az emlekallitasok, amelyek
a nemzeti unnephez kotodnek. Aromân nemzeti iinnep (december
1.) alkalmab61 emeltekAvram Iancu szobrat (1993) Ioan Lupas
tortenesznek (1994) es az Erdelyi Roman Nemzeti Tanacsnak'
(1994) allitott emlektablakat, Traianus oszlopanak alapkovet
(1998) es legut6bb a capitoliumi farkas emlekmiivet (2003).
Ennek a hangsulyos idopontnak a megvalasztasa a kiemelt
esemenyeket a roman (nagy)nemzeti emlekezethez kapcsolja.
Mas esetekben a magyar nemzeti iinnepen (marcius 15.)
avatott emlektablakat a roman elit. Nicolae Bălcescunak, George
Baritiunak, a magyar nemesseg erdelyi roman aldozatainak
' az 1848-ban kivegzett romanoknak (1997), Grigore Silaşi
(1996),
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nyelvesznek ( 1999) Ştefan Mete~ tortenesznek (2000) a magyarok
iinnepen helyezett emlektâblâkat. Jelzeserteku a kisebbsegi
etnikum irânyâba annak tenye, hogy ezekkel az emlekâllitâsokkal
nemcsak a magyar etnikum szimbolikus esemenyet es i.innepi
idejet kezdte ki, hanem a szimbolikus tereit is.
A fentiekben a teljesseg igenye nelkiil vizsgâltam a
megjelolt idoszak emlekezetszervezeset, emlekezesi retorikâjât.
Bemutattam a tartalmi es formai sajâtossâgait, amelyek sorân
bizonyitâst nyert, hogy a kollektiv emlekezet letrejotte nem
spontan szervezodes, hanem tudatos szerkesztes eredmenye. A
mindenkori emlekezo, az emlekezetet feli.igyelo jelen/hatalom
harcol a mult birtokba vetelevel es az aktuâlis târsadalmi es
politikai konjunktura erdekeben felhasznâlja ezt a multat. Az
etnikumok es a ki.ilonbozo egyletek, szervezetek, pârtok,
gyi.ilekezetek rivalizâlnak a multra val6 emlekezes lâtvânyos
gesztusâval. A korâbbi vizsgâl6dâsok alapjân azt is
megâllapitottam, hogy a multra val6 tudatos emlekezes,
emlekeztetes az emlekezo csoportok identitâsât van hivatva
megerositeni es reprezentâlni.

JEGYZETEK
1

Ehhez a felosztashoz lasd bovebben Bod6-Bir6 2000. 15-16!
Eredeti szoveg: VESNICA CINSTIRE/ EROILOR NOSTRII/ 22
DECEMBRIE 1989/ UNIUNEA VATRA ROMÂNEASCĂ" '
3
ÎN MEMORIA CELOR CARE S-AU/ JERTFIT PENTRU LIBERTATE
SI/ DEMOCRATIE ÎN ZILELE DE/ 21-22 DECEMBRIE 1989.
; A teljes szoveg'eredetiben: ÎN ACEASTĂ CLĂDIRE/ A FOST SEDIUL/
CONSILIULUI DIRIGENT/ TOAMNA ANULUI 1919-APRILIE 1920/
ORGANISM ROMÂNESC PROVIZORIU/ DE INTEGRARE A
TRANSILVANIEI/ DUPĂ MAREA UNIRE,/ ÎN CADRUL STATULUI
NATIONAL/ UNITAR ROMÂN/ AVÂNDU-L CA PRESEDINTE PE/
' MANIU/ 9 DECEMBRIE 1994.
'
IULIU
2
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A teljes szoveg eredetiben: 1944-1994/ÎN PRIMĂVARA ANULUI 1944/
AUTORITĂ TILE FASCISTE/ MAGHIARE DE VREMELNICA/

5

OCUPATIE A'u STÂNS ÎNTR-UN/ GHETOU LA CLUJ POPULATIA/
EVREIASCĂ DE PESTE 18000/ SUFLETE, COPII SI BĂTRÂNII
BĂRBA îl SI FEMEI, CARE APOI AU/ FOST DE,PORTA îl ÎN
LAGĂRELE/ MORTU
, LA AUSCHWITZ SI
, DIN/ GERMANIA, UNDE
AU FOST UCISI/ PESTE 16000 DINTRE EI PENTRU/ SINGURA VINA
DE A FI FOST/ EVREI./ ACEASTĂ PLACĂ A FOST/ ASEZATĂ CU
PRILEJUL/ COMEMORĂRII CELOR 50 DE ANI/ DE LA MARTIRAJUL
LOR./ AU MURIT AL KIDUŞ HAŞEM/ ÎN VECI ÎNTREG POPORUL/
EVREU NU-I VA UITA!
6
A teljes szoveg eredetiben: BABA NOVAC/ CĂPITAN AL LUI/ MIHAI
VITEAZUL./ UCIS ÎN CHINURI GROAZNICE/ DE CĂTRE UNGURI,/
ÎNDATADE/5 FEBRUARIE 1601./S-ARIDICAT ACEST/MONUMENT,
SPRE/ CINSTIREA MEMORIEI/ SALE ÎN ANUL 1975.
7
Az eredeti szoveg: ÎN ACEASTĂ CLĂDIRE A AVUT LOC/ ÎN MAI
1894/ PROCESUL MEMORANDIŞTILOR/ ,,Existenţa unui popor/ nu se
discută, se afirmă"
R A teljes szoveg eredetiben: ÎN ACEASTĂ CLĂDIRE, FOSTUL SEDIU
AL BĂNCII/ ,,ECONOMUL" S-A ÎNFIINT, AT
. LA 2 NOIEMBRIE .1918
SIAACTIVAT/SENATULNATIONALROMANDINARDEAL/AVAND
,I
,
•
IN FRUNTE PE/ DR. AMOS FRANCU SI DR. EMIL HATIEGANU/
CARE. AU LUPTAT PENTRU AFIRMAREA POLITICĂ Al ,NATIUNII
,
ROMANE ŞI PENTRU REALIZAREA/ MARII UNIRII DE LA I
DECEMBRIE 1918/ «I DECEMBRIE 1994»
9
A teljes szoveg eredetiben: ISTORICUL/ ALEXANDRU I. LĂPĂDATU/
ACADEMICIAN, PROFESOR,/ OM POLITIC/ 1876-1950/ LUPTĂTOR
NEOBISNUIT PENTRU/ ÎNTREGIREA ROMÂNIEI.
10
A telj;s szoveg eredetiben:ACEASTĂ CASĂAAPARTINUT/
SIAICIA
,
,
LOCUIT MARTELE ISTORIC/ DR. IOAN LUPAS/ (I 880-1967)/
MILITANT DE SEAMĂ PENTRU MAREA UNIRE/ PROFESOR LA
UNIVERSITATEA DACIEI SUPERIOARE./ FONDATOR SI DIRECTOR
AL INSTITUTULUI DE ISTORIE NA
REMARCABILĂ
. TIONALĂ./
,
PERSONALITATE A CULTURII ROMANE./ I DECEMBRIE 1994
11
A teljes szoveg eredetiben: AICI ÎN FOSTUL RESTAURANT „NEW
YORK",/ ACTUALUL „CONTINENTAL",/ A FOST PREGĂTITĂ
APARITIA, LA I MAI 1921 / A CUNOSCUTEI REVISTEI GÂNDIREA/ROD
AL IDEALURILOR MARII UNIRI/ PRIN STRĂDANIA SI TALENTUL
UNOR SCRIITORI/ DIN TOATE PROVINCIILE ROMÂNESTI:/
CEZAR
,

-
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PETRESCU, GIB I. MIHĂESCU,/ LUCIAN BLAGA, ADRIAN MANIU, D.
I. CUCU/ SI ALTII./ ACEASTĂ PLACĂ A FOST AMPLASATĂ DE/
'
PRIMARIA' MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA LA 2 MAI 2001
12
Az eredeti szoveg: 11 OCTOMBRIE 1944 - 11 OCTOMBRIE 1994/ O
JUMĂTATE DE SECOL DE CÂND ORASUL NOSTRU A/ FOST
ELIBERAT DE CĂTRE ARMATA ROMÂNĂ DIN ROBIA/ ÎN CARE ÎL
ARUNCASE DICTATUL DE LA VIENA./ ACEASTĂ CLĂDIRE A FOST
ULTIMUL PUNCT IMPORTANT/ AL REZISTENTEI INAMICE,
..,
....
,..
'
CUCERIT DE ARMATA NOASTRA/ IN INAINTAREA EI
VICTORIOASĂ, CARE A READUS ARDEALUL/ DE NORD STRĂVECHE VATRĂ ROMÂNEASCĂ - ÎN/ GRANITELE SALE
'
FIRESTI./ GLORIE ETERNĂ EROILOR NEAMULUI!
13
A t~ljes szoveg eredetiben: ÎN ACEASTĂ SALĂ S-A ÎNTRUNIT/ ÎN
SEDINTĂ GUVERNUL ROMÂNIEI/ LA 13 MARTIE 1945, CU PRILEJUL/
REVENIRII SUB ADMINISTRATIE/ ROMÂNEASCĂ A TRANSILVANIEI/
DE NORD, RĂPITĂ PRIN D'IcTATUL/ FASCIST DE LA VIENA/
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA/ 13 MARTIE 2004
14
A teljes szoveg eredetiben: ÎN NOAPTEA DE 28/29 MAI 1946/ ACEST
CĂMIN STUDENTESC/ A FOST ATACAT SI DEVASTAT/ DE GRUPURI
'
PROVOCATOARE''INARMATE/VIOLENTELE
COMISE DEA CESTEA
'
AU FOST URMATE DE PROTESTUL/ STUDENTIMII CLUJENE,/
....
..,
'
..,
CONCRETIZAT IN MAREA GREVA/ ANTIREVIZIONISTA SI
ANTICOMUNISTĂ/ DIN 1-19 IUNIE 1946,/ CEA DINTÂI MISCARE/
PENTRU APĂRAREA DEMOCRA TIEI/ Sl/ INTEGR'rT Ă TII
....
'
,
'
TERITORIALE/ A STATULUI ROMAN.
15
Az emlekezo'k klikkesedeset, tarsadalmi ditîerencialtsagat a fentiek soran
bizonyitottam.
16
A rendszervaltas 6ta a magyar etnikum kb. 7 %-at allitotta az
emlektargyaknak (2004-es adat). Ezek a templomok restauralasar61,
epiteserol, irodalmar szemelyisegekrol sz61nak es templomokban,
plebaniakon vagy iskolakban lettek elhelyezve.
17
Orszagos szinten nemcsak a roman-magyar diskurzus letezik a
tortenelemrol, a tobbsegi etnikumon belii! is arnyal6dik, polarizal6dik a kep.
A roman-roman viszalyra pelda az alternativ 12. osztalyos tortenelemkonyv
kapcsan ebben az idoszakban kirobban6 parlamenti vita.
18
A tabla felhelyezesenek idejen az egyetem vezetosege tiltakozott. Az
interetnikus konfliktusok mellett itt a Polgarmesteri Hivatal--egyetemi,
oktatasi-kulturalis intezmeny, politikum-tudomany kozotti ellentettel is
szamolnunk kell.

-
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19
Az eredeti szoveg: BIRUITOR ÎN RĂZBOAIE, ÎNVINS/ NUMAI LA
BAIA DE PROPRIUL/ SĂU NEAM, CÂND ÎNCERCA SĂ/ ÎNVINGĂ
MOLDOVA NEBIRUITĂ./ N. IORGA
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ORGANIZAREA MEMORIEI COLECTIVE LA CLUJ ÎN
PERIOADA 1989-2004
Rezumat
Studiul urmăreşte documentarea şi analiza etnografică a
organizării memoriei în cadrul unei singure perioade de timp,
respectiv anii 1989-2004. Într-o primă fază prezintă
specificitătile de formă si de continut ale constituirii memoriei,
'
' - dar toate acestea sumar,
modelele procesului
de 'comemorare
fără iluzia totalitătii. Pe baza acestora dovedeste faptul că
'
aparitia memoriei colective
nu poate fi spontană, ci' mai degrabă
'
rezultatul
unui proces de constituire conştientă. Colectivul
comemorativ, prezentul/conducerea care monitorizează memoria colectivă se luptă pentru posesia si controlul acesteia, mai
'
apoi o foloseşte în interesul conjuncturii politice respective. Se
prezintă de fapt o rivalitate între diversele etnii, grupări,
confesiuni, organizatii sau partide politice prin gesturile
'
spectaculoase ale comemorării
trecutului. Conform cercetărilor
anterioare autorul, a ajuns la concluzia că comemorarea
constientă, organizată, a trecutului are menirea de a amplifica
'
si
, reprezenta identitatea grupării comemorative.
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THE ORGANIZATION OF COLLECTIVE MEMORY
AT CLUJ BETWEEN 1989 AND 2004
Abstract
The study emphasizes on the organizing of the memory in
Cluj between 1989 and 2004. Analyzing some specific features,
the author shows that the appearance of collective memory is
not spontaneous, but very real as a resuit of a process. The leadership who controls the collective memory fights to have the
possession of this memory. After that they use the collective
memory in politic scopes. In this case, in a multiethnic town
appear some diversions in the way the ethnic communities celebrate their past. They say that celebration of the past is able to
emphasize the community who celebrates and to recreate the
atmosphere.
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IDENTITĂS ES FOLKLORIZMUS A MOLDVAI
CSĂNGO FALVAKBAN

Peti Lehel

Bevezetes 1
Elemzesemben a româniai rendszervaltozas utâni „magyar
csăng6mentes" nehăny aspektusănak ertelmezesevel
pr6bălkozom. F ontosnak tartom măr az elejen hangsulyozni, hogy
dolgozatomnak nem celja a „cimkezes", azaz a bemutatott
folyamatokban erintett szemelyek tevekenysegenek ertekelese.
Torekvesem antropol6giai m6dszertani kovetelmenyekhez
igazodik, ezert szăndekom sokkal inkăbb az, hogy a kozosseg
tagj ainak szemevel (native point ofview) lăttassam a torteneseket.
A cim ez esetben azt a pr6bălkozăst jeloli, hogy az un.
csangomentes mikroszintii2 lecsap6dăsainak, a lokălis kozossegek
ehhez val6 viszonyulăsănak megvilăgităsăval kiserletezem.
Habar a dolgozat elkeszitese elott csupăn erre a jelensegre
osszpontosit6 interjukat3 keszitettem Moldvăban, interpretăci6m
nagyobbreszt azokon a tapasztalatokon, megfigyeleseken
nyugszik, amelyek fokent a Băk6 kornyeki szekelyes es deh
csăng6 falvakban kiilonfele temăkban vegzett kutatăsaim sorăn
halmoz6dtak fel, ezert szămolnom kell kovetkezteteseim
esetlegessegevel. Eloadasomat tehat nem kovetkezetes
terepmunka sorăn szerzett tapasztalatok antropol6giai
szempontu rendszerezesi kiserletenek tekintem, amelyet
ertekrnentes fogalmi nyelvezetre torekedve ertelmezek.
Tănczos Vilmos a „val6di csăng6mentok" alatt, fokent a
szociălis
teren tevekenykedoket, oktatăsszervezo
pedag6gusokat, a csăng6kat utaztat6 ertelmisegieket erti, tehăt
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azokat, akik csang6 sorskerdes „gyakorlati megoldasara"
tărekszenek (Tanczos 2001 :55.). Az alatt a jelenseg alatt,
amelyet csang6mentesnek neveztem es elemzes targyava tettem,
nem csupan a magyar reszrol tărteno „identitas- es
kulturamentest" ertem, hanem mindazokat a jelzeseket, amelyek
a lokalis kăzăssegek ertelmezo mechanizmusaiban annak
szamitanak, ezzel a gyakorlattal asszocial6dnak. A csang6k
sajatos kăriilmenyeit, identitaskonstrukci6it, a romansaggal vaio
kiilănleges fiiggosegi viszonyat (Lasd Kapal6 1994:31.)
sajatlagos antropol6giai konstellaci6nak, tărtenetileg adott
lethelyzetnek tekintem, ertelmezesemben ezert csak azokra a
kăzăssegi elmozdulasokra figyeltem, amelyek a csang6mentes
gyakorlatanak kăvetkezteben alakultak ki.
A kăvetkezokben a beavatkoz6 szerkezetnek egy lehetseges
modelljet tekintem at. A csang6mentes technikainak, hatasainak
megertesehez elengedhetetlen annak a kulturalis
viszonyrendszernek a bemutatasa, amelyben ezek a
viszonyulasok kitermelodnek, ezert pr6balkozom ennek
felvazolasaval is. Ez utan raterek nehany olyan helyzetnek a
bemutatasara, amelyekbol a beavatkozasok kăzăssegi
jelentosegere kăvetkeztethetiink, majd az ezzel kapcsolatos
attitudăk szimbolikus jelenteseinek ertelmezesevel pr6balkozom.
A vizsgălt tema kontextusa
Az 1989-es romaniai rendszervaltozăssal a csang6 kerdes
ujabb nepszeriisegenek lehetiink tanui. A csang6 kutatasok
tudomanyos popularitâsa mellett a csang6 iigynek hatalmas
mennyisegu nem tudomanyos irodalma is lett. Emellett soha
nem latott mertekben szaporodtak meg a csang6 kultura
rendezvenyszerii megjelenitesenek alkalmai is. Mindezek arra
utalnak, hogy a csang6 kerdes a magyarorszagi es erdelyi
magyar tarsadalmi nyilvanossagban mitikus kateg6riava,
nemzeti iiggye valt. Ez elkeriilhetetleniil legy(iriizik a csang6
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tarsadalom lokalis kozossegi szintjeire is, a csangok eletvilagaba
vaio beavatkozassal jar egyiitt, amely a helyi tarsadalmak
reszerol uj viszonyulasokat szul. Az eletvilagukba vaio ujabb
beavatkozasok egyik kovetkezmenye, hogy a lokalis kozossegek
az identitas menten tagolodnak. Ez sokszor rejtett konfliktusok
kialakulashoz jarul hozza.
A csângomentes egy lehetseges szerkezete
1. Media, publicisztika
A media, ezen belul a publicisztikai jellegii kozlesek
egyreszt kiszolgaltak a kozvelemenynek a csangokkal
kapcsolatos ideologikus elvarăsait, măsreszt ennek az
ideologikus dimenzionak a felerositesehez jărultak hozză. A
tudomănyossăg igenyevel fellepo diskurzus mellett a
publicisztika văllalta fel a roman fel csăngokkal kapcsolatos
onervenyesito magatartasănak a kritikajat, valamint a
nacionalista diskurzus ăllităsainak lefegyverzeset. Îgy a csango
iigy kapcsan mind a tudomănyos igenyii publikaciok, mind
pedig a publicisztikăn beliil letezik egy etnikailag elkotelezett
diskurzus, amelynek legf6bb jellemzoje a ketpolusossăg. Ebben
a kontextusban a magyar publicisztikăban a csăngo kerdes
azonban sokszor csak a veszelyeztetett kisebbsegi let
publicisztikai diskurzusănak az „apropojăt" kepezi, lenyegeben
mitoszteremto aktus 4 •
A moldvai csăngok ketsegteleniil egy archaikus
hagyomănyokban gazdag, ertekes kulturăval rendelkeznek,
„hagyomănyos europai mezogazdasagi modszereket, hitvilagot
es mitologiai hagyomanyt tartanak fenn, valamint orzik a
magyar nyelv legarchaikusabb nyelvjarâsat" (IsohookanaAsunmaa 2002: 106.). A publicisztika atideologizalja, mitizalja
a csâng6k sajatos kulturâjat. A mitosz azt fejezi ki, hogy a
csâng6k a nehez koriilmenyek kozott elo, ,,legkeletebbre szakadt
magyarsag", mivel ok azok, akik a magyar nemzet legosibb,
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legeredetibb, legertekesebb kulturelemeit orzik. A kultura
,,orzeset" ez a fajta szemlelet egyfajta tudatos allasfoglalaskent,
felvallalt aktiv szerepkent ertelmezi. A kulturajukhoz
ragaszkod6 csang6k romantikus kepe kiil6n6sen alkalmas
tortenelmiiknek egy dramai tortenetbe val6 agyazasaba,
amelynek tarsadalmi sikere azaltal biztositott, hogy raepiil a
fajdalmas magyar sors mitikus hagyomanyaira. A csang6k igy
a „tiiz feleloseive valtak", a magyarsag legertekesebb kincseit
meg orzo am pusztulasra itelt egzotikus nepcsoportjava.
A beavatkoz6 szerkezetek koziil a legkisebb hat6erovel a
media csang6mento akci6ja eri el a lokalis tarsadalmakat. Az ezt
hordoz6 csatomak nemjutnak el ezekbe a falvakba. Gyakori eset,
hogy a DUNA TV-es felirattal diszelgo parabola antennakkal,
regionalis roman ad6kat neznek, peldaul igen gyakran figyelhettiik
meg azt, hogy az Etno TV nevii csatoma meglehetosen nagy
nepszeriisegnek orvend a Bak6 komyeki falvakban. A csatoma 24
6ras kozvetitessel roman „miifolk16rt" (f6'kent dalokat, tancokat)
sugaroz. A csang6 hagyomanyos kultura terjesztesenek politikailag
nem kivanatos tett ertekere felhivva a figyelmet Tanczos Vilmos
kiemeli, hogy a „folk16r es a »mufolk16rn a legszelsosegesebb
nacionalizmus politikai fegyvertaraba tartozott/tartozik
Romaniaban" (Tanczos 2001:54.).
2. A csângo kultura rendezvenyszerii megjelenitese,
kulturaszervezolc..
1989 utan a csang6 kultura etnikai szimb6lumaiva val6
kulturalis oroksege szamos latvanyos musor kereteben keriil
bemutatasra. Minden falub61 kikeriil az a nehany szemely, aki
e kulturat reprezentalni tudja, hazai es magyarorszagi
rendezvenyek ălland6 meghivottai, etnikus szereploi lesznek.
Ezeknek a rendezvenyeknek nem az autentikus csang6 kultura
megorzese a celja. A kultura konzervălăsa es kozvetve
akaratlanul is a magyar nemzettestbe val6 betagolăsa, valamint
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a magyar politikum altal propagalt alternativ jogervenyesitesnek
az ideologiai tamogatasa a politikai folklorizmus jelensege fele
mutat. A politikai folklorizmus mellett megfigyelheto a vallasi
folklorizmusnak a tendenciaja is. A vallasi folklorizmus
jelensegkorebe sorolhatjuk peldaul azt a gyakorlatot, ahogy Jano
Ilona leszpedi latoasszonyt magyarorszagi vallasi
osszejovetelekre hivjak meg. Jano Ilona egyike azoknak a
folklorspecialistaknak, akik magyarorszagi vallasos tarsasagok
szivesen utaztatnak az orszag kiilonbozo reszeibe. A
talalkozasok celja a Jezus neveben vaio gyiilekezes, ahol Ilona
neni latomasairol szamol be 5 .
A csango kulturalis orokseg atetnicizalasnak egyik alapveto
kriteriuma a kultura egzotikus, ugyanakkor „magyaros"
musorszamokka vaio lefokozasa. Az egyik csangofesztivalon
a szervezoket peldaul azert marasztaltak el, mivel egy csango
hagyomanyorzo csoport koreografia nelkiil - azaz eppen
autentikus modra - tancolt a szinpadon.
A magyarorszagi csango rendezvenyek, fesztivalok
csangofoldi szervezes1 munkalatai akkulturaciot
eredmenyeznek, mivel olyan tendenciakat erositenek fel,
amelyeket a modernizâcios paradigmaval jelolhetiink meg.
Emellett a kozossegi ertekek relativizalasahoz is hozzajarulnak.
Ezert peldâul nehany evvel ezelott meg elkepzelhetetlen lett
volna a csang6knak az a fajta viszonyulasa a legut6bb
megszervezesre keriilo Csango Fesztivalhoz, amelynek egyes
csang6fdldi elokeszito munkalatainak mi is tanui voltunk. A
rendezveny szervezoi a fesztival plakatjanak elkeszitesehez
akartak fot6kat kesziteni. Ennek erdekeben Klezserol es a
komyezo falvakb61 hoztak a telepiilesre egy busznyi embert,
hagyomânyos zenekarral egyiitt. Az elkepzeles az volt, hogy
egy idilli komyezetben fognak tancolni a nepviseletbe oltozott
csâng6k. Mivel az elokesziiletek a bojt kellos kozepen zajlottak,
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a buszt a falut61 tavoli videkre iranyitottak. A csang6 normak
ugyanis tiltanak mindenfele vidam, kozossegi, tancos
megnyilvanulast a bojtben, emellett szamolniuk kellett az
egyhaz intoleranciajaval is. Az emberek beoltoztek, a kb. 7-8
fot6s tanacsai szerint „bealltak" tancolni, a plakat profi m6don
kesziilt el: Kilelte vot a pap. S kipredikalta a templomba, hogy
nem tudom, hogy mondta o, hogy a magyarak adnak gunyat.
[A papnak a szava utan tartjak?] A papnak a szava utan sokat
orăzkădnek. Hogy uegyes kimondja a templomba, s akkar ...
[Sokan is gondoljak azert ... ] Sokan is gondoljak, hogy vetek.
Vetek. Mert hat ugy nottunk fel kicsi korunkt6l, ugy vagyunk
nove, hogy vetek abba az udobe, nagybotbe tanca/ni, vagy
munkaba, eskuveseket. Ezket nem csantak saha. [De megis
sokan elmentek akkor, felilltek a buszra.] !gen, igen akkor. Akkor
ugy es elmentek, de en tudam, hogy gondoltak akkor, hogy nem
vettek ok veteknek erost. Fontos kiemelniink az eset kozossegi
megiteleseben a pap szerepet, aki a predikaci6jaban a vetek
tenyet etnikus tartalmakkal mos ta ossze. A hagyomanyos vallasi/
kulturalis patternekre hivatkoz6 predikaci6 a kozossegben
ervenyes bunfelfogas reven vallasi legitimitast nyert. Erdekes,
hogy a roman katolikus egyhaz a csang6 gyermekek
„magyarfoldi" taboroztatasat azert itelte korabban el, mert ezek
egy reszet protestans magyarok szerveztek, akik nem vittek
templomokba, misekre 6ket6 •
3. Az erdelyi katolikus egyhaz
A csang6kkal kapcsolatos egyhazi rendezvenyek
strukturalisan a politikai ritusokra hasonlitanak, igy peldaul a
csiksomly6i csang6 mise is, amely magas rangu politikusok
szereplesenek is teret enged. 2003-ban a predikaci6 iizenetenek
vallasi tartalma mellett egyertelmu ideol6giai tartalmak is
kifejezesre keriiltek, amelyek a magyarsag, a szekelyseg es a
csang6sag nemzeti egyiivetartozasat fejeztek ki. A zsid6 es a
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magyar nep sorskozossegenek mitikus hagyomanyat felidezve
a predikăci6ban - amelyet a Duna TV is kozvetitett - a nemzeti
egyseg gondolata fogalmaz6dott meg, amelynek termeszetes
m6don resze a moldvai magyarsăg is. Erdekes jelenseg, hogy a
ki.ilonfele kulturălis jellegu csăng6 rendezvenyeket altalaban
egyhazi rendezvenyekkel kapcsoljak ossze, ăltalăban ezek zaro
ritusaiva minosi.ilnek at. A magyar nyelven torteno misezes a
kozossegi integrălas szăndekăval tortenik. Emellett nem
lenyegtelen az erdelyi katolikus papok szerepvallalasa sem a
magyar nyelvu egyhazi kultura terjeszteseben, akik meg a
kommunizmus idejeben is miseztek hăzaknăl titokban. A
rendszervăltozăs utan nemely magyarorszăgi papok hasonl6
szellemben fejtettek ki tevekenyseget a katolikus falvakban.
4. A magyar nyelvii oktatâs
A moldvai csâng6k magyar nyelvu oktatâsâban alkalmazott
strategiâkat szâmba veve Hegyeli Attila kiemeli, hogy „a
komrnunizmus elnemit6 evtizedei utân a felszabadult magyar
torekvesek kaotikus csâng6mento akci6sorozata kovetkezett." A
szerzo hangsulyozza, hogy egy mukodokepes erdekvedelmi
szervezet hiânyâban a magyarorszâgi kormânyzati, illetve civil
szfera, valamint a nyugati es erdelyi magyarsâg segitokezsege
„a kilencvenes evek elejen nagyon eroteljesen âtitatva nemzeti
erzelmekkel, minimâlis szakmai szempontrendszer menten
tâmogatott bizonyos pr6bâlkozâsokat" (Hegyeli e.n.), amelyek
vegeredmenyben teljes sikertelenseget eredmenyeztek. Pâlffy
Zoltân az ezzel kapcsolatos kudarcok ertelmezesekor
megâllapitja, ,,hogy a szervezok kello kori.ilmeny- es onismerete,
a »mentovâllalkozâs« alapos âtgondolâsa nelki.il ez az »esely«
nem tobb a csâng6magyarok szâmâra, mint »csâng6sâgukat«
ujabb keseru tapasztalattal igazol6 celjavesztett lelki/târsadalmi
vesszofutâs (Pâlffy 1999: 187.). A magyar nyelvu
oktatâsszervezok huzamos ottlete a csâng6 falukozossegekben
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eltero viszonyulasokat szill a lokâlis kozossegek tagjai reszerol.
Ălland6 jelenletiik sajâtos antropol6giai egyiittelest jelent, amely
kozossegenkent belii! is vâltoz6 magatartâsokat eredmenyez.
Vâltoz6ak a magyar oktatâs jelenlegi szervezesi
munkâlataihoz val6 viszonyulâsm6dok is. Mig korâbban a
magyar oktatâsszervezes elleni hivatalos szervezkedes
delegitimizâci6s propaganda hullâmai helyi szinten a kedelyek
felkavarâsâhozjarultak hozzâ, a magyar oktatâsnak az iskolâba
val6 bevezetese legitim hatâst fejtett ki. Ugy tiinik, hogy a
magyar oktatâssal kapcsolatos hivatalos âllâspont nagy hatâssal
kepes alakitani a csâng6k hozzââllâsât ennek a kerdesnek a
megiteleseben. [Azzal, hogy megszerveztek a magyar oktatâst,
ezzel v6tak bajok?] Hamarabb vot ba}. Ha nem hattak az
eskalaba es. Nem akartak. S a faluba es mandikaltak. De ki
akarta, engedte. Mast le vannak csendiilve, nem hallak senkit.
Nem ... [S ez mitol lenne?] Megszoktak, hagy az ugy kell legyen.
Ha, latad, ugyes, mast az iskalaba is beengedtek. S sakat vot
beszed, mega radio ba es, televizioba es hallattam, hagy nevezik,
hagy minaritatyekat (kisebbsegeket) ezket segetik (?), sa vilag
hallja, aszangya, hagy ugy kell legyen. A tărveny utan ok lassak,
hagy legea (torveny) van adva, hagy kell hagyjak, hagy
tanuljanak egyik masik az ok nyelviken, mindenki, s akkar
nem ... Az ezzel kapcsolatos killso nyomâs csokkenese nagy
mertekben hozzâjârult az oktatâsbeli alternativa tobbek âltali
felvâllalâsâhoz. Teny, hogy a gyermekek magyar 6râra val6
jâratâsa reven sokan penzbeli megsegitest vârnak, amely
termeszetes folyomânya annak, hogy a csâng6 târsadalom szeles
csoportjai nehez letkoriilmenyek kozott el. Sakan mennek azert
es, hagy ugy ertettem, adnak parat, penzet esztendore ketmillio
negyszazat. [ ... ] Sak szegeny van. [ ... ] Nincsensegben vannak.
S nekik az a ketmillion es valami.
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5. A magyarorszagi es erdelyi magyar politikum
A magyar erdekkepviseletet felvallal6 politikusok
rendszervaltozas utan sorra keriilo moldvai latogatasait koveto
lokalis viszonyulasokat a helyi vagy megyei hatalmi
erdekeltsegek (koztilk az egyhaz) koordinaltak 7 • Az
atrocitasokig elfajul6 indulatok szervezett tevekenyseg
eredmenyei voltak, amely a lokalis hatalmi strukturak
„identitasfeltesevel" magyarazhat6. Ez alatt a roman identitassal
rendelkezo helyi elitek abbeli frusztraci6jat ertem, hogy a
csang6k alternativ magyar identitasa kulso beavatkozasra
hangsulyos megerositest nyer. A szervezkedes sikere a „magyar
veszely" ideol6giai propaga.lăsa al tal volt biztositott. Teny, hogy
a magyar politikusok erdekervenyesites, helyzetfelmeres
celjab61 tett latogatasait szinte kivetel nelkul lokalis
konfliktussorozatok kisertek. A konfliktusok kirobbantasa a
latogatasesemenyeknek tulajdonitott tulzott szimbolikus
jelentoseg egyik kovetkezmenye.
6. A csango folklort gyffjtok, a kulturajukkal
kapcsolatba keriil{ik
Az 1989-es rendszervaltozas utan rendkivul nagy szamban
jelennek meg a moldvai falvakban a csang6 folkl6rt gyiijtok.
Kozuluk igen kevesen torekedtek a jelensegek kizar6lag
tudomanyos kontextusban val6 vizsgalatara. A tobbseg eseteben
a falvak hagyomanyos kulturajaval val6 ismerkedes nem
tudomanyos celb61 folyik, sokkal inkabb az osiseg, a mitosz
megelesere val6 torekvesben fejezodik ki. Ez a fajta jelenseg a
csang6 nepzene es neptănc magyarorszăgi nepszeriisegevel
magyarăzhat6, de hasonl6 attitiid figyelheto meg peldăul a
csiksomly6i bucsun, ahol a nepviseletbe oltozott csăng6k
,,hagyomanyorzesen" felbuzdulva kitartasra, helytăllăsra,
buzditjak oket a veluk kapcsolatba keriilo magyar zarandokok.
Emellett nem ritka az sem, hogy sokan megpr6baljăk a
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csang6kat magyarsagukban megerositeni. Teny, hogy a Moldvat
jar6 folkloristak szamos esetben felemeltek szavukat a csang6k
asszimilalasaval szemben, igy a roman egyhazi nacionalizmus
egyik ellensegkepeve valtak. Ezert szamos esetben voltak kiteve
a hivatalos ellenorzo intezmenyek zaklatasanak,
megfelemlitesenek. A kozhangulat ellenilk val6 tudatos
hangolasa kovetkezteben is fogadtak oket a falvakbanj6 nehany
esetben fenntartasokkal, felelemrnel telve.
A gyujtokkel szembeni ellenerzesek masik oka, hogy az
adatkozlok a velilk val6 interakci6s helyzetekben aszirnmetrikus
viszonykent erzekelik azt a legtobbszor kenyszeru
szerepjatszast, amely lenyegeben az archaikus, a civilizalatlan,
a„ vad" archetipusanak eljatszasat jelenti. A gyiijtesi helyzetek
gyakorisaga, tarsadalmi artikulaci6ja egy olyan szocialis
dinamikaban, ahol ezeket a helyzeteket sulyosan terhelt
szimbolikus viszonyrendszerben ertelmezik, a „sajat kultura"
reprezentalasi alkalmainak alland6 ismetlese nyoman kialaku16
viszonyulast leginkabb a „megfaradt adatkozlo" kepalkotassal
erzekeltethetjilk.
Teny, hogy a neptanc es nepzene folklorizmusa nyoman
megszaporod6 gyujtesek fokent a szekelyes es deli csang6
falvakban zajlottak, tehat azokban, ahol meg beszelnek
magyarul. Sakan jăttek, sakan, kik felgyiittek a szokasokat. [ ... ]

S ok es kerestek, hogy hol vannak a magyarak. Ezket a magyar
falukat. [ ... ] Minden falu ăssze van jarva tollik. Minden morzsa
kolc (kicsi sarok). Nem is gondolnad, hogy hol. [ ... ] En ugy
ertettem, hogy azt akarjak, hogy ok leljek ki, hogy hol vannak,
s mennyi magyar van.
A gyujtesi helyzetek gyakorisaga masreszt hozzajarul
ahhoz is, hogy ezek az esemenyek szokvanyosabba valjanak,
szimbolikus jelentosegiik csokkenjen, amely folyamat fokent
az ut6bbi idoben jelentkezik. Ezaltal olyan adatkozlok is
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bekapcsol6dnak a „hal6zatba", akik korabban fel tek a
csang6mentokkel val6 erintkezes tarsadalmi szankci6it61: .. .s,
mast imma, hedegiilni fagatt. Sz adamennek. S jar egy fiu, nem
tudjatak ti. L-nek hijjak egy Mercedes masinval, feher szinii
masin. Magyararszagi. S az mind csak gyiiti szakasakat.
Hiszem, o is akar tanchazat csanni. Mert ki hagy gyiiti
szakasakat, ugy csanja a tanchazakat att a magyaraknal. S mast
nekije siiltiilt, hedegiilt, beszelt, elfogadja. De I. sokszor ment
oda, hezzaja, magyarakkal ada, hogy !am nem hedegiilne-e. S
nem. S mast imma, azt mondja I., hogy latta, hogy miinkăt nem
akasztattakfel, imma oes hedegiil (kacag). Meglatta, hogy meg
lehet elni igy. (ltt: eletben lehet maradni.)
Az altalam megkerdezett adatkozlok ugy gondoltak, hogy a
magyarorszagiak azert gyiijtik a tancokat, mert a tanchazak tartasa
reven penzt nyernek vele, amelybol azonban semrni haszna nem
szarmazik a falunak. A magyarorszagi rendezvenyeken reszt vett
adatkozlok, akik lathattak, hogyan tancoljak „profi m6don" a
toliik gyiijtott tancokat, ellenerzeseikrol szamoltak be, amelyeket
a sajat kulturajukt61 val6 elidegenedes fazisakent ertelmezhetiink.
Ebbol nem valik es semmi, hogy kesobben meg legyen. Ok
leveszik, nekik lesz. Meglesz, ok megtanoltak, s hazgassak elofele,
s ok avval penzet nyernek. Mert ok avval nyernek sak penzt. Mert
mennek. Mert ok vaia nem ugy tancoljak, azt a tancokat, hogy
miik tancoljuk. Azta bevegyittnek egyiket masikat beleje, nem
mennek chiar (ugy). Nem chiar ugy csanjak, ahogy tiik csantatak.
S ebbol ezeknek a falunak ugy sem lesz abb6l semmi. Ugy
gandalam en.
7. A tudomânyos igennyel fellepo (kvâzi tudomânyos)
kiadvânyok
A kulturalis elet csang6 vakuum-effektusat bizonyitja az a
temerdek kisebb-nagyobb publikaci6, amely a csang6k
eletvilaganak bemutatasahoz kapcsol6dik, es amelyet a
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hamarosan elkesziilo Csang6 bibliogrqfia velemenyiink szerint
j6l fog reprezentalni (Kinda-Peti 2004:5.) 8 . Az 1990-en utan
tudomănyos igennyel fellepo munkak jelentos resze azonban
nem tudott tullepni azon, hogy elsosorban ne etnikus mezoben
vizsgălja a moldvai csang6sagot (Pozsony 2005: 8.).
A magyar identităssal rendelkezo szemelyekhez eljut6
magyar nyelvu, csăng6kkal kapcsolatos kiadvănyokat a falvak
lak6i, ha nem is dobjăk el, olyan helyeken orzik, amely azt sejteti,
hogy nem tulajdonitanak kiilonosebb szimbolikus erteket neki.
A magyar nyelvii irăshoz va16 viszonyulas a- roman
identitasu szemelyek szamara adott esetben a rnagyar veszely
hordoz6jakentjelenik meg, a magyar iras irracionalis, măr-mar
magikus vonatkozasokkal rendelkezik. Erre utal az 1995. aprilis
25-i konfliktus is, amikor a Moldvai Csang6magyarok
Szovetsegenek (Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova)
kepviseloi valamint az RMDSZ reprezentansai talălkoztak az
intezmenyes anyanyelvii oktatas es a kulturalis elet
elomozditasaert, es aho! szelsoseges politikai csoportosulasok
szervezese nyoman verbălis es fizikai eroszak tortent, peldăul
elegettek a kocsikban hozott magyar nyelvii tankonyveket
(Pozsony 2004:6.). A moldvai papsag tudatosan magikus kort
konstruăl a magyar nyelv kore, amelynek ţărgyi megval6sulasa
ordogi objektivaci6nak tetelezodik ezaltal 9 • A konyvek
elegetese nyilvănos autodafe volt, amelyre mintăt a kozepkori
konyvegetesektol az 1989-es romaniai rendszervăltozăskor
torteno kommunista konyvegetesekig szămos peldăt talălunk.
Vot egy korba egy uljan, rnikor felszoktek, hogy hoztak
valarni irasakat. [ ... ] S rnentiink a szolobe dolgozni. S rnikor
elindultunk az utan, rnentiink fel a faluvegibe. Ott van a "szolonk.
S halltarn rnandjak, hogy jonnek a rnagyarak, s hoznak valarni
irasakat, s nern tudarn rneg rniket. [Beszeltek a faluban?]
Beszeltek az emberek, s elejik kell menni. Egyik a masikat
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tărdaltakfel

(biztattak?), hogy hajtak, s menjiink, s ne hagyjuk,
s ne tudom mi. [ ... ] De akkar fel voltak egyik a masiktol biztatva,
s: ,,Hajtak, hogy iissiikfejbe oket!" [De mire fel?] De, mert
hogy ugy akarnak ... s parcă (s talan) a pap es biztatta
A csangomentes lokalis lecsapodasai az identitas
kontextusaban
Annak ellenere, hogy nem kivanom megmagyarazni a
moldvai csang6k identitasanak mibenletet, jelen elemzes
szempontjab61 meg kell vizsgalnom nehany, az identitassal
kapcsolatos problemat, amellyel a kovetkezo kerdesek
megvalaszolasanak lehetosegehez szeretnenk hozzajarulni:
Milyen tarsadalmi veti.iletei vannak a politikai nemzeti
diskurzusokt61 sulyosan terhelt, ertelmezesi.inkben a csang6k
megmentesenek ideol6giai programjakent tetelezett, etnikus
identitassal kapcsolatos mitoszkonstrukci6knak? A lokalis
tarsadalmakban az identitas etnikus tartalmai mikent keri.ilnek
a narrativak szintjen forgalomba? Hogyan hasznaljak a csang6k
megmenteseben elkotelezett moldvajar6k a magyar csangok
mitoszat egy archaikus magyar kăzăsseg letet feltetelezve egy
alapvetoen kultumemzeti attitiid kivetitodese reven?
Az identitâs szervezodesenek rendkivi.il osszetett, problematikus
voltat a csang6k eseteben szamos elernzes jelezte. F6'kent azok,
amelyek tudomanyos kriteriumokkal kozelitettek ehhez a kerdeshez,
relativizalva azokat a megkozelitesm6dokat, amelyek nernzeti
identitasbeli kriteriumok menten soroltak szemelyeket a csang6
kozosseghez tartoz6nak (Lâsd peldaul: Hegyeli 1999; Pozsony 2002;
Pecican 2003; Tânczos 2000; Diaconescu 2005).
A moldvai csang6k identitasat ertelmezo munkâk tobbnyire
lebecsiilik az etnikus elem identifikaci6s szerepet, amely
reszben annak tulajdonithat6, hogy az eur6pai neprajzkutatas
szempontjab61 a moldvai csang6k egy mar nem letezo
elonemzeti identităsformât kepeznek, amit vallăsuk hatăroz meg
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(Arens 2005). Mindehhez csupăn annyit tennenk hozză, hogy
megfigyeleseink alapjăn az elszigeteltebb, hagyomănyorzobb,
kisebb lelekszămu es erosebb belso koherenciăval rendelkezo
telepiileseken az etnikus elem val6ban kevesbe meghatăroz6
az identităsszervezodesben. Egyes elemzesek ezen tulmenoen
azt ăllitjăk, hogy a moldvai csăng6k onazonossăgtudatănak a
nemzetisegi kateg6ria nem relevăns resze 10 • Csak feltetelezziik,
hogy ennek szerepe valamivel jelentosebb lehet azokban a
falvakban, amelyek hamarabb bekapcsol6dtak a modernizăci6
ăramăba, emellett az individualizăci6 magasabb foka jellemzi
a legnepesebb tărsadalmi csoportokat. A nepesebb, kevesbe
elszigetelt, csekelyebb mertekben zărt tărsadalmi strukturăju
csăng6 kozossegekben tehăt, amelyek tăgabb kommunikăci6s
resen keresztiil erintkezhettek a kornyezo telepiilesek
romănsăgăval. Ezeken a telepiileseken a kovetheto
ervenyesillesi strategiăknak, eletmodelleknek nagyobb
szămăval talălkozhatunk, ugyanakkor az akkulturăci6 es
nyelvvăltăs elorehaladottsăgăt tapasztalhatjuk a zărtabb, kisebb
nepessegii falvakhoz kepest.
Amellett, hogy nem kepezte szisztematikus terepkutatăs
tărgyăt, a rendszervăltozăs utăni csăng6 falvak tărsadalmi
helyzetet elemzo igennyel megkozelito irăsokjeleztek azt, hogy
ezek a falvak identifikăci6s, legitimăci6s problemăkkal
kiiszkodnek. A leghatărozottabban Marius Diaconescu szogezi
le, hogy Moldva .k.atolikus lakossăga tobb mint egy evszăzada
sulyos identităskrizisben szenved, amely abban mutatkozik meg,
hogy sokan koziiliik nincsenek meggyozodve eredetiikrol vagy
etnikai hovatartozăsukr61. A tortenesz kiemeli, hogy „az
egymăssal osszecsap6 ket szelsoseges diskurzus csak az
identităskrizis elmelyiileset es a moldvai katolikus kozossegek
belsejeben kialakult tăborok kozotti ellentetek megerosodeset
idezi elo (Diaconescu 2005:9.). Diaconescu ăllităsăt szămos
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ujonnan kiadott torteneti forrăskiadvăny is alătămasztja 11 ,
ăllităsa a jelen ăllapotokra is ervenyes.
Fontos kiemelni.ink, hogy az identităsbeli legitimăciora vaio
torekves kozossegenkent, falvankent a strukturălis feltetelekbol
adodoan măskeppen jelentkezik. Erdekes modon a csăngok
mitikus magyar identităsa a lokălis kozossegeken beli.ii esetenkent
a belso koherencia megbomlăsănak tărgya lehet, olyan
folyamatokat eredmenyez, amelyeket leginkăbb a szegregăcio,
kizărăs, lokălis konfliktus fogalom-egyi.itteseivel femjelezheti.ink.
Hatos Păi a csăngokutatăs kulturălis kontextusainak
ertelmezesekor az ebben jelentkezo illuziotlansăgot ahhoz a
teves szemleleti kerethez koti, amely a moldvai csăngokat
magyarkent hatărozza meg (Hatos 2002:5.). James Kapalo
fontos kovetkeztetesre jut, amikor azt ăllitja, hogy a csăngosăg
jelenlegi identităstudati osszetevoi nincsenek meg kelloen
felmerve, a magyar tudomănyos kozvelemeny hagyomănyos
kategoriăi nem vezetnek kozelebb a csăngo identităs
megertesehez (Kapalo 1994; idezi Hatos 2005:5.).
Celravezetobbnek tartja, hogyha a kutato az egyes teri.iletek
kozossegi tudatăra alapozva vizsgălja az egyes tudati szinteket.
Az ăllitja, hogy a moldvai csăngo entităs fennmaradăsăt a
kapcsolatok termeszetes dinamikăja biztositja, igy az ebbe vaio
beavatkozăs - peldăul a magyar iskolăk eroltetese az erre meg
fogadokeszseget mutato lakossăg koreben - ezt az egyensulyt
bontană meg (Hatos 2005:5.). Kapalo ugyanakkor nem teveszti
szem elol, hogy a kapcsolatoknak az a dinamikăja, amely un.
egyensulyi ăllapotokat eredmenyezett egy-egy lokălis
kozossegen beli.ii, ugyancsak ki.ilso megerosites, ,,tortenelmileg
kialakult eroviszonyok" eredmenye volt. Ezeknek az egyensulyi
ăllapotoknak a torekenysege, az identităs etnikus tartalmai kore
szervezodo, sokszor rejtett, belso konfliktusossăga az, amely a
tema elmelyiiltebb elemzeset tenne indokolttă.
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Fontos koriilmeny, hogy a rendszervâltâs utâni idoszakban
a român nyelven szocializâl6d6 generâci6 egyre hatârozottabban
fejezi ki român identitâsât egy olyan kozegben, ahol a
târsadalom tagjainak jelentos csoportjai magyar torteneti
tudattal, identitâssal rendelkeznek. Emellett a nyelvcsere
elorehaladottsâga miatt ezen vonatkozâsban nem beszelhetiink
„generâci6s konfliktusr61", âm nem lehet figyelmen kivill
hagyni azt a tenyt, hogy a rendszervâltozâs utân az identifikâci6
komoly belso problemâja maradt a csâng6 kozossegeknek:
Sakan vannak, melikek elismerik, hogy magyarak ok. Ugy es
magyarnak tartsak magikat. Mert hat ugy sziilettek, magyarul
beszeltek. Kicsi korikt6l. Itt nalunk te nem tudtal, romanul nem
tudtal. Sakan beiismerik ezt, hogy ok magyarok. Mert nincs
honnat, hogy eltagadjak. [De sokan nem ismerik el ... ] Vannak
egy resze, az if}ak. [Az ifjabbak?] Az if}abbak inkabb. Gyetot el
vannak romanyizal6dva, s elkevelyedtek. Mivel ezeknek a
csoportoknak a felvâllalt etnikai identitâsât szâmos koriilmeny
veszelyeztette es torekennye tette, megfigyelheto a
tulkompenzâlâsra val6 torekves, amelynek kovetkezteben sajât
legitimâci6jukat kizâr6lagosnak tekintik. Szâmos elemzes
bizonyitja, hogy ez a fajta viszonyulâs a katolikus egyhâz
reszerol legtobbszor killso j6vâhagyâst nyert. A magyarokkal
szembeni ellenerzesek egyik oka az egyhâzi vezetok, a csâng6k
korebol szârmaz6 katolikus papok identitâskrizisenek,
tudatzavarânak a nep koze val6 „kiexportâlâsânak" a hatâsa.
Mindemellett szâmolnunk kell a csâng6k român
identitâsânak megerositesenek intezmenyesitett gyakorlatâval,
amelynek technikai feltetele egy magyar ellensegkep
megkonstruâlâsa. Magyar reszrol ugyancsak szâmolhatunk egy
olyan tendenciâval, amelynek celja a csâng6k magyar
identitâsânak igenlese, esetenkenti „âtnevelese". A magyar
nemzettudat megerositesenek, a csâng6k ilym6du
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megmentesenek ez a gyakorlata azutan valt altalanossa, hogy a
kitelepites gondolata veszitett idoszeriisegebol, amely azonban
valtozatlan aktualitassal elte vegig a XIX. szazadot es a XX.
szazadot egeszen a kommunista hatalomatvetelig (Hatos
2002:20; Vincze 2004).
A rendszervaltas utani „magyarjarashoz" val6 viszonyulas
egyreszt tehat az etnikai identitasvallalas kifejezesenek
szimbolikus
lehetoseget hordozta magaban.
A
magyarorszagiakkal val6 kapcsolatkiepites soran a kozosseg
belso viszonyrendszereben letisztaz6dott az, hogy kik a
,,magyarok", amely a kapcsolatok atszervezodesehez jăruit hozza:
[Haragudtak-e magukra, hogy a magyarokkal tartananak?]
Miinkot sokan es. Ezelott meg azt es mondtak, hogy meggyutsak
a hazunkat. S meg chiar (eppen) mondta az emberem es, hogy
nem kepes, vaj egyet vigye az esze. [ ... ] Nem kepes, hogy ulyan
bolond talaljon vaj egy, hogy ... Az ebbol fakad6 konfliktusok, a
tarsadalmi szankci6kt61 val6 felelem miatt sokan a
,,magyarokkal" szembeni hatarepites gesztusahoz folyamodtak,
olyan szimbolikus attitiidok felvallalasara kenyszeriiltek, amely
egy sziiksegbol megkonstrualt identitas gyakorlatara mutat ra. A
gy(ijtokkel val6 beszelgetes latvanyos megtagadasa az adatkozlok
reszerol sokszor a magyarokt61 val6 szimbolikus elkiiloniiles
mechanizmusanak a resze volt: S azta mast van oda egy hedegus,
Botyezat. Azt 'jottek a magyarok hedegiilni. Jottek a magyarok,
kerestek, hogy ki tud hedegiilni. Siiltiilni, mindent, egyik masik ...
de o soha nem a/cart hedegiilni. [Miert?] Azert, hogy ot es, ki
tudja mit csanlnak lesz nekije, a tobbik, adică masak, faluba itt.
Fag lesz, aszanta, a magyarakkal. (Azt mondjak majd, hogy a
magyarokkal tart.) Akik nem mukodtettek ehhez hasonl6
technikakat (mint a fentebbi esetben), azt kockaztattak, hogy
stigmatizaltakka valnak. A szekelyes es deli falvakban
terepmunkat vegzo neprajzosok gyakran tapasztalhattak, hogy
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miutan korabbi adatkozloiket meglatogattak, akikkel azelott j6
kapcsolatokat epitettek ki, baratsagtalan fogadtatasban
reszesiiltek, az adatkozlok igyekeztek elhatarol6dni a kapcsolat
ujb6li felveteletol.
A magyarorszagi rendezvenyeken val6 csang6 reszvetel
sziiksegszeriien szemelyi diszkriminaci6hoz vezet, amely
megoszt6 hatassal van a falukozossegre. A diszharmonikus
allapotot jelzik azok a delegitimizal6 narrativak, amelyek az
„etnomigraci6ban" resztvevoket azzal vadoljak, hogy a
kozossegi normak ellen vetenek, mivel a „magyarok" mellett
koteleztek el magukat. A narrativak szintjen ez a jelenseg a
falukozossegekben a szektasodas eseten megfigyelheto
csoportstigmatizaci6hoz hasonl6, ahhoz a gyakorlathoz, hogy
egy uj kulturalis/vallasi identitast kifejezo csoportot
normaszegonek kialtanak ki. Mondjak, hogy valasztattak, a
magyarakhaz mennek. Îgy mondikalnak. Mondikalnak. A
szektak tagjaihoz hasonl6an az a kepzet el r6luk, hogy anyagi
erdekbol kotelezik el magukat a magyarok mellett. Va}, ha
meglattak, hogy bejătt egy mesin (gepkocsi) a faluba, s
magyarak, akkor azt mondjak, hogy meg hazzak a segitseget
ezeknek a tancasaknak. [ ... ] Ha azt mandjak, hogy ezeknek a
magyar tancasaknak hazzak. De nem haztak saha ugy, hogy
mandjad, hogy nekik hazzak. De a vilagnak a beszedje.
A magyarorszagi latogat6khoz val6 viszonyulasnak ehhez
hasonl6 elutasit6 formai identitasbeli erzekenysegbol fakadnak.
Az egyes szervezetek alta! ervenyesitett roman nacionalista
eszmerendszer lokalis hatasai is hozzajarulnak ennek az
erzekenysegnek a kialakulasahoz.
A roman reszro1 torteno beavatkozasok technikai es
hatasai a csangomento akciokra
Az egyhaz, az intezmenyek (iskola, rendorseg, lokalis es
megyei adminisztraci6, politikai partok teriileti szervezetei)
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asszimilăci6s

torekveseinek torteneti dimenzi6ban val6
jelentoseget szămos elemzo bizonyitotta, ezert kiilonosebb
hangsulyt nem fektetek bemutatăsukra. Ezek mellett keves
informăci6 vana jelenleg is miikodo Dumitru Mărtinas, nevet
viselo szervezet 13 tevekenysegerol, amely nagy mertekben
hozzăjărul az etnikus vonatkozăsu eloiteletek elterjesztesehez.
Informăci6nk szerint az ăltaluk szervezett gyiileseken a helybeli
katolikus papok is reszt vesznek, ahol politikai nezetalakit6
szerepet văllalnak fel. [Van ez a Dumitru Mărtinas, Szovetseg.
Ezek nem csinălnak propagandăt?] Azok csannak ok egy kevest,
de van nekijek az ok embereik, tudjak. Azokjarnak sedincekre
(gyiilesekre). Csannak sedinceket, csannak gyii.lekezeseket. [ ... ]
Eccer az emberem el vot hivva egybe, nem tudom mifele
gyiilekezes. [ ... ] S, mindent ne vegy fel ugy es, mert pap
felhaborodik. A pap meglatta, hogy ott van o es, s aszangya:
„Au venit si unguri aici, care simt cu ungurii! (Eljottek a
'
magyarok is, akik magyarokkal tartanak!) De o nem vette
szamat, hogy mondana a pater. Az Erdelyi Nap/6 2003. nov.
25-i szămăban a szervezet elnokevel keszitett interju tett kozze.
Ebben Gheorghe Bejan elnok eppen a magyar csăng6mentok
tevekenysege kovetkezteben val6 jogsertesre hivatkozva
hatărolta koriil a szervezet f6bb tevekenysegi koret: ,, ... sok
faluban - elsosorban ott, ahol a csăng6 nyelvjărăst beszelik problemăk meriiltek fel. Az embereket provokăltăk, felmeriiltek
visszăssăgok, kihasznăltăk, hogy mi, katolikusok bekesek es
csendesek vagyunk. Egyes szervezetek azt nepszeriisitik, hogy
a r6mai katolikusok magyarok. Ez az idea a mi velemenyiink
szerint teves. Tobb faluban be akartăk vezetni a magyar
beszedet, de ezt sokan serelmeztek. Eszrevettiik, hogy ezek az
emberek vedelemre szorulnak, letre kell hozni azok szervezetet,
akik a katolikusok romănsăgăban hisznek. [ ... ] Akik Illagyarul
akamak beszelni, tegyek, mi azt szeretnenk, hogy akik nem
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akamak magyarul beszelni, azokat ne kotelezzek a magyar
beszedre." Erdekes m6don a „roman csang6mentok" a magyar
beavatkozasokra hivatkozva legitimaljak tevekenysegiik
letjogosultsagat, a csang6k roman erdekvedelmenek beallitott
asszimilaci6s torekveseiket.
Fontos koriilmeny, hogy a Magyarorszagon egzotikurnkent
talalt csang6 kultura megjelenitesi alkalmait egyes csang6k azert
utasitjak el, mivel a kozonseg alta! oly nagyra tartott osiseget,
a „mitoszt" ok a civilizaci6s, technikai elmaradottsag
stigmajanak kiilso megerositesekent ertelmezik, amely ezaltal
a gyokertelenseg erzetet kelti, fejlodesbeli kilatastalansagot
sugall. A csang6mentok altal oly nagyra tartott hagyomany, az
archaikus kultura szamukra sokszor kenyszerii eletfelteteleket
jelent, nyelviiket korcsituranak, kevereknek, lenyegeben nem
nyelvnek tekintik. A roman nacionalizmus is tulajdonkeppen
azert lehet sikeres koriikben, mert „mint minden j6 ideologia,
egyfelol egysegben lattatja a tortenelmet, nem hagyva
magyarazat nelkiil az ad6d6 problematikus kerdeseket, masfelol
nem elegszik meg a multra, az eredetre, a nyelv kerdesere
vonatkoz6 nezetek propagalasaval, hanem a kozosseg szamara
meg valamifele tortenelmi tavlatot, pozitiv jovokepet is
felvillant, amikor a becsmerelt, kigunyolt csang6săgot hătranyos
megkiilonboztetesiik megsziintevel, majdani teljes befogadăsuk
remenyevel kecsegteti" (Tănczos 2000:95.).
Paradox m6don a csăng6 kultura „bennsziilottek" ăltali
reprezentălasănak alkalmai, amelyet a rendezvenyek szervezoi
a kultura megorzesenek alkalmaikent tiintetnek fel, az ezeken
reszt nem vevok szămara a magyar identităs
megbelyegzettsegenek megerositesehez jarulnak hozză. (A
magyarorszagiak) raepitenek erre egy politikat. [ ... ] A
tarsadalomnak a legnagyobb resze gyiiloli ezt a politikat. Azt,
hogy kivisznek par asszankat, s abban mutogatnak miinkot, hogy
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ilyenek a csang6k. S akkor egyszeriien meg is utaljak ezt az
egeszet, hogy hat mer legyek magyar? Hogy ott gyalazzanak
azak? Leszarjanak, mutassak, hogy keptelenek vagyunk, nem
vagyunk elokepesek?
A „csango biznisz"
1. Helyi specialistak
A csâng6kat utaztat6 rendezveny-elokeszitok adott esetben
egy helybeli segitsegevel szervezik meg akci6ikat. Az ilyen
jellegu esemenyek viszonylagos gyakorisaga, a szervezesert jar6
anyagi juttatas reven ezeknek a szolgâltatasoknak lokalis
specialistai termelodnek ki. Tevekenysegiik odaig terjed, hogy
felkeszito pr6bakat tartanak azok szamara, akik a magyarorszagi
szereplesre vallalkoztak. Az ilyenjellegu kapcsolatok tobbnyire
lefedik a magyarorszagi kulturalis erdeklodes fokuszaiban levo
„magyar" falvakat, tehat azokat, ahol meg beszelnek
„csang6san". Lacijăn, s megmondja, mind P-nek, B.-nek. Vele
intezi. S azt mondja: ,, Ne, ennyi, s ennyi embert kell hozz. S
akkor o szervezi meg, so csanl aztan ilyen izeket es, pregătireket,
hogy felkesziiljenek. [S P.-nek akkor megfizetik?] Hiszem, nem
csak lstenneben! lstenneben nem hiszem! Ezt akarmelyik lehet
gandalja, hogy az melyik abba jar!, hogy o szervezi, o futkas, o
adja telefonakat, ugy es csak ad valamit ezeknek. Nem arra
adjak, hogy te tartassz a magyarakkal (kacag).
A csang6 nepzene es neptanc magyarorszagi
„divatfolklorizmusa" keves folkl6rk6zlo vagy helybeli
„szervezo specialista" szamara jelent minimalis anyagi
forraslehetoseget. Ez is egyik oka a gyujtokkel szemben
tapasztalhat6 ellenerzeseknek. A csang6 hangszeres zene
folklorizmusat bemutat6 dolgozatok altalaban hamis kepet
festenek le a moldvai adatkozlokrol, amikor azt allitjak, hogy
„az adatkozlokbol tanchâzas zeneszek lettek, akik majdnem
annyit vannak Magyarorszagon mint Moldvaban, illetve a helyi
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viszonyokhoz kepest jelentosen meggazdagodtak" (Lasd Fay
2005:87.).
2. A lokalis „kezdemenyez{fk"
A csang6k erdekvedelmi tevekenysegebe bekapcsol6d6
helybeli kezdemenyezok sem nezik j6 szemmel a
rendszervaltozas utani magyarjarast, valamint az adatkăzlok
utaztatasat. A csang6 kultura megmentesere elkiilănitett
penzalap magyarorszagi szetforgacsolasat latjak benne.
Kifogasoljak azt a sajt6nyilvanossagban terjedo nezetet, hogy
a politikum reszerol adott tamogatasokhoz sziikseg vana csang6
iigy rendezvenyek altali reklamszerii nepszeriisitesere. A
csang6k utaztatasat a ki.ilănfele rendezvenyekre, a
folkl6rgyiijtest a csang6k neveben val6 palyazas technikai
eszkăzenek tartjak. Van ez a cscing6 biznisz. [ ... ] Es ennek az a
foszerepe, hogy ott van az a szazmilli6 forint. Hogy a szcizmilli6
forintb6l indult ki az, hogy a magyarorszcigi palyaz6k
elokeszitettek a terepet. Eljonnek Klezsebe, megkeresnek egy
csang6 neniket, melyikj6l enekel, egy zeneszt stb., stb. Elkezdik
mutogatni Magyarorszagon. S elkezdnek palycizni abb6l az
osszegbol. A csang6k fatyulnek rci, semmi belote. Letrehoznak
a magyarorszcigiak egy egyutteset ugye, Magyarorszagon,
megtanuljcik a csang6 zeneket, a tobbit a Jene vigye el.
3. Kapcsolatepit{fk
A csang6mentes egy masik aspektusa, hogy az egyes
szemelyek szamăra - a tarsadalmi kărnyezethez val6 viszony
ătrendezodese mellett- kapcsolathal6juk kiterjesztesehez jarul
hozza. Ennek egyik fontos aspektusa a szemelyi erdekek menten
val6 kapcsolatepites. A magyarorszăgi lătogat6kkal kialakitott
kapcsolatok reven egyes csang6 csaladok gyermekei szămara
elerhetove valt a kiilfoldi oktatăsi strukturaban val6 reszvetel.
A csang6 fiatalok magyarorszagi felsooktatăsba val6
beepiilesenek lehetosegeire vonatkoz6 informăci6kert, a
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latogat6k kapcsolathal6in keresztilli „elnezo intezkedesekert"
cserebe a sziilok segitettek a latogat6k helyszini munkăit. Ezeket
az akci6kat a Moldvaba utaz6k a csang6 fiatalok magyarsagăban
val6 megerositesenek sikeres megval6sulâsakent konyveltek el,
mig maguk a csang6k legtobbszor kenyszerii eletstrategiakent
alkalmaztak. Hogy hogy ertek ki? [Igen.] Az es kapcsolat alta!
vot. Hogy mi tudtuk, hogy tanitsak ott a gyermekeket. [S ezt,
hogy tudtak meg?] Ugy es magyarok alta!. [ ... ] Sakan azert es
mennek, mert nincsen penz. S akkar aztan ugyes j6l lenne a
gyermek tanuljan valamit. Nem biram mondani az es, hogy vetik
a magyar szot, mert azt ugysem vetik.
Osszegzes helyett
Az ertelmisegi reteg hianya miatt egy tobbszorosen
megosztott kulso, nemzeti szempontb6 elkotelezett diskurzus
ideologizalja a csâng6 tarsadalomban zaj16 belso folyamatokat,
amellyel szemben a csang6sag lenyegeben kiszolgaltatott. Az
identitas szervezodese szempontjab61 azokban a falvakban,
amelyeket a csang6mentes elert, egy strukturalatlan allapot
lepett fel, mivel a sokszor tudatosan vallalt akkulturaci6,
lenyegeben egy kozossegi eletstrategia kiilso beavatkozasra
torteno megzavarâsat idezte elo. A „mentes" alkalmai sorân
azonban szamos csang6 szemely szembesiilhetett eredetenek,
etnikai hovatartozasânak kerdeseivel, tudatosithatta az ezzel
kapcsolatos dilemmăkat. Az egyes kozossegeken belii) az ehhez
filzodo problemak rejtett konfliktusos helyzetet termelnek ujra,
mivel a csang6 tarsadalom legszelesebb csoportjaira a felvallalt
,,kozossegi amnezia" a jellemzo 14 •
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JEGYZETEK
a Teleki Lăszl6
valamint az UIM (Ungarisches Institut Miinchen)
tărsrendezeseben Veszelyeztetett orokseg, veszelyeztetett kulturak. A moldvai
csang6k cimmel megtartott konferenciăn hangzott el 2005. ăprilis 14-en.
Kiilon koszonettel tartozom Dr. Pozsony Ferencnek, valamint Dr. Tănczos
Vilmosnak, akik elolvastăk dolgozatomat es ertekes szempontokra hivtăk
fel a figyelmemet.
2 Mikroszint alatt a lokălis kozossegi szintet ertem.
3
A tema erzekenysegebol fakad6an adatkozloim nevsorăt, adatait (keresiikre)
nem sorolom fel.
4
Termeszetesen szămolnunk kell nehăny kivetellel is.
5
A 2005-os csiksomly6i bucsur61 hazafele tartva egyik kollegămmal egy
magyarorszăgi zarăndokcsoport aut6buszăn talălkoztunk Jăn6 Ilonăval. Az
egyik szervezo elmondta, hogy ezek a talălkozăsok a hivatalos
egyhăzgyakorlat ăltal le nem fedett mely vallăsi/emocionălis igenyeket
elegitenek ki, ahova bărkit szivesen lătnak, aki a Sziizanyăr61 akar beszelni,
kiilonosen, hogyha olyan archaikus nyelven teszi azt, mint Ilona neni.
6
Tănczos Vilmos figyelemfelhivăsa alapjăn.
7
Lăsd errol Pozsony Ferenc osszefogla16 tanulmănyăt a moldvai csăng6k
erdekvedelmi torekveseirol (Pozsony 2003:3-20).
8
A bibliografia a kolozsvări Kriza Janos Neprajzi Tărsasăg szerkesztese
alatt ăl\.
9
A csikfalvi kispap, aki a 2002-es nepszămlălăs okozta forrongăs kozepette
ătkisert a szomszedos Kiilsorekecsinbe, kis tortenelem6răt rogtonzott a
csăng6k roman eredeterol, majd figyelmeztetett, hogyha azt talăljuk irni,
hogy a csăng6k magyarok, o megnezi az Intemeten es bajunk szărmazhat
belole.
10
Lăsd peldăul Hegyeli Attila irăsăt a somoskaikak etnikai identităsăr61
(Hegyeli 1999:85.).
11
Vincze Găbor torteneti forrăskiadvănyăban peldăul: ,,Elofordult olyan eset
is a faluban, hogy a legeny megolessel fenyegette az apjăt, mert magyarul
beszelt. Csăng6k voltak mind a ketten, es a legeny is alig beszelt românul"
(Vincze 2004:309.).
12
Tănczos Vilmos figyelemfelhivăsa alapjăn.
13
A 200 I. mărcius 11-en Băk6ban megalakult szervezet feltett celja, hogy
minden eszkozzel akadălyozza meg es korlătozza a csăng6magyarok
1

A

tanulmăny korăbbi văltozata eloadăs formăjăban

Alapitvăny
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szervezkedesi jogat, identitasanak szabad megvallasat es intezmenyes
gyakorlasat (Pozsony 2003: 15).
14
Tobb telepiilesen is tapasztaltuk, hogy a roman identitassal vaio azonosulast
eletstrategiakent alkalmazzak, a fiatalok roman nyelvhasznalatara azt
mondjak, hogy „igy van joi'', amely abb61 is kitiinik, hogy a gyermekeket
csak romanul tanitjak meg, romanul beszelnek veliik.
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IDENTITATE SI FOLCLORISM ÎN SATELE DE
'
~
CEANGAI DIN MOLDOVA
Rezumat
Autorul pune în discutie câteva aspecte legate de
'
programele de salvare ale ceangăilor
maghiari din Moldova,
fără să facă o evaluare a acestor activităti ci prezentând
'
evenimentele prin prizma intervievaţilor. Cercetările
au fost
făcute în mai multe sate de ceangăi si secui din jurul Bacăului.
'
Contextul
După 1989 odată cu schimbarea regimului problema
ceangăilor a devenit din nou foarte populară.De altfel cazul
ceangăilor a avut parte si de multă literatură
'
nestiintifică.Transforrnarea ceangăilor într-un caz national,
' categorie
'
'
într-o
mitică a generat şi unele conflicte ascunse.
O posibilă schemă de salvare a ceangăilor
I.Media, publicistica
Ceangăii din Moldova păstrează încă cultura arhaică,
bogată în traditii si utilizează limba maghiară cea mai arhaică.
'
Astfel ei 'practică
metode agricole arhaice, au propriul
univ~rs de credinţe şi mitologie.
In prezentarea ceangăilor, presa mitologizează situatia lor,
spunând că sunt ungurii care trăiesc mai spre răsărit, si' că ei
'
sunt cei care păstrează elementele cele mai arhaice si mai
'
valoroase ale culturii maghiare.
Imaginea lor este una romantică, situatia lor este
'
dramatizată, se bucură de succes în societatea maghiară, care
aude exact ce aşteaptă, au priză, pentru că se bazează pe
deplângerea soartei triste a maghiarimii.
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Dar media, cele care transmit aceste emisiuni cu mesaj nu
sunt vizionate în aceste comune.Cu toate că pe case pot fi văzute
antene parabolice cu inscripţia Duna TV, localnicii se uită la
canalele regionale românesti.
'
2.Apariţia culturii ceangăilor în spectacole.
Organizatorii de spectacole.
După 1989 cultura ceangăilor a devenit un simbol etnic,
mostenirea culturală începând să fie prezentată în cadrul multor
'
spectacole.Din
fiecare sat sosesc acei localnici care stiu să
'
reprezinte cultura ceangăiască. Animatori acasă ~i în Ungaria,
ei devin actori ai acestei etnicităti.Dar pe acesti organizatori de
,
'
spectacole nu-i interesează folclorul autentic ci, sustinuti ideo, '
logic, tind spre folclorul politic si cel religios.
'
Mentionăm în acest sens persoana Ilonei Jano ,vizionară,
care este ' invitată în Ungaria la întâlniri religioase, pentru a
povesti despre aparitiile văzute de ea.
Rezultatul este' o degradare a mostenirii ceangăiesti
'
'
autentice, datorită canalizării ei în spectacole
spre exotic ~i spre
reprezentatie maghiară.
' au mers până acolo încât la un festival de ceangăi
Lucrurile
organizatorii au fost criticaţi, că un grup de dansatori au dansat
fără coregraf-adică tocmai în mod autentic.
Spectacolele ceangăilor din Ungaria, în urma procesului
de aculturatie, au promovat unele tendinte de modernizare care
'
,
au dus la relativizarea valorilor comunitătilor locale.
Un exemplu, la care am fost martori' ~i noi, a fost acela
când pentru un afi~ de festival, au fost adu~i oamenii cu
autobuzele, pusi să se îmbrace si să danseze, ca fotograful să
'
'
facă pozele necesare.Dar cum s-a întâmplat în Postul Mare,
preotul a fost supărat, pentru că în post nu se dansează.
Trebuie remarcat rolul pe care îl are preotul în evaluarea
comunitătii.În predica lui, el a făcut să se contopească păcatul
' continutul etnic.
dansului cu
,
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Alt exemplu, biserica romano-catolică română a condamnat
faptul, că unii copii ceangăi au fost dusi în tabere în Ungaria, si
'
'
aceste tabere erau organizate de unguri
protestanţi, care nu îi
duceau la slujbă, la biserică.
3.Biserica catolică din Transilvania
Unele evenimente bisericesti sunt foarte asemănătoare cu
ceremoniile(riturile) politice. Un' exemplu: slujba ceangăilor de
la Ciuc Sumleu unde apar si politicieni de rang înalt. În anul
' mesaj politic, din care rezulta că
2003, în 'predică a figurat si un
'
ungurii, secuii si ceangăii apartin aceleasi natii.Predica,
'
'
'
'
transmisă, de altfel, si la Duna TV, compara soarta maghiarilor
'
cu cea a evreilor.
În orice caz este de remarcat că diversele spectacole
folclorice sunt legate de sărbătorile biserice~ti.
Nu este de neglijat nici faptul că serviciul religios se ţine
în limba maghiară ~i că preoţii catolici au un rol important în
răspândirea cultului în limba maghiară.
4.Învătarea limbii maghiare
'
După eliberarea
de comunism încercările maghiarilor de
a-i salva pe ceangăi s-au desfă~urat potrivit lui Hegyeli Atilla
în mod haotic.
Lipsa unei organizatii functionale de protectie a intereselor
'
'
'
ceangăilor, a făcut, la începutul anilor 90 ca sfera
guvernamentală, respectiv ~i civilă, ( exista o dorinţă a ungurilor
din Ungaria si din Transilvania, motivati de sentimente
~
'
nationale, de a ajuta) să sprijine niste încercări care s-au sfârsit
'
'
cu 'un esec total.
'
Prezenta
pedagogilor care organizau predarea în limba
'
maghiară în comunităţile ceangăilor, au stârnit în rândul locuitorilor
reactii diferite, unele fiind influentate si de părerile oficiale.
' Atitudinile sătenilor au fost comentate
' '
de intervievati, care
'
povestesc că erau unii, la început, care se temeau să meargă
la
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scoala maghiară.Apoi după ce n-a mai fost o presiune asupra
'
celor
ce voiau să învete limba maghiară, problema nu a mai
fost atât de acută, copii' care au vrut, au fost lăsati să studieze.
'
N-a scăpat de comentariu nici faptul că unii copii
merg la
maghiară
pentru
că
primesc
bani.
lntervievatii
au
gradinita
'
'
manifestat însă o întelegere fată de acestia, oamenii trăind greu.
'
'
S.Politica din Ungaria
~i 'cea maghiară
din Transilvania.
Vizitele politicienilor maghiari, după schimbarea
regimului, au fost monitorizate de oficialitătile politice locale
si de biserică.Reactiile violente până la 'atrocităti au fost
'
' organizate de elita românească
' locală
rezultatul
unor activităti
'
care se temea că, datorită interventiei străine, identitatea
'
maghiară va deveni mai puternică decât identitatea românească.
Prin urmare a început să se facă, cu succes, propagandă pe
tema pericolului maghiar. Rezultatul a fost că toate vizitele
politicienilor maghiari au produs, fără exceptie, conflicte locale.
6.Culegătorii de folclor ceangăiesc ~i' cei care intră în
contact cu cultura lor
După 1989 în satele de ceangăi au apărut în număr mare si
folcloristi.Insă cercetările nu se fac din motive stiintifice ci din
'
'
dorinta 'de a păstra arhaicul, mitul.
'De asemenea s-au înregistrat câteva tendinţe de utilizare a
folclorului în scop propagandistic.O tendintă a fost aceea că muzica
'
si dansurile populare ale ceangăilor au început
să se bucure de
'
populariate în Ungaria, pentru că erau ale ceangăilor. Un alt tip de
atitudine s-a înregistrat de exemplu la pelerinajele de la Ciuc
Surnleu, unde ceangăi îmbrăcati în costume populare îi îndeamnă
' pelerinii din Ungaria, cu ardoare,
'
pe
să ajute la păstrarea traditiei.
1n sfârsit, intervievatii amintesc că nu arareori, multi din Ungaria
' pe ceangăi în maghiarimea' lor.
au încearcat' să-i întărească
Folcloristii au protestat de multe ori fată de încercările de
asimilare ale ' ceangăilor, astfel opinia publică,' manipulată a fost
impotriva lor, în sate fiind de multe ori întâmpinaţi cu reţineri, frică.
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Cele mai multe culegeri de dansuri populare si muzică
'
populară s-au făcut în satele de secui ~i în satele de ceangăi din
sud, unde încă se vorbeste limba maghiară.
'
Interlocutorii povestesc
că au venit multi care au cules
'
obiceiuri si acestia au si căutat unde sunt maghiarii,
spunând că
'
'
'
după părerea lor de fapt asta interesa: unde sunt maghiari si câti.
'
'
După ce munca de culegere a devenit ceva obisnuit,
importanta simbolică a acestei activităti a scăzut, oamenii ' nu s' să colaboreze, nu s-au mai temut
'
au mai temut
de sanctiuni sociale.
lntervievatii cred totusi că acesti culegători ' au adunat
'
'
'
melodiile si dansurile
lor pentru
a fi interpretate
în Ungaria, că
'
din ele unii vor câstiga sume mari de bani, în vreme ce satul nu
'
va avea nici un câstig.
7 .Publicatiile' quasi stiintifice
In timp au apărut o sumedenie de publicaţii care se ocupă
de prezentarea vieţii ceangăilor, curând va fi gata Bibliografia
ceangăilor, dar majoritatea lucrărilor apărute după 1990 nu pot
să depăsească domeniul etnic.
'
Publicatiile
maghiare ajunse la ceangăii vorbitori de limbă
' dacă nu sunt aruncate, sunt păstrate, necitite, la
maghiară, chiar
un loc, ceea ce înseamnă că nu au prea mare importantă.
'
Ceangăii care se consideră români, văd însă în aceste
publicaţii un pericol maghiar.
Asa se face că toate publicatiile primite în 25 aprilie 1995,
' întîlnit reprezentantii Asociatei
'
când s-au
Ceangăilor Maghiari din
'
'
Moldova cu reprezentantii U.D.M.R.,
pentru
a înlesni învătământul
'
'
în limba maghiară si viata culturală, au fost incendiate.
'
'
Efectele salvării
ceangăilor În contextul identitătii
' din
Din punctul de vedere al etnologiei europene, ceangăii
Moldova formează o identitate protonatională, care nu mai
'
există, această identitate este definită prin religia lor.
În comunitătile mai mici, mai izolate, cu fartă coerentă
A

'

'

'

.

'

'
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mai puternică, elementul national nu este esential pentru
'
'
formarea identitătii.
'
Comunitătile mai putin izolate, care au intrat în contact cu
' prin diverse
'
modernitatea, care
strategii de afirmare au dorit un
alt model de viată, au fost mult mai repede de acord cu
schimbarea limbii.'
Aceste sate se confruntă cu probleme de autodefinire.După
cum afirmă Marius Diaconescu, populatia catolică a Moldovei
de mai mult de un secol se confruntă' cu o criză identitară,
multi dintre ei nu sunt convinsi de originea lor, nici de
'
'
apartenenta lor etnică.
~
'
Incercările de a-si
, defini identitatea diferă de la o
comunitate la alta.
Hatos Pal, când se referă la contextul cultural al cercetării
ceangăilor, afirmă că este gresit să se considere că acestia sunt ungun·.
,
'
James Kapalo susţine, că elementele actuale, prin care se
defineste identitatea ceangăilor, nu sunt încă bine analizate, încât
'
opinia stiintifică maghiară traditională nu a reusit să se apropie
'
'
'
'
de întelegerea acestei identităti. I se pare mai eficace ca
'
'
cercetătorul să se sprijine pe constiinta de comunitate a
'
'
diverselor nivele de cultură.
De asemenea crede că supravietuirea ceangăilor este
'
asigurată de dinamica naturală a relatiilor, si că acestă dinamică
'
ar putea fi dezechilibrată printr-o ' interventie
din afară, de
'
exemplu fortarea învătării limbii maghiare în învătământ.
'
'
'
După schimbarea regimului, generatiile noi afirmă din ce
'
in ce mai mult că sunt români.
Dacă ne întoarcem la folcloristi
, putem spune că de multe
ori refuzul colaborării era determinat de acestă confuzie
identitară.

ei

că

Cei care colaborau, erau
tin cu ungurii.

stigmatizaţi,

spunându-se despre

'
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Au fost cazuri când primii care au colaborat cu cercetătorii
s-au împrietenit cu folcloristii, ca pe urmă folcloristii să fie
'
'
priviti cu răceală de familiile de ceangăi.
'
Tehnicile
si efectele interventiei din partea română con'
' a ceangăilor
tra actiunilor maghiare
de salvare
'
S-a vorbit mult de strădania de asimilare a ceangăilor de
către biserică, scoală, politie, însă pe lângă acestea avem câteva
'
' poartă numele de Dumitru Mărcus.
date despre o organizatie
ce
'
Presedintele Asociatiei,' Gheorghe Bej an, sustinea cu ocazia unui
'
'
'
reportaj, că este gre~it să se spună despre catolici că sunt unguri
sinu este bine că în unele localităti, unde sătenii nu doreau, s-a
'
'
încercat
introducerea limbii maghiare
fortat.
'
,,Afacerea ceangăii"
1.Speciali~tii locali
Cei care organizează deplasările ceangăilor în Ungaria sunt
ajutaţi de un localnic, care chiar îi pregăte~te pe cei care urmează
să plece în turneu.Aceste persoane care colaborează primesc si
'
un ajutor bănesc.
2.Localnicii care vin cu initiativa
Localnicii care se ocupă de 'interesele ceangăilor nu au o
părere prea bună despre folclori~tii veniţi din Ungaria, pentru
că văd în asta o împărtire si o folosire inutilă a banilor destinati
' '
'
cauzei ceangăilor.
Nu sunt de acord nici cu opinia presei, care consideră că
pentru sprijinul material venit din partea politicului este necesară
popularizarea ceangăilor prin spectacole.
3.Realizarea unor legături personale
Un aspect important îl constituie realizarea unei relatii de
' de
interes personal.Unele familii au beneficiat prin copii lor
studii în Ungaria, ~i acestea au fost de acord cu colaborarea.
În loc de concluzii
Din cauza lipsei unei elite ceangăiesti, forte exterioare
'
'
dirijează evenimentele din interiorul comunităţilor de ceangăi.
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În acele sate care au făcut subiectul salvării ceangăilor,
strategia de viată a comunitătii a fost deranjată de interventia străină.
'
'
'
Dar în timpul
programului
de salvare multe persoane
de
origine ceangăiască s-au confruntat cu originea lor etnică, cu
dilemele legate de această problemă.
În cadrul unor comunităti, problemele legate de originea
'
etnică au produs conflicte ascunse,
pentru că masele largi ale
societătii ceangăilor suferă de o „amnezie de comunitate".
'

IDENTITY AND FOLK HABITS 1N CSANGOS
VILLAGES FROM MOLDAVIA.
Abstract
In this article the author refers to the complicated operations made by Hungarians from Hungary and Transylvania for
the salvation of csangos identity in Moldavia. There were even
some failures because of cultural politics and tradition manipulations. The article refers only to the point of view of interviewed csangos who have a different perception about this salvation of their cultural identity.
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EMLEKEZET ES IRĂS VISZONYAEGY MOLDOVA!
CSĂNGO ASSONY ESETEBE
Ilyes Scindor

Bevezeto: a kutatasrol
2001 es 2004 kozott rendszeres terepmunkăt vegeztem a
moldvai csăng6 falvakban 1• Leggyakrabban az Aknavăsăr
melleti Szităson fordultam meg, megpedig azert, mert az ott
elo Jancsi Ilona vălt legfontosabb beszelgetotărsammă, egy
hozzăm kozel ăll6 szemelyisegge, akinek a legtobbet
koszonhetek egy specifikus, de ălland6 văltozăsban leve kultura
valamelyes foku ismereteben es megerteseben. Beszelgetotăram
tudăsa, szemelyisege, a kozossegeben megnyilvanul6 stătusa
arra kesztetett, hogy minei tobbfele irănyban induljak el az
anyaggyiijtes sorăn, minei tăgabb kontextusban es minei
reszletesebben szemleljem mindazt, ami vele kapcsolatos. Egyik
ilyen irănyvonal az irăsbeliseg, pontosabban az o viszonya az
irăshoz. A jelen dolgozatban elemzett irasmii felfedezesevel
pedig a szemelyes irashasznălat es a szemelyes, valamint a
kozossegi emlekezet osszefiiggeseinek fontossăga vălt
nyilvănval6vă a szamomra.
A nepi irăsbeliseg alkotăsai, a magyar nyelvemlekekhez
hasonl6an, kiilonos m6don vonzottăk es vonzzăk a neprajzosok
figyelmet. A hozzăjuk val6 viszonyulăs is nagymertekben
hasonl6: regisegiiket vagy regiessegiiket megcsodăljuk, a kezirăs
milyenseget, a szovegszerkesztes, a kozpontozăs szeszelyes
csapongăsait pedig csemegekent fogyasztjuk. Kiilonosen
kihangsulyozzuk a data.las kerdeset, a tartalmi vizsgălaton tul
pedig ritkan. mereszkediink, annak ellenere, hogy egyetlen adott
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irasmii sem a semmibol keletkezik, hanem szoros tărsadalmi es
gazdasăgi meghatarozottsag kotelekeben nyer vegso format (vo.
Ortutay 1962. 501 ). Nyilvanval6, hogy nem veletlen a szerzo
kilete, az alkotas milyensege, megsztiletesenek helye, ideje es
celja. Ami veletlen, vagy pontosabban amit veletlennek szeretiink
feltiintetni, az a keziratok felfedezese, az eredmenyes neprajzos
buvarkodas romantikaba hajl6 tortenete.
Meglepo lehet az egyre nagyobb mennyisegben elokeriilo
keziratok sokfelesege, pedig az iras az emberi letezes velejar6ja
- es ez nemcsak az elit retegekre korlătoz6dik. Az alfabetikus
irăs ugyanis nem egy kiilso kompetencia, egy fakultativ, alkalmi
cselekves, hanem egy eroteljes kozponti es aktiv jelenlet,
amelytol semmilyen teriilet sem idegen - allitja Daniel Fabre.
Velemenye szerint az eur6pai tărsadalmi elet „irăsban" zajlik,
es aki nem hatol be praktikus vilaganak ezen realita~aba, az
olyan, mint a nema gyermek (Fabre 1997. 2-5). Hasonl6an
velekedik Keszeg Vilmos is: ,,Ma măr nincs olyan szemely, aki
elete sorăn ne kenyszeriilne irott szoveg letrehozasara. Ha egy
kulturăt vizsgalatnak vetiink ala, felismerhetji.ik benne azokat
a szerepeket, amelyeket az irăsszokăsok teremtenek meg. E
szerepek irjăk elo, hogy az elet soran kinek, mikor, milyen
szăveget kell/szabad/nem szabad irnia/iratnia." (Keszeg 1999.
5) Termeszetesen a magyar parasztsag, vagy eppenseggel a
moldvai csang6sag kăreben az iras maskeppen elt es
hasznal6dott mint altalaban az eur6pai tarsadalmi letben, es ez
ma sincs măskepp, de letezett es letezik, ami a trivialitas szintjen
maradva azt jelenti, hogy olyan funkci6kkal bir, amelyeket mas
eszkăzăk nem biztosithatnak. Legkorăbbi elterjedese a nep
kăreben az irni es olvasni tudasnak a magyar nyelvteriileten a
vallasos dimenzi6hoz kapcsol6dik, mivel fokeppen a Szentiras
es mas vallăsos olvasmanyok hasznalatat szolgalta (Pal. 1996.
421 ). A moldvai csang6k eseteben ez manapsag is jellemzo,
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ami persze a magyar nyelvet illeti. Mindenkeppen sziikseges
az irâs es olvasâs a midennapi letezeshez, hiszen az egyent
târsadalmi helyzete kenyszeriti, hogy kervenyeket irjon vagy
irasson, szâmlâkat es dokumentumokat irjon ala, iratokat
cimezzen meg, vagy iizeneteket foglaljon irâsba.
Egyen es kozosseg kozotti viszony k6rvonalaz6dâsâban
tehât fontos szerepetjâtszik a betiivetes ismerete. Az irâsnak es
olvasâsnak komoly presztizserteke lehet, kiemeli az egyent a
kozosseg soraib61, amely ot specialistânak kiâltja ki, ennek
megfeleloen tiszteli es ugyanakkor felhasznâlja ennek tudâsât
a maga javâra. Elofordulhat, hogy maga az egyen nevezi ki
onmagât specialistânak, ezâltal szimbolikusan elhatârol6dik a
kozosseg tobbi tagjât61, mivel megadatott neki egy mas m6dja
a kommunikâci6nak.
A moldvai csâng6k koreben kozismerten ritka a magyar
betiit ismero szemely. Ha megis elofordul, akkor tenylegesen
kiemelkedik a kozossegbol, es ez a teny pozitiv vagy akâr
negativ viszonyulâsokat is eredmenyez. Meg ritkâbban keriilnek
elo keziratos hagyatekok, kiilonosen magyar nyelviiek. Ha
megis akad nehâny, akkor elsosorban vallâsos miifajokat
tartalmaz, es român betiitipusokkal megirt szovegeketjelent. A
csâng6k sajâtos helyzete, azaz a hosszu ideig nagyfoku
izolâltsâg, a român nyelvii iskola, a taniigyi reform kesoi
megjelenese Moldvâban azt eredmenyezte, hogy a magyar nyelv
hasznâlata nagymertekben visszahuz6dott (K6s 1994. 283-284).
Ebben a komyezetben a român nyelvuseg a hivatalos, nyilvânos
szferâhoz tartozott, mig a magyar nyelvuseg a privat szferâhoz
(Keszeg 2003. 58). A Magyar Nepszovetseg âltal 1949-ben
kiharcolt magyar nyelvii oktatâs sem volt tul hosszu eleni. Îgy
mindazok, akik valamilyen kapcsolatba keriiltek magyar nyelvu
szovegekkel, legfeljebb elolvasni tudtâk oket, lemâsolni csak
român karakterek kozvetitesevel sikeriilhetett. Kivetelek persze
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mindig is akadnak. Mig Martonos Antalr6l azt irta Rubinyi
M6zes, hogy csak sajat nyelvjarasat beszeli, es azt a roman
nyelv helyesirasaval veti papirra (Rubinyi 2001. 53), addig
Erdus Szaszka Peterrol kideriil, hogy sajat szorgalmab61 tanult
meg imi-olvasni magyar nyelven, es hogy magyar karaktereket
hasznalt (Forrai 1994. 6). A moldvai terepmunkak alatt elokeriilo
keziratok eseteben viszont a roman karakterek hasznalata
figyelheto meg. Ezeknek a hasznalata is kovetkezetlen,
onkenyes, sokszor veletlenszeru (Csoma 1994. 253). J6magam
is csupan ilyen fajta szovegekkel talalkoztam moldvai
kutatasaim soran egeszen addig, amig meg nem ismertem a
szitasi Jancsi Ilonat. Ekkor mar sejtettem, hogy nem is annyira
ritka a magyar betutipusokat alkalmaz6 alkotas, mint ahogyan
azt hangoztatni szoktak. Egy ujabb csang6 tematikaju kiadvany
megerositette ezt a velekedest, a lapjain felvonultatott keziratok
jelentos hanyada magyar betus moldvai iras (lasd Csoma 2004).
A specialistarol
Jancsi Istvanne Elek Ilona 1921-ben sziiletett az Aknavasar
melletti Ujfaluban. Sziilei a hagyomanyos eletformat folytattak,
azaz elsosorban foldmuvelesbol es allattenyesztesbol tartottak
fenn a nepes csalâdot. Tizennyolcan voltak testverek, viszont
csupan fele erte meg a felnottkort. Eletilk munkaban es
szegenysegben telt, es a sziikseg, valamint egy tud6s nagyanya
jelenlete olyannyira kitanitotta a sziiloket, hogy kiilonosen
edesanyja komoly tekintelyre tett szert a nepi orvoslas teren.
Huszonegy evesen ment ferjhez egy szitasi ferfihoz, akit
tanc alkalmaval ismert meg, es akit altalaban rendes embemek
tartottak, rendes vot beszedje es viselkedese. Kezdetben ferje
sziileinel laktak, es a hazassagban is ugyanaz a munka varta,
mint a sziiloi haznal. A masodik vilaghaboru viszont meg
nehezebbe tette az eletet, hiszen nemcsak apjat vittek el
katonanak, hanem fiatal ferjet is. Az elelemkereses valt fo
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problema.va, mert a katonak elhajtottak a faluban talalt allatokat.
A habaru utan pedig tetii, var, betegsegek keseritettek meg a
falu eletet. Ennek ellenere 1950-ben sikeriilt sajat hazat
epiteniiik, es berendezkedniiik a maguk portajan. A
kollektivizalas viszont rontott a helyzeten: a foldeket elvettek,
az allatokat be kellett szolgaltatni. A csaladi foldek
felapr6z6dtak, minek kovetkezteben mar nem is igenyelik vissza
oket, hiszen ma mar amugy sincs, aki megmuvelje.
Ferje sebesiilten jott haza a haborub61, atlottek a bokajat.
U gyanakkor egyre betegesebb lett, es az italt is egyre inkabb
megszerette, melynek az Iert a kovetkezmenye, hogy Jancsi
Ilona vegezte a munka javat, es ferjerol pedig a
kovetkezokeppen velekedett: ărăkki neztem, hogy mast hal meg.
Pedig ferje meg egy kozuti balesetet is tulelt, es hatvan esztendos
koraban halt meg asztmaban.
Ket fia es ket leanya sziiletett, akik Szitason magyar
iskolaban jartak ki az elemit, utana pedig nagyobbik fia
Onyesten tanult tovabb, mig a tobbiek munkat kerestek.
Mindnyajan Erdelybe keriiltek, kihazasodtak. Kisebbik leanya
es fia Sepsiszentgyorgyon telepedett le, mig a tobbiek mind
Brass6ban. Kisebbik fia Izraelben dolgozott, es ott is halt meg
2002-ben. Sepsiszentgyorgyi leanya is koran eltavozott az elok
sorab61, de mindkettojiik ket-ket gyermeket hagyott maga utan.
Az unokak szama osszesen nyolc, egy resziik hazas ember, es
mindnyajan Erdelyben elnek.
Tobb mint huszevnyi ozvegysege alatt valt Jancsi Ilona
igazan vezeto szemelyisegge a vallasi elet teren. Ekkor tanult
meg magyarul is olvasni meg imi. Bucsujaras alkalmaval
rengeteg ismerost szerzett, es - kiilonosen 1989 utan - a
neprajzosok es a csang6saggal foglalkoz6 erdeklodok szitasi
szallasad6ja es egyik fo adatkozloje lett. Mindennek
koszonhetoen mar nemcsak gyermekeit latogatta meg
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Erdelyben, hanem Magyarorszagra is tobbszor meghivtak a
killonfele csang6 rendezvenyekre. Szemelyisegenek
fontossagar61, a kozossegi letben betoltott vezeto szereperol
egy elozo tanulmanyban reszletesebben esett sz6 (lasd Ilyes
2004). A kilencvenes evek vegen annyira beteges lett, hogy
egeszsegi allapota nem engedte meg, hogy a vallasi eletben
barmifele szerepet is vallaljon. 2004. augusztus 20-an, Szent
Istvan napjan tert orok nyugalomra.
Az irassal az elemi iskolaban ismerkedett meg, a szitasi
iskolaban negy osztalyt vegzett roman nyelven 1927 es 1930
kozott. Sajat bevallasa szerint csaladjaban, kornyezeteben nem
tudott senki magyarul irni vagy olvasni. Igaz, hogy sziilei tud6s
emberek voltak, de az iras es olvasas nem volt a kenyeriik.
Hosszu evek utan, ozvegy koraban tanult meg magyarul irni es
olvasni sajat szorgalmab6l. Bilszke volt arra, hogy nemcsak a
nyomtatott betiit tudja olvasni, hanem a kezirast is: A J6isten
adomimya, nem es az embere, hogy en meg tudtam tanulni, es
szerettem es. Az ember amit szeret, azt meg is tanulja. De hat
en azoknak napokat szabtam. Sokszor ugy es vot, hogy nem es
ettem, csak hogy nezzem, es tanuljak beie. Ilyenkor kivalt, mikor
kozeledett a csiksomly6i bucsu, en es tudjak valamicsket
imadkozni ott, Marianak mondani. En elmentem a mezore
kapalni, en vittem a konyvecsket oda es. Nevetve emlekezett
arra, hogyha eszebe jutott valami, akkor letette a kapat, elbujt,
es a konyvvel bajl6dott, amig valaszt nem kapott a felmeriilo
kerdesekre. Nehez volt megtanulnia, sok idobe telt, mert nem
volt tanit6mestere, es a tanulas abb6l allt, hogy osszeegyeztette
az altala ismert vallasos enekek szoveget (a betiiket egyenkent)
az irott valtozatukkal. A vallasos erzes, az enekek iranti szeretet
volt a kivalt6 ok, hiszen azert tanulta mega magyar betiit, mert
meg akarta tanulni, meg akarta erteni a magyar enekeket,
amelyeket Csiksomly6n hallott.
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Amikor az olvasas mar job ban ment, a kovetkezo lepes az
irasjelek gyakorlasa, masolasa volt. Nagy lepes volt ez, pedig
elso pillantasra logikusnak tiinik, hogy aki olvasni megtanul,
az imi is kepes. A hagyomanyos kozossegekben azonban egy
j6val nagyobb reteg tud olvasni, de nem tud imi. A Biblia
olvasasa alakitotta ki ezt a szelesebb - mondhatnank
felanalfabeta - reteget, mivel a parasztsag csak ritkan hasznalta
az irast a 20. szazad vilagrengeto esemenyei elott (vă. Pal 1996.
429). Husz esztendonyi ozvegysege alatt sikeriilt mind az
olvasas, mind az iras elsajatitasa. Votakolyan enekek, amelyiket
en tudtam kicsi gyerek koromtol a diaktol. S akkor en azokat az
enekeket tartottam, tudtam, s akkor en azok utan vezetodtem.
Gondoltam, hogy ez ilyen kell legyen, aztan egy betiiert
elhaJtottam maJdnem egy kănyvet egeszen. Ezt tudtam, hogy
mondJak ennek, lassuk csak, hogy ez talal-e evvel, s ez talal-e
avval. Addig tettem ăssze a betiiket, ameddig kijătt egy szo Jo!.
Aztan beleakadtam. Nem vagyok olyan elso szpecsialiszt, de
amennyit tudok, az nekem eleg. Aztan tanultam a kereszt utjat
legalabb, mert azt tudtam, mert azt a diak es magyarul mondta.
Tudtam a kereszt utjat, s akkor az a kănyvbe es megvot, s akkor
azt folytattam. Osszetalalgattam a betiiket, hogy mast ez erre
Jo ki, s ez erre Jo ki. S akkor haJtottam addig, ameddig
reaakadtam egy olyanra, hogy talaltak.
Kornyezetehez kepest szamottevo konyvallomannyal
rendelkezett, a magyar nyelvii publikaci6k legtobbjet magyar
ismeroseitol kapta, vagyis azokt6l, elsosorban
magyarorszagiakt6l, akikkel Csiksomly6n ismerkedett meg,
vagy neprajzosokt6l, Moldvat jar6 egyhazi es vilagi
szemelyektol. A regi magyar nyelvii imadsagos es
enekeskonyvek (peldaul a Csiksomlyoi Kalauz), a frissebb
neprajzi kiadvanyok (Harangoz6 Imre, Tanczos Vilmos,
Pozsony Ferenc miivei) mellett talalunk roman nyelvii vallasos
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miiveket, a Bukaresti R6mai Katolikus Piispokseg es a halast6i
Serafica nyomda kiadvanyait. A konyvek lapjai kozott pedig
peldaul a Csang6 Himnusz es az Aranymiatyank gepelt
peldanyaira bukkantam. Aztan Vil mos es annyit hozott, hogy...
sokat hozott oes, naptart is kiidott nekem, s mikor jott es, orokke
hozott valamiket, s mast6l es, kiildott igy postan. A Lumina
Creştinului cimii foly6irat elofizetoje volt mar 1990-tol, de
konyvei koze helyezve nehany magyar nyelvii periodika
(peldaul a Vasarnap cimii katolikus hetilap) is elofordult.
Megfigyelheto a vallasos konyvek teljes dominalasa, kivetelt
csupan nehany neprajzi jellegu munka kepez, melyet a
szerzoktol kapott. Tehat azt olvasott, amit ajandekba kapott,
nem tudok rola, hogy a vallasos havilap elofizetesen kiviil adotte volna ki penzt konyvekre. Termeszetesen ezek az
ajandekkonyvek csak masodlagos olvasmanyt jelentettek, mert
elsosorban azokat az imadsagos- es enekeskonyveket hasznalta,
amelyek mar hosszabb ideje a tulajdonaban voltak, es amelyek
a mindennapi vallasgyakorlashoz sziiksegesek. Ezert is allitotta
azt, hogy nincs meghatarozva, mikor olvas magyarul vagy mikor
romanul, mert mindig azt a konyvet vette elo, amelyre eppen
sziikseg volt (mi/yen kedvembe vagyok, olyat keresek). El szokta
olvasni a neprajzos jellegu konyveket is (meg ha nem is elejetol
vegeig), kiilonoskeppen azert, mert vallasi neprajzi munkak,
es imadsagokat, enekeket talalt benniik. Olvasni inkabb
vasarnap szokott, vagy estenkent, mivel a munkaido
meghatarozta minden kalendariumi idoegyseg forgat6konyvet.
A konyvek egy resze - a gyakrabban hasznalt olvasmanyok - a
konyhaban, az asztalon voltak talalhat6ak, mig nagyobb resze
a tisztaszobaban, egy kartondobozban volt osszegyujtve, mely
a ruhasfogas alatt, a foldon fekiidt.
Îrasgyakorlasa is a vallasos elethez kapcsol6dott. Eloszor
is a magyar iras eszkoz volt a maga szamara a tanult enekek,
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imak rogzitesere. Masodszor pedig levelvaltaskor hasznalta.
Regen (a telefon bevezetese majd a maroktelefonok megjelenese
elott) a csaladjaval is levelben tartotta a kapcsolatot, roman
nyelvu levelek altal, hiszen csupan nagyobbik fia tud egy
keveset magyarul olvasni, a tobbiek egyaltalan nem. Ozvegy
koraban mar magyar nyelven irta leveleit, mert az egyik cimzett
egy csikszeredai baratnoje volt, akivel a bucsukon szokott
talalkozni, a masik pedig Tanczos Vilmos neprajzkutat6.
Termeszetesen roman nyelven kommunikalt a
hat6sagokkal is, fokeppen kervenyek formajaban. Kervenyezesi
iigyekben szomszedai, baratnoi is hozza szoktak fordulni - pedig
romanul most măr mindenki tud valamelyest imi -, mert erteni
kellett a fogalmazăshoz, a formai kovetelmenyekhez. Tudnak,
de nem tudjak kidiktalni. Hiaba tud irast, ha nem tudja
kidiktalni. A hivatalos irăsok termeszetiikbol ad6d6an
alkalomhoz kotodtek, mig a tobbi szoveg vasărnapokon,
iinnepnapokon, esti 6răkban sziiletett meg, tehăt az irăsnak,
akărcsak az olvasăsnak megvolt a maga ideje.
Elettereben fellelheto irott szovegek (a konyveket măr
erintettem) koziil a hivatalosak roman nyelvuek voltak
(okiratok, igazolvănyok, szelvenyek), mig .t magănszferahoz
tartoz6ak magyar nyelven ir6dtak (keziratos fiizetek, iidvozletek
es levelek). A keziratos fiizetek egy eletnyi bucsujărăs
eredmenyei, magyarorszăgi utazasok hozadekăval kiegeszitve.
Egy nagyobb es ket kisebb formătumu fiizet kivetel nelkiil
magyar nyelvu vallăsos szovegeket tartalmazott. Talăltam meg
ket dossziet, melyekben keziratos vallăsos szovegek
fenymăsolatai voltak- ezek Jăki Săndor Teod6z atya ajăndekai.
Mindezek vegyesen tartalmaztak vallăsos szovegeket: voltak
bucsus enekek, iinnepi enekek, Măria-enekek, imădsăgok,
r6zsafiizerek. Kozottiik sok volt az ătfedes, mert nagyresziiket
Jancsi Ilona egyik unokăja es egyik barătnoje măsoltăk ăt az 6
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regebbi fiizeteibol. Ezen regi fiizetek koziil kettot Jaki atyanak
ajandekozott, egyikben foleg halottas enekek voltak. A harmadik
regi fiizet elveszett a futasfalvi bucsu alkalmaval, pedig annak
nagy jelentoseget tulajdonitott Jancsi Ilona, szerinte abban
voltak a legszebb es legregibb enekek es imadsagok. Ekkeppen
a megmaradt fiizetekben talalhat6 szovegek kozill nagyon keves
keszillt a sajat keze irasaval.
Biete vegen mar nem igazan ragaszkodott fiizeteihez, mert
egeszsegi allapota nem engedte meg, hogy bucsukba menjen,
vagy egyeb vallasos rendezvenyeken vegyen reszt, tehat
elsodleges funkcionalitasuk megsziint. Ehhez kapcsol6dik az a
teny is, hogy mar nem volt kinek megtanitsa ezeket az enekeket,
nem volt ra igeny. Met en megtanitottam oket mindenre, mint a
kotl6 a csirkeket, s vittem oket mindenfele. Mast ha en nem
menek, akkor arvcik, nem tudnak semmit. Nem tanultak meg
magyarul olvasni, hogy tudjanak ... s mennyit vertem afejuket,
tanuljanak meg enekeket, s en mondtam ărăkke, hogy en
kiăregedek, s en nem tudok menni, de ha megtanulnatok, ti es
tudnatok. Sot, szamara mar esztetikailag is kifogasoland6k
voltak, mivel megrongal6dtak, kiilalakjuk megvaltozott.
Konnyeden atadta oket Jaki atyanak, habar szegyellte azt, hogy
mennyire megviselt peldanyok.
Naplo - modell es eredetiseg
A konyveket tartalmaz6 dobozban kutatgatva akadtam ra
egy atlagos meretii kockas mertanfiizetre, melyben egy ot
oldalas iras talalhat6, roman nyelven. 2 Kideriilt, hogy egy olyan
feljegyzesrol van sz6, amelyrol Jancsi Ilona el is feledkezett.
Egy irasr61, melyet leginkabb napl6nak nevezek, habar alig ot
oldalt tesz ki, es csupan hat nap torteneseit foglalja magaba.
Mohay Tamas a paraszti irasokat ket nagy csoportba sorolja:
vannak kr6nika tipusu irasok, melyekben az egyeni es kozossegi
elet nem valik el elesen egymast61, es szamadas tipusuak,
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melyek mar szorosabb kapcsolatban vannak az egyeni elettel
(Mohay 2000. 765). A vizsgalt irasmu inkabb az ut6bbi
kateg6riaba sorolhat6, mivel egyeni elmenysorozatot orokit
meg, viszont vannak kozossegi vonatkozasai is.
Egy magyarorszagi utazasr61 sz616 beszamol6 olvashat6
a fiizetben, pontosabban az 1991. augusztus 15 es 20 kozotti
utazase, amelyet egy csoport csang6 tett meg II. Janos Pal papa
latogatasa alkalmaval. A katolikus egyhaz fejet eloben latni egy
olyan eletresz616 elmenyt nyujtott Jancsi Ilonanak, hogy
hazaerve sziikseget erezte megorokitesenek.
A napl6ra megszerkesztettseg jellemzo, azaz van cime:
Vizita a prea Sfăntului părinte papa Ion paul II !ea la
Ungaria [Oszentsege II. Janos Pal papa magyarorszagi
latogatasa], van tagolasa, es van zar6szava is. Minden nap
esemenyei kiilon bekezdesbe vannak tomoritve, es ezek
kozott pedig egy-egy iires sor jelzi a sziinetet es a hatart.
Egyetlen kivetel van, megpedig az augusztus 20-i nap, a
legfontosabb, amelynek eseteben a pa.pavai vaio talalkozas
egy korpuszban van elmeselve, majd sziinet kovetkezik, es
csupan utana kovetkeznek a nap tovabbi esemenyei. A hat
na pot j elen to hat bekezdes utan pe dig tovabbi ket bekezdes
olvashat6. Az egyik laudatioszeru, melyben a szerzo
megkoszoni Istennek, hogy lathatta a papat, ugyanakkor
dicseri j6~agat, valamint kifejti az imanak erejerol,
fontossagar61 a velemenyet, es imara sz6litja fel az olvas6t.
Az utols6 bekezdes csupan ha.rom sor, es egy zar6mondat,
amely pontosan datalja az irasmu keletkezeset, mintegy
legitimalja azt: Astăzi 23 August am facut o legendă de
amintire a evenimentului ocaziei vizitei noastră în ungaria
[Ma, augusztus 23-an vegeztem el a mi magyarorszagi
latogatasunk emlekeinek szambavetelet]. A cimnek kisse
ellentmond6, hiszen az elobbi a papa latogatasanak
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kr6nikajat igeri, mig ez ut6bbi - helyesen - a sajât (valamint
târsai) lâtogatâsât jeloli meg az irâs târgyakent.
Roviden, fel oldalakban van elmeselve egy-egy nap, de
megfigyelheto az igyekezet a pontos datâlâsra: meg vanjelolve
az indulâs ideje, es az is, hogy a kiilonbozo esemenyek mikor,
hâny 6rakor tortentek. Peldâul: Pe data de 17 August la ora 6
am plecat cu metrou pănă la Dunăre la ora 8. şi 15 minute neam urcat în vapor ... [Augusztus 17-en reggel i 6 6rakor metr6ra
iiltiink, es kimentiink a Dunâhoz. 8 ora 15 perckor felszâlltunk
a haj6ra ... ] Mindig tobbes szâmot hasznâl a szerzo, es a csoport
szerepet igyekszik âlland6an kihangsulyozni. Egyik pesti
templomban a napi programon kiviil is hajland6 volt nekik miset
celebrâlni a pap (nu mai putea de bucurie [nem tudott hova
lenni az oromtol]), mig a Parlament elott az oket fogad6 ha.rom
tiszt sokmindent elmagyarâzott nekik, es le is fenykepezte oket.
Kivetelt kepez ismet augusztus 20-a, amikor az esemenyek
fontossâga az egyeni elmeny halhatatlansâgât helyezte eloterbe.
Itt mar egyes szâm elso szemelyben sz6l a tortenet: Pe data de
20 August Marţi 1991 a fost ziua cea mai frumoasă şi mai
măreaţă zi în viaţa mea cănd oghi mei turburaţi şi plin de păcate
a ajuns să vadă pe apostolul şi urmaşul lui Cristos... [ 1991
augusztus 20-a, kedd, eletem legszebb es legmagasztosabb napja
volt, amikor homâlyos es bunos szemeimnek megadatott, hogy
Krisztus apostolat es ut6djât lâthassâk ... ] Termeszetesen a
vallâsos dimenzi6 dominai, amelyet az utols6 elotti bekezdes
tanitâsszeruen osszegez es lezâr.
Hogyan jelenik meg ebben a komyezetben egy ilyen tipusu
iras? Es ha megjelenik, rniert ir6dott român nyelven, arnikor egy
magyarorszâgi utazâsr6l sz6l, es egy olyan egyen tollâb6l szârmazik,
aki eppen magyar nyelvu olvasni es irni tudâsâr6l kozismert?
A szerzo val6szinuleg olvasmânyai hatâsâra vâlasztotta a
napl6 mufajât, es dolgozta ki irâsmuvet, annak ellenere, hogy azt
552
https://biblioteca-digitala.ro

allitotta, nem ihletodott sehonnan, hanem egyszeriien lei.ilt, es 1991.
augusztus 23-an megirta a szoveget. Mikor neldalltam egyszer;
megirtam. Nem vot semmi, en az en eszemtol, gondolatomt6l ...
Gondoltam, hogy holJartunk, mikeket lattunk, s mikeket csinaltunk,
s azokat beirtam mind a magamfejemtol. En talaltam Id az egeszet.
Gondoltam, hogy igy kene Jăjjăn Id. S valamennyire sikeriilt. Mar
maga a cimadas is publicisztikai izu, ujsagcikk cimekent is
megallna a helyet. A datalas, a pontos idopontok megjelolese is
elozetes peldakra utal. Nem val6szinu, hogy par nap tavlatab61
pontosan emlekezne, hogy melyik nap hany 6rakor szalltak fel
egy haj6ra, vagy villamosra, vagy barmire, hacsak nem keszitett
utkozben is jegyzeteket. De tudta, hogy a datalas egy ilyen tipusu
irasmu szerves resze, ezert o maga is elt vele.
Maga a stilus is erdekes, a hetkoznapi nyelvezet keveredik
egy vallasos diskurzus kiserletevel. A roman nyelvu predikaci6k
es publikaci6k (itt a Lumina Creştinului lapra gondolok)
sz6hasznalata nyilvanval6: ne-a dus la o biserică unde a fost
patroana Adormiri Maici Domnului acolo părintele a celebrat
o s_fănta liturghie tot pentru noi acolo a fost a biserică măreaţă
si
, frumoasă pe care nu o pot uita nici odată [elvittek egy
templomhoz, amely Szuz Maria Elszenderedesere volt
felszentelve, es ahol a pater miset celebralt a szamunkra. Ott
egy nagyon magasztos es szep templom volt, amit sose fogok
elfelejteni.], nehol nem is a megfelelo kontextusban: acolo nea dat nişte sereţel şi sucuri minunate [ott valami s6s siitemenyt
es gyonyoru iiditoket kaptunk]. Az ihletodes mozzanata
elkeriilhetetfen, az alkotas minden esetben elozetes tapasztalatok
fiiggvenyeben sziiletik meg, meg akkor is, ha a szerzoben ez
nem tudatosul, vagy ha eppenseggel tagadja ezt. Hiszen az
emberi kultura barmely szegmensenek megorokitese att61 az
individuumt61 fiigg, aki eloszor is befogad6, mielott kozlove
valna es maso16, mielott alkot6 lenne (Goody 1998. 191).
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Jancsi Ilona

sajăt bevallăsa

szerint azert irta meg a
magyarorszăgi lătogatăs tortenetet, hogy fennmaradjon egy
emlek errol a nevezetes esemenyrol. Gondoltam, hogy legyen
meg emlekbe. Veletleniil a gyerekeim es reaakadnak va egyszer,
olvassak el legalabb. Ingem khiar afod megeszen es, ne, anyam
es eljart vot egyszer valamerre ... s emleket hagyott hatra.
Amugy sem felejtette el soha ezt a vallăsos veti.ilete ăl tal szinte
kozmikus dimenzi6kat erinto elmenyt, amely sajăt elettereben,
sajăt kozossegeben olyan jelentosegii esemenynek szămitott,
hogy kivăltotta az irăs igenyet. Meg kellett orokitenie nemcsak
onmaga szămăra, hanem elsosorban a tobbiek, a csalădja es a
komyezeteben elok szămăra. A lineăris idofelfogăs vissza nem
terove nyilvănitotta az ălland6an mulo pillanatot, igy az irăs
egyik fo eszkoze az idovel val6 harcnak: kimereviti, megorokiti
az esemenyeket, elmenyeket (Keszeg 1998. 626). Es maga az
irott szoveg alkalmazăsa pedig kităgitja a beszedesemeny
kereteit, tobb idosikban is kepes kozvetiteni individuum es
kozosseg kozott (Keszeg 1991. 244). Hogy kozonseg/kozosseg
szămăra (is) ir6dott a szoveg, az nyilvanval6 a
megszerkesztettsege, valamint a hasznalt formulak miatt. N em
veletlen sem a mar idezett zar6sz6, sem az utols6 elotti korpusz
tanit6, medităl6 jellege, a tanulsagok levonasa. Ez esetben a
szerzo meg is sz6litja olvas6jat: ... rugăciunile nu sfnt uitate de
Domnul ori mai devreme ori mai tărziu este răsplatit că me-a
dat si ce nu am cerut deaceafratilor fn Cristos să nu uităm nici
odată rugăciunea ... [Az Ur nem felejti el konyorgeseinket, elobb
vagy ut6bb meghalalja oket, mert azt is megadta nekem, amit
nem is kertem, ezert hat testvereim az Urban, ne feledjiik soha
az imadsagot ... (kiemeles tolem - I. S.)].
A roman nyelv hasznalatăt ket okkal magyarăzta a szerzo,
es ezaltal egy lepessel tovabb megy az emlekek rogzitesenek
puszta tenyenel. Eloszor is szămăra konnyebb volt a roman
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nyelv hasznâ.lata, mâ.sodszor pedig a hasznâ.lhat6sâ.got tartotta
szem elott, vagyis azt akarta, hogy irâ.sâ.t el tudjâ.k majd olvasni,
es meg tudjâ.k erteni csalâ.djâ.nak tagjai es kozossegenek tagjai.
Hat romanyul jobban tudtam csak mint magyarul. Es tudjak
felolvasni az emberek. Valaki a kezebe veszi, tudja felolvasni.
Ha magyarul irom, akkor nem tudjakfelolvasni, s akkor nem
er semmit. Arra gondolt, hogy gyermekei, unokâ.i valamikor
megtalâ.ljâ.k: Âllj csak meg, nezziik csak meg, te. Ne, anyank
nekiink es vot valakicsoda egy idobe o es. Nem vot khiar [eppen]
olyan buta, hogy ne tudjon valamicsket diktalni es. Nem( csak)
onmaganak irta tehat, hanem olvas6inak, es ennek megfeleloen
szerkesztette meg, ennek megfelelo nyelvezetet es nyelvet
hasznalt. A vallasos nepeletben betoltott vezeto szerepe lebetegedeseig bucsuvezeto, r6zsafiizer-tarsulat vezetoje volt,
halottak melle hivtak imadkozni es enekelni - kialakitott benne
egyfajta igenyt a tanitasra, oktatâ.sra. Kiemelkedo szerepet szant
onmaganak a kozossegen belul, es ennek megfeleloen
viselkedett. A magyarorszagi utazas eseteben is ez az igeny
munkalkodik, a kozosseg szamara valamelyest tanit6 celzattal
orokiti meg az esemenyeket sajat szemelye, szemelyisege
tolmacsolasaban. Senkinek nem mutattam. [Akkor en vagyok
az elso, aki megkapta.] Maga az elso, ne. Pedig aszontam, hogy
mondom, va egyszer megmondom azoknak a fehernepeknek,
melyikek velem v6tak, de sokan elhaltak beloliik, mondom,
ăsszegyiijtăm, s elolvasom elottiik, hogy emlekezzenek ok es,
milyen szep helyeken jartunk. De nem sikeriilt, s sokan elhaltak
beloliik, melyikek v6tak velem, melyikek ertettek lenne, hogy
mitjelent az. Ezeknek es nem lenne rossz, me elolvasnak, tudnak,
hogy hol jartunk, de nem olvastam. Khiar [eppen] csak azert
idehijam, nem tudom. Sok mindenre kerleltem oket. Sokszor ...
jăjjenek, tanuljanak enekeket, me majd en kiăregedek kăziiluk,
s nem tudnak eneket, s nem tudnak, s milyen }6 volna!
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Az iras hatalma
Az eddig targyaltakat mintegy szintetizalva elmondhat6, hogy
az elemzett iras funkcionalitasanak, ugyanakkor a hozza
kapcsol6d6 ertelmezesnek hârom szintjet lehet elkiiloniteni. Ha a
szoveg elsodleges, ugymond trivialisabb, feliiletesebb reteget
nezziik, akkor egyszeriien utinapl6nak nevezhetjiik, hiszen egy
kiilfoldi utazâs torteneseit orokiti meg. Idegeniil hangzik a turizmus
fogalmânak hasznalata a csang6kkal kapcsolatban, pontosabban
egy olyan kep forgalmaz6dik r6luk, amelyben ok maguk sokkal
inkabb a turizmus târgyait kepezik, mintsem alanyait. Pedig ha a
turizmust a sz6 szoros ertelmeben vessziik, akkor foleg 1989 utân
mar jelen van egy szukebb reteg eseteben, es itt a magyar
telepiileseken, tajakon nyaraltatott, taboroztatott csang6
gyermekekrol van sz6, valamint az ismertebb hagyomânyorzo
csoportosulâsok kirândulasair6l, kisebb turnejair6l.
Minden fontosabb staci6t nyomon kovet a szoveg,
megnevezi a helyszineket, a fobb latnival6kat, es az ezekhez
kotodo belso erzeseket, elmenyeket. Megtudjuk, hogy mennyire
hosszu volt az ut, hogy mennyit kellett vesztegelni a varnnal,
es igy tovabb. Megjelenik a Parlament epiilete, egy katonai
felvonulas, haj6kazas a Dunan, az alland6 fenykepezkedes,
Esztergom monumentalitasa, a vallasos ereklyek, a kiralyi
ekszerek. Vallasos szemelyrol leven sz6, termeszetes m6don a
kereszteny objektumok es elmenyek dominalnak, amelyek a
papa szemelyevel val6 talalkozasban csucsosodnak ki. Az
augusztus 20-i esemenyek leltarba vetelenek lezarasakor a
szerzo ki is mondja: la ora I One-am dus acasă şi cu aceste s-o
îngheat ecscuria noastră [este 1O 6rakor hazamentiink, es
ezennel a mi kirandulasunk a vegehez ert].
Egy masodik szintet kepez a vallasos vagy magikus szoveg.
Vallasos elmenyt vagyis vallasos elmenyek sorat eleveniti fel
az iras: a templomok es ezek vedoszentjei meg vannak nevezve,
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a miset celebnil6 szemelyrol megtudjuk, hogy fiatal volt-e vagy
sem, csă.ng6 volt-e vagy sem, egyediil tartotta a miset, vagy
voltak tăbben is, akik segitettek. A kiralyi ekszerek elott is
imă.dkoztak, a haj6ra sză.llă.skor is enekeltek, imă.kat
mondogattak. Nyilvanval6, hogy mi az, ami val6jaban erdekelte
es megerintette a szerzot. Tulajdonkeppen az egesz utazas egy
imafiizerkent tunik fel, egy zară.ndokutkent, amelynek f6
ă.llomă.sa a papa ă.ltal celebralt szentmise volt. A papa szavai,
majd az aldasa mindennel fontosabb volt, ut6lag hatalmat
kiterjesztette a rola sz616 irott szăvegre is.
A narrativa megformalasa ugyancsak a vallâsos-mă.gikus
funkci6nak megfeleloen tărtent, a szerkezeti egysegek vegig
magukban hordozzak a vallâsos dimenzi6t, amely viszont csupan
a tartalom szintjen formal6dik egeszen addig, amig el nem eriink
az utols6 elotti reszhez, a laudatiohoz. Ekkor vă.lik vilagossa,
hogy az egesz irasmu szinte peldabeszedszeruen bontakozik ki,
egy virtualis kăzăsseghez van cimezve, egy olyan kăzăsseghez,
amelynek vezeralakja termeszetesen maga a szerzo, es amelyet
azima, a hit ereje tart ăssze. II. Janos Pal papaval val6 „talalkozâs"
az egyen eletenek annyira fontos pillanata, hogy nem sikeriilhetett
veletleniil, mintegy termeszetszeruen, hanem egy hosszabb
folyamat eredmenye es vegso pontja volt. Hitben elni, tisztân
elni azt jelentette, hogy megadatott az isteni kegy, megadatott
Krisztus helytart6jânak a megtekintese, a misejen val6 reszvetel,
az aldâsaban val6 reszesiiles. A laudatio egyben felhivâs is a hitnek
megfelelo eletre es az ima gyakorlâsara. Să nu uităm nici odată
rugăciunea şi bunătatea

putem

căştiga

bunului D= zeu căci prin rugăciuni
tot ghar şi împaraţia sa [Ne feledjiik soba az

imă.dsagot es Istennek j6sagat, mert az ima erejevel mindent
elnyerhetiink, meg az Ur kiralysagă.t is].
Az elozo ket szintnek az ăsszefon6dasa eredmenyezi a
kăvetkezot, a legmelyebb szintet. Tulajdonkeppen ezek a
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retegek nem ki.ilonithetok el teljesen egymăst61, hiszen
egyszerre vannak jelen, de ez ut6bbi az ertelmezes szămăra
talan a legtanulsăgosabb. A măr emlitett emlekezesrol,
emlekrogzitesrol es a legitimităsr61 van sz6. Jancsi Ilona maga
ăllitotta azt, hogy emleket akart papirra rogziteni. Minden
bizonnyal sz6ban is elmeselte utazăsănak tortenetet, de
sziikseget erezte annak, hogy az elo hallgat6săgot felcserelje
egy olvas6kozonsegre. Vagyis egy olyan szăvegkăzăsseget (vă.
Stock 1998. 132) kivănt megszervezni, amelyben a szerzoseg
konkretsăga mellett az olvas6szerep nyitott lehetosegeket
jelentett. Szovege, mint leirt szoveg sajătos kozvetito kozeg
kozotte es val6s es fiktiv hallgat6săga kozott, val6jăban egy
kimerevitett dial6gus (Stock 1998. 140).
Vannak nyelvi mufajok, amelyeknek nincs megfeleloje a
sz6beli diskurzusban (Goody 1998. 212), es ezek koze
sorolhatjuk a napl6t is. A magyarorszăgi utazăs tortenetet el
lehet ugyan sz6ban is mondani, ezert talan az elmenytortenet,
az igaztortenet ăllhat legkozelebb a napl6hoz, de maga a napl6
nagyobb pontossăgot, reszletesseget, es miert is ne, hitelesseget
biztosit. A napl6 is emlekeket kozvetit a hallgat6săg/az
olvas6kozonseg fele, az emlekezesnek egy olyan eszkoze tehăt,
amely jelen esetben egy eletut erzelmi es vallăsi csom6pontjăt
hivja elo a jelen idosikjăra. Biografikus emlekezesrol van sz6,
a kozelmulthoz kotodo emlekezesrol, amely a kulturălis es a
kommunikativ emlekezet kettos semăjăt hivja elo Jan Assmann
tolmăcsolăsăban. Assmann szerint a kommunikativ emlekezet
az, amelyik a kozelmultra vonatkoz6 emlekekrol sz61, vagyis
olyan dolgokr61, melyeken az egyen kortărsaival osztozik.
Mindenki egyformăn reszesiil belole, tehăt nincsenek
specialistăi (Assmann 1999. 51-54).
A kommunikativ es a kulturălis emlekezet kozott azonban
nem annyira eles a hatăr, pontosabban letezhetnek ătfedesek,
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egyik iranyb61 a masikba torteno elmozdulasok, es jelen esetben
is ezt feltetelezem. Maga Assmann is egy illusztris peldaval
veti fel ezt a kerdest: a halottakr61 val6 megemlekezesrol ir es
azt allitja, hogy ez annyiban kommunikativ, amennyiben
altalanos emberi formanak mutatkozik, es annyiban kulturalis,
amennyiben sajat hordoz6i, ritusai es intezmenyei alakulnak
(Assmann 1999. 61 ). A papalatogatas elmenye es tortenete
ugyancsak a kommunikativ emlekezethez tartozik, amikor az
egyenek elmenytorteneteit hallgatjuk, vagy csupan az egyen
onmaga szamara hivja elo ezeket az emlekeket. Tobben voltak
ott Magyarorszagon a szitasiak koziil, tobben lattak eloben a
papat, tehat tobb szemely elte at ugyanazokat a esemenyeket.
Val6szirn'.ileg mindnyajan tobbszor el is meseltek elmenyeiket,
es volt aki reszletesebben emlekezett, volt aki nem annyira, de
altalanos emberi formaban mutatkozott az egesz, nem
emelkedett ki koziiliik ugymond specialista. Jancsi Ilona viszont
mar tovabb lepett. Îrasba foglalta, tehat egy masik, egy
presztizsertekkel rendelkezo regiszterbe iiltette at sajât
elmenyeit. Kozossege specialistajakent rogzitette, sajatos
m6don kimerevitette a csoportelmenyt, tehat maga az emlek
egy sajâtos hordoz6ra tett szert, valamint ezen hordoz6 jellemzoi
al tal bizonyos ritualis jelleget is kapott.
Maga a napl6 kozossegi vonasair61 es vallasos jellegerol
volt mar sz6, itt viszont ismet kie_melnem azt, amit a szerzo
mondott, vagyis azon szandekat, hogy a csaladnak orokitse meg
az esemenyeket, valamint azon asszonyok szamara, akik vele
voltak a jeles esemenyen. Az elobbi esetben egy csaladi
emlekezet megkonstrualasanak avagy kibovitesenek lehetiink
tanui, mivel Jancsi Ilona kimondta azt is, hogy gyermekeinek,
unokainak kellett volna megkapniuk a fiizetet, es nekik kellett
volna biiszkek lenniiik arra, hogy anyjuk vagy nagyanyjuk merre
jart, es miket lâtott. A narrativat a csaladban olvastak volna, es
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igy a csaladi beszeles kozegeben forgalomba keriilt volna.
Masodik esetben az egyiitt megelt elmenyek kozos
feleleveniteset szolgalta volna a napl6, a resztvevok
kvaziritualisan emlekeztek volna a nagy esemenyre, es mindezt
a vallasos dimenzi6 hitelessege szotte volna at. Ez pedig az
jelenti, hogy a regisztervaltas mozzanataval, a ritualizaltsag
kidomboritasaval egy hatarozott elmozdulas tortenik a
komrnunikativ emlekezettol a kulturalis emlekezetig, meg ha
ennek nincs is akkora relevanciaja makroszinten, csupan egy
kisebb kozosseg vagy akar egy csalad mikroszintjen. Jancsi
Ilona egyfajta lokalis emlekezetkozosseget akart teremteni, vagy
csupan azt akarta jelezni, hogy ezt ami tortent, nem szabadna
elfelejteni az o csaladjaban, csaladja torteneteben, es esetleg a
kisebb barati kozossegben.
Ami szamomra nagyon meglepo volt a kutatas elso
fazisaban, az Jancsi Ilonanak azon kijelentese, mely szerint azert
is irta a napl6t, hogy baratnoi, falutarsai emlekezzenek arra,
hogy hol is jartak, sot, azt tervezte, hogy osszehivja oket egy
alkalommal, es felolvassa nekik sajat utazasuk tortenetet persze sajat tolmacsolasban. Elgondolkodtat6 volt szamomra
ez a mozzanat, mert hat miert olvassa fel azoknak, akik ott
voltak, hiszen sajat maguk ateltek, es sajat emlekeik voltak es
vannak az esemenyekkel kapcsolatban. Hosszabb ideje ismerve
a szerzot, megkockaztatok egy szemelyes ertelmezest, amelyre
a temar61 sz616 beszelgeteseink iranyitottak a figyelmem. Jancsi
Ilona kozossegenek kiemelt fontossagu szemelyisege volt, es
ezt o maga meg inkabb hangoztatni szokta, mint szomszedai,
baratnoi. Az irashoz es olvasashoz val6 viszonya is taplalta
ennek a specialista szerepkornek a vallalasat, szamara a nyitast
jelentettek egy masfajta tudas birodalmaba.
Az iras presztizse, az iras hatalma hatarozza meg
velemenyem szerint ennek a napl6nak a kiilonos voltat. Hosszu
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ideig az iras olyan hatalmat jelentett, amely csupan egy
kivalasztott retegnek a kezeben osszpontosult, es olyan
tudasnak, olyan „ertekeknek" volt a kozvetito kozege, amelyre
a parasztsag az ismeretlenhez kapcsol6d6 felszeg tisztelettel
tekintett. Maga az iskolazasi rendszer j6 ideig (talan bizonyos
mertekig meg ma is) az uralkod6 rend tiszteletet es
megerosodeset, es nem a parasztsag val6sagos miiveleset,
felemelkedeset szolgalta (Ortutay 1962. 501). Az iras pedig az
uralkod6 rend, a magaskultura eszkoze, erteke es szimb61uma
volt. Ezert gondolam azt, hogy maga az iras legitima.16 erovel
birtjelen esetben is. Nem volt elegseges az, hogy nehany szitasi
szemely megelje, atelje a papalatogatas tortenetet, es
elraktarozza azt sajat emlekezetebe. Nem volt elegseges az,
hogy megtortent ez az esemeny, es hogy mindnyajan tudtak
rola. A teljes tortenet csak akkor nyerte el legitimitasat, amikor
papirra keriilt, amikor az iras ereje megorokitette es hitelesitette
azt. Azaltal, hogy egy kivalasztott szemely megirta ezt a
tortenetet, ezt a beszâmol6t, az bizonyosodik be, hogy az
esemenyek tenylegesen megtortentek, val6sâgosak, igazak. A
kozos felolvasas, felidezes pedig ritualis es vallâsos jelleget
kolcsonozott volna az egesz tortenetnek, nemcsak egyszeriien
megorokitve es hitelesitve azt, hanem mint kozos imaelmeny
hatott volna ki az egyenek aktuâlis elethelyzetere.
Jancsi Ilona eseteben vegtil is az irasnak meghataroz6
jellege volt, es ennek megfeleloen tobbfele funkci6jat
ktilonboztethetjiik meg. Voltak mâgikus szovegek, melyek
lakterenek es lelki vilâgânak nyugalmât hivatottak biztositani,
egyben esztetikai funkci6juk is volt, ezek a falra aggatott, vagy
a butorokra helyezett szentkepek szoveges reszet kepeztek.
Keziratos fuzetei a vallasgyakorlast szolgaltâk, ugyanakkor a
kutat6k, erdeklodok szamara ertekes hagyatekkent
presztizstargyakkâ vâltak. Levelezese kommunikâci6s eszkoz,
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az eletter kităgulăsăt, a k6lcs6n6s informala.st szolgălta.
Hivatalos iratai a hivatalos szferăval val6 kapcsolatot, a
hivatalos nyilvăntartăst, identifikălăst segitettek elo. (vo. Keszeg
1998. 623-624) Napl6ja (de a tobbi keziratos fuzete, konyve
is) a meg6r6kitest, a konzervălăst szolgălta, de mint lăthattuk,
ennel j6val tobbet is. Mindezek fole emelkedik az irăstudăs
presztizserteke, tiszteletet parancso16 ereje. Kornyezeteben
specialistănak tartottăk. Tisztelnek, tisztelnek. Nagy becsiim vot
nekem ezert sokakt6l, sokakt6l. Es mivel hozză hasonl6 egyenrol
nem volt tudomăsa, nagyon eros identifika.16 funkci6t
tulajdonitott eleteben az irăsnak, amely onkepenek, tărsadalmi
szerepkorenek megrajzolăsăban az egyik donto elemet
jelentette. Aki nem iismer, bejo a faluba, egy olyan iismeretlen
veletleniil, nem tudjaka nevemet, bejonekafaluba, awal kerdik,
hogy van valaki, aki tud
magyar irast? Akkor
mondjak, hogy van egy
fehernep. Akkor idaig
Jonek. Csak egy magara,
a tăbbiek nem. Pedig
doar [azert] meg vannak
olyanok, akik jartak
magyar iskolaba, de
elfelejtettek.

Jancsi Ilona
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Melleklet: Jancsi Ilona naploja
Vizita a prea Sfăntului părinte papa Ion paul II lea la
Ungaria
Astăzi

15 August 1991. la orele 5 am plecat ântro călătorie
foarte lungă. La ora 7 n=em urcat în auto=car ~i am mers o cale
de zi si am ajuns seară acolo am stzat pănă Dimineată la ora 6.
'
'
Pe data de 16 August am plecat spre budapesta ~i am ajuns
dupăamează la ora 2, 15 minute unde am fost primit la ~coala
militară. imediat ne=a dat măncare si putin ne-am odihnit si ne'
' esit în întîmpinare
'
a dus la o biserică frumoasă părintele
ne-a
biserica era plin cu ceangăi părintele nu mai putea de bucurie si
'
a zis că nu are program să facă liturghie dar pentru noi face
liturghie pentru copii nostri si pentru care are grijă de casa noastră
' '
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Pe data de 17 August la ora 6 am plecat cu metrou pănă la
Dunăre la ora 8. si
, 15 minute ne-am urcat în vapor si
, la ora 9
am plecat cu vaporu pe dunăre ~i ne=am dus pănă la ora 3.
Deacolo am mers pe jos încă o oră pe un munte foarte înalt la
estergomb a venit si părintele cu noi si ne-a dus la o biserică
'
'
unde a fost patroana Adormiri Maici Domnului acolo părintele
o celebrat o sfăntă liturghie tot pentru noi acolo a fost o biserică
măreată si frumoasă pe care nu o pot uita nici odată. si După
' '
,
liturghie la subsolu biserici era muzeu unde era capu sfăntului
Stefan si am esit de acolo am stat putin ne=am fotografiat si
' 7 am plecat cu vaporu
'
ne=am 'dus din nou pănă la vapor. la ora
cu căntece si rugăciuni.
'
Pe data de 18 August ma dus la Parlament sia colo a fost
fi:umos 3 ofiteri ne-a primit ne=a fotografiat sine-a ecsplicat multe
' fi:umoasă de=acolo ne-am dus' la o biserică frumoasă
si multe lucruri
'unde celebra s:fanta liturghie un preot foarte bântrăn care era sprijinit
de altu după acea ne-am dus la o altă biserică care era bazilica
s:fantului Stefan acolo nu era liturghie acolo ne-am oprit ne=am
rugat am cântat în timp ne=a dat o cruce în cadou pe care trebuie
dus la ceh somojo iar seara ne=m dus iar la o altă biserică foarte
fi:umoasă unde ne=a astepta multimea în dou rănduri pănă la usa
'
biserici si am intrat în biserică căntănd
unde era mai milti preoti 'si
'
'
' '
a tinut predică
un preot ceangău dela valea mare

'

Pe data de 19 August ne=am dus la o parardă militară unde
depunea jurămăntu viitorii o fi teri la 3 an de scoală. După acea
'
am intrat în muzeu unde am vizitat
coroana sfantului Stefan
'
lancea si
, hainele lui am făcut o scurtă rugăciune acolo ne-a dat
niste seretel si sucuri minunate si de=acolo am mers la cazarmă
' si' ne uitam la televizor
'
am' măncat
cu culori pe prea sfintitu a
'
'
venit si părintele nea ipărtit niste cadouri

'

'

,
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Pe data de 20 August Marti 1991 a fost ziua cea mai frumoasă
'
si măreată zi ăn viata mea cănd
oghi mei turburati si plin de
'
'
' ' care a
ăcate
a
ajuns
să
vadă
pe
apostolul
si urmasul lui Cristos
P
' şi am răspuns la
celebrat sfănta liturghie la care am ' luat parte
cuvintele liturghice a binecuvăntat crucea pe care am primit si
'
ne-a binecuvăntat si pe noieram asezat ăn mijlocu multimi când
' bun si
treceaputin sa oprit' în fata noastră' după acea a luat rămas
'
'
'
a plecat după el am plecat si noi cu inima arsă pănă la tramvai
'
pănă acasă în timp el sa întors la roma o condus pănă la aeroport
Seara la ora 9 ne-am dus la o festivitate tot pe dunăre care
a fost minunat de frumos la ora 1One-am dus acasă si cu aceste
'
s-o îngheat ecscursia noastră. Dimineaţa am făcut bgajele am
luat rămas bun dela oameni lui D=zeu am multumit tot ce ne-a
'
făcut pentru noi si ne-am întors în tară
'
'
Pentru care âl laud pe bunul D=zeu si nu pot să aduc atâta
pentru bine facerile lui care ni-i !ea' dăruit ca la 70 de ani
am avut fericvirea ce a ce mea făcut. Multe lucruri am cerut în
viată nulte si poate 1am supărat prin cerintele mele adr cunosc că
'
'
rugăciunea nu sânt uitate de Domnul ori mai devreme ori mai
tărzeu este răsplatit că me-a dat si ce nu afn cerut deacea fratilor
'
în Cristos să nu uităm nici odată 'rugăciunea şi bunătatea bunului
D=zeu căci prin rugăciuniputem căştiga tot ghar şi împărăţia sa
laudă

Astăzi 23 August am facut o legendă de amintire a
evenimentelui ocaziei vizitei noastră în ungaria

[Oszentsege II. Janos Pal papa latogatasa Magyarorszagon
Ma, 1991 augusztus 15-en, reggeli 5 6rakor egy nagyon
hosszu utazasra indultunk. 7 6rakor felszalltunk az aut6buszra,
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es egy egesz napos ut vegen, este 8 6rakor a
Ott pedig reggel 6 6răig maradtunk.

hatărhoz

ertilnk.

Augusztus 16-ăn elindultunk Budapest irănyăba, ahova
delutăn 2 6ra 15 perckor erkezti.ink meg. Egy katonai iskolănăl
vărtak rănk, rogton eni is kaptunk, egy keveset pihenti.ink, majd
egy szep templornhoz vezettek minket. A pap elenk jott, es ugy
fogadott. A templom tele volt csăng6kkal. A pater nem tudott
hova lenni az oromtol, es azt mondta, hogy nem volt miseido,
de a reszilnkre egy killon miset celebrai, miattunk,
gyermekeinkert es azokert, aki otthon a hăzainkra ilgyelnek.
Augusztus 17-en reggeli 6 6rakor metr6ra illtilnk, es
kimenti.ink a Dunăhoz. 8 6ra 15 perckor felszălltunk a haj6ra,
es 9 6rakor elindult a haj6 a Dunăn, es vitt minket 3 6răig.
Onnet meg egy 6rănyit menti.ink gyalog Esztergomig. A pater
is velilnk jott, es egy olyan templornhoz vezetett, amely Sziiz
Măria Elszenderedesere volt szentelve. Ott a pater miset
celebrălt a reszilnkre. Ott egy olyan magasztos es szep templom
volt, amit sose fogok elfelejteni. A mise utan a templom alatt
egy muzeum volt, es ott volt Szent Istvan feje. Es kijotti.ink
onnet, egy keveset meg illti.ink, fot6zkodtunk, es visszatertilnk
a haj6ra. 7 6rakor elindultunk a haj6val, kozben pedig
enekelti.ink es imădkoztunk.
Augusztus 18-ăn a Parlamenthez vittek. Ott is szep volt.
Hărom tiszt fogadott, es sok-sok szep dolgot magyarăzott
nekilnk. Onnet egy szep templomba menti.ink, ahol egy nagyon
oreg pap tartotta a miset, akit egy masik tămogatott. Azutăn
egy măsik templomba menti.ink, amely a Szent Istvan bazilika
volt. Ott nem volt mise. Ott megălltunk, imădkoztunk es
enekelti.ink. Idovel kaptunk egy keresztet ajăndekba, amelyet
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Csiksomly6ra kell vinni .. este pedig elmentiink egy masik szep
templomba, ahol a tomeg a templom bejaratat6l ket sorban allva
fogadott. Enekelve erkeztiink be a templomba, ahol tobb pap is
volt, es egy nagypataki csang6 pap tartotta a predikaci6t.
Augusztus 19-en egy katonai felvonulasra mentiink, ahol
is ha.rom ev iskola utan az eljovendo tisztek tettek le az eski.it.
Azutan bementiink a muzeumba, ahol meglatogattuk Szent
Istvan koronajat, landzsajat es ruhait. Rovid ima utan kaptunk
valami sos si.itemenyt es gyonyon'.i i.iditoket. Es onnet a
kaszarnyaba mentiink, ettiink, es neztiik a szines televizi6ban,
ahogy Oszentsege megerkezett. Es a pater nehany ajandekot
osztott szet kozottiink.
199 l augusztus 20., kedd eletem legszebb es legmagasztosabb
napja volt, amikor homalyos es bunos szemeimnek megadatott,
hogy Krisztus apostolat es ut6djat lathassak, aki szent miset
celebralt, amelyen reszt vettiink, es valaszoltunk a liturgikus
szavakra. Megaldotta a keresztet, amelyet kaptuk, es megaldott
minket is. A tomeg kozepen alltunk, es amikor vegigment, akkor
egy kicsit megalit elottiink. Azutan bucsut vett, es elment. Azutan
elmentiink ego szivvel mi is a villamosig, aztan haza. Ez alatt o
visszatert Roma.ba, a repi.iloterig kisertek.
Este 9 6rakor egy fesztivalra mentiink, amely ugyancsak a
Dunan volt,' es amely gyonyoriien szep volt. este 1O 6rakor
hazamentiink, es ezzel befejezodott a mi kirandulasunk .. reggel
becsomagoltunk, elbucsuztunk Isten szolgait61, megkoszontiink
mindent, amit erti.ink tettek, es visszaterti.ink az orszagba.
Ezert dicserem a J6istent, es nem tudom elegge dicserni
j6tetemenyeiert, amelyekkel megajandekozott, hogy 70 eves
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koromban megkaptam ezt a boldogsăgot, amellyel megăldott. Sok
dolgot kertem az eletben, es lehet, hogy megharagitottam az en
kereseimmel, de tudom, hogy az Ur nem felejti el konyorgeseinket,
el6bb vagy ut6bb meghălălja 6'ket, mert azt is megadta nekem,
amit nem is kertem, ezert hăt testvereim az Urban, ne feledjiik
soha az imădsăgot az imădsăgot es Istennek j6săgăt, mert az ima
erejevel mindent elnyerhetiink, meg az Ur kirălysăgăt is.
Ma, augusztus 23-ăn vegeztem el a mi
lătogatăsunk emlekeinek szămbavetelet.]
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RELA TIA AMINTIRE-SCRIS ÎN CAZUL UNEI FEMEI
'
~
DE CEANGAU DIN MOLDOVA
Rezumat
Cu ocazia cercetărilor efectuate în perioada 2001-2004 în
satele ceangăiesti din Moldova, am avut numeroase discutii cu
Jancsi Ilona din satul Szit:as.In felul acesta am intrat în contact cu
o cultură specifică, dar în acel~i timp într-o continuă schimbare.
Semnificativ în acest sens a fost relatia acestei femei cu
'
scrisul, între stilul ei personal de a scrie si amintirile
comunitătii
'
'
existând o legătură.
Si acesta pentru că, fiecare cultură are propriile obiceiuri de scriere.
'
Scrisul
si cititul sunt două deprinderi necesare vietii
'
'
cotidiene, deoarece
individul este constrâns să scrie cereri, să
semneze facturi si documente.
În rândul ~eangăilor din Moldova sunt foarte rare
persoanele cunoscătoare a scrisului maghiar.Şi mai rar găsim
documente sau manuscrise în limba maghiară.
Dacă totusi găsim, ele sunt scrieri cu caracter religios iar
' este cel românesc.
alfabetul utilizat
Jancsi Ilona
Întâlnirea cu Jancsi Ilona de la Szitas a demonstrat totusi că
'
scrierea cu caractere maghiare nu este atât de rară pe cât se credea.
Elek Ilona, măritată Jancsi, s-a născut în 1921 lângă
Aknavasar, la UJ"falu.Părintii ei au dus o viată traditională.S-au
'
'
ocupat cu agricultura şi cu' creşterea animalelor.Familia
a fost
numeroasă însă din cei 18 frati doar jumătate au apucat majoratul.
'
Viata li s-a scurs între muncă
si sărăcie, necesitătile vietii
'
' s-au descurcat,'mai ales
'
si o bunică atotstiutoare.Părintii Ilonei
'mama, care era' respectată în' sat pentru cunoştiinţele ei de
'

A

'

medicină populară.
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Ilona s-a căsătorit la 21 de ani cu un bărbat din Szitas, pe
care l-a cunoscut la un bal.
La început au locuit cu socrii.Cel de al doilea război mondial
le-a îngreunat viata. Tatăl Ilonei si sotul au plecat la război, armata
'
'
' hranei era dificilă.
a rechizitionat animalele,
procurarea
'
După război, în ciuda greutătilor au reusit să-si construiască
'
'
'
o casă proprie si să se mute în gospodăria
lor.
'
Colectivizarea a îngreunat din nou lucrurile.Pământul si
'
animalele le-au fost luate.
Sotul rănit în război a devenit alcoolic încât Ilona Jancsi a
'
dus tot greul
muncii.
Are două fete si doi fii, care au frecventat scoala maghiară
'
de la Szitas, fiul mai' mare fiind singurul care a continuat
scoala
'
la Onesti.
' s-au căsătorit în Ardeal.Fiica mai mică si fiul mai mic
Toti
'
s-au stabilit
la Sf.Gheorghe, restul la Brasov. '
'
Fiul mai mic a plecat la muncă în Izrael,
unde a si murit în
anul 2002. Fiica de la Sf.Gheorghe a murit si ea,dar' amândoi
au câte doi copii. Nepotii, opt la număr, trăiesc' cu totii în Ardeal.
Fiind văduvă de 'mai bine de 20 de ani, s-a 'apropiat de
biserică, unde a ajuns să detină anumite responsabilităti. Asa a
'
'
'
învătat să scrie si să citească.
'Cu ocazia pelerinajelor
'
a cunoscut o mulţime de oameni.După
1989 a devenit gazda si totodată informatoarea etnologilor care se
'
ocupau de ceangăi.Aşa a ajuns să fie invitată în Ungaria.
A murit în anul 2004 de ziua Sf.Stefan.
'
A învătat să scrie în limba română
la scoala din Szitas,
'
~
'
unde a făcut 4 clase.In familia ei nimeni nu a stiut să scrie si să
'
'
citească ungureste.Ea a învătat când era în vârstă.
' şi din când' în când se oprea,se trăgea la umbră
Lucra pe câmp
si se uita în cărticică.A învătat singură,rară să fie îndrumată de
'
'
cineva,mânată de dorinta de a întelege cântecele si rugăciunile.

'

'
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'

În comparatie
, cu consătenii ei a avut o colectie
, destul de
de cărti.Publicatiile maghiare le-a primit din Ungaria,
,
'
de la etnologi si
, de la preoti
, din Moldova.Lângă cărtile
, de
rugăciuni în limba maghiară sunt si cărti românesti, publicatii
'
'de la Bucuresti
'
'
ale Episcopatului Romano-Catolic
sau
editurii Serafica.Între foile cărtilor
avea bătut la
,
,
Publicatiile
masină
Imnul
Secuiesc.Din
1990
s-a
abonat
la Lumina
,
Crestinului dar si la Vasămap.
' Cu exceptia' acestor abonamente, ea nu a dat bani pe cărti,
,
'
a citit doar ce a primit.
Citea mai ales duminica sau seara,în functie de ce avea de lucru.
'
Cărtile mai des citite le tinea în bucătărie,
pe masă, restul
'
,
în „camera curată", într-o cutie de carton, sub cuier.
De scris, a fost interesată sa scrie in primul rând cântecele
religioase pe care le-a învătat.
,
A folosit scrisul si
în
corespondenta
,
, cu familia până la
aparitia
, telefonului celular, însă în limba română,fiindcă fiul
mai mare a stiut
numai româneste.
,
'
Când a ajuns văduvă a scris scrisori si
, în limba maghiară
unei prietene din Miercurea Ciuc.
În limba română a corespondat si
, cu autoritătile,
' obisnuind
,
să scrie cereri pentru toti cei care o rugau.
'
Asadar,
textele personale
ale Ilonei erau scrise în limba
,
bogată

maghiară.

În timp s-au adunat mai multe caiete, cuprinzând cântece
de pelerinaj, de sărbătoare, închinate Sf.Fecioare, rugăciuni de
rozarii, rezultat al pelerinajelor.
La sfărsitul viatii n-a mai tinut atât de mult la caietele ei,
' nu i-a' mai permis' să meargă la pelerinaje, asadar
starea sănătătii
'
nici caietele 'nu mai erau atât de importante, le-a făcut cadou
părintelui Jaki.
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Jurnal-model ~i originalitate
Căutând în cutia cu cărti am descoperit un caiet de
'
dimensiuni normale, cu pătrăţele,
textul fiind scris în limba
română.

Am aflat că este vorba de ceva de care Jancsi Ilona a si
'
uitat.Este ca un fel de jurnal, desi are doar 5 pagini, si cuprinde
'
'
evenimentele a 6 zile.Este vorba despre o călătorie făcută de
Ilona în Ungaria între 15-20 august 1991, când Papa Ioan Paul
al II-iea a vizitat Ungaria.
Fiind vorba de un eveniment deosebit ea a simtit nevoia să
'
povestească despre acestă călătorie.
Jurnalul are titlul în limba română: " Vizita a prea Sfântului
Părinte Papa Ioan Paul al Ii-lea în Ungaria " , este împărtit în
'
6 unităti (pe zile) si are o încheiere.Ultimul aliniat este format
'
numai 'din 3 rânduri
si o propozitie de încheiere: ,,Astăzi 23
'
' a evenimentului ocaziei
August amfacut o legendă
de amintire
vizitei noastră în Ungaria ".
Sfârsitul contrazice titlul referindu-se la adevăratul subiect
'
al lucrării:vizita
ei si a tovarăselor ei în Ungaria.
'
'
Pe scurt, pe câte o jumătate de pagină este povestită câte o
zi, dar putem observa înclinatia Ilonei pentru o datare exactă:
"Pe data de 17 August la ora' 6 am plecat cu metroul până la
Dunăre, la ora 8 şi 15 minute ne-am urcat în vapor. ... "
În relatare foloseşte tot timpul pluralul prin care
accenturază rolul grupului.
Într-o biserică un preot le-a ţinut o slujbă religioasă peste
program( ,,nu mai putea de bucurie")iar în fata Parlamentului
'
3 ofiţeri le-a explicat multe, chiar le-a şi fotografiat.
Fată de acest mod de relatare, ziua de marti 20 August
' ea o face
devine 'o exceptie.Importanta evenimentului pentru
' întîia: ,, Pe
' data de 20 August Marti 1991 a
să scrie la persoana
,
fost ziua cea mai frumoasă din viaţa mea, când oghi mei
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turburaţi şi plin

de păcate a ajus să vadă pe apostolul şi urmaşul

lui Cristos ".
Ne întrebăm cum apare într-un mediu neinstruit ca cel al satelor
de ceangăi din Moldova o asemenea lucrare.Şi dacă s-a scris de ce
a fost scrisă în limba română când vizita a fost în Ungaria, si mai
'
ales de către o persoană care era cunoscută ~i renumită pentru
că a
învătat să citească si să scrie în limba maghiară.
' Ilona a ales acestă
'
formă de jurnal fără să se inspire de
niciunde.Stilul este si el foarte interesant, fiindcă limbajul zilnic
'
se amestecă cu cel religios.Ea
vorbeste despre sfănta liturghie
'
celebrată la biserica Adormirii Maicii Domnului, unde după
aceea ,,s-au servit sereţel şi sucuri minunate" .
Jancsi Ilona mărturiseste că a pus pe hârtie istoria vizitei în
'
Ungaria, ca să rămână o amintire despre acest eveniment important.
A folosit limba română din două motive, în primul rând
pentru că ştie mai bine româneşte iar în al doilea rând ca jurnalul
să fie citit de copii, rude, cunostiinte, etc.
~
'
'
In viata religioasă a comunitătii a avut un rol important.A
'
'
condus pelerinajele,
a fost conducătoarea
Societăţii rozariului,
era chemată la priveghi pentru rugăciuni si cântece.
'
Acestă poziţie în comunitatea a făcut-o să dorească să
instruiască pe cei din jur.
Prin urmare a intentionat să adune femeile cu care a făcut
' acest jurnal.
pelerinajul şi să le citească
Puterea scrisului
Privind superficial scrierea Ilonei putem spune că este un
jurnal pentru că ne relatează întâmplările unei călătorii în
străinătate.Este puţin ciudat să vorbim despre turism în cazul
ceangăilor pentru că ei mai degrabă sunt vizitati decât vizitează.
'
La acest nivel de lectură, toate evenimentele
importante
sunt redate, sunt numite, locurile sunt definite, tot ce este important de văzut, la fel si sentimentele care se leagă de ele.Putem
'
575
https://biblioteca-digitala.ro

afla cât de lung este drumul, cât a trebuit să stea la vamă, apare
în fata ochilor cititorilor Parlamentul, o paradă militară, o
'
croazieră
pe Dunăre, se fac în permanentă fotografii. Cititorul
'
vede cu ochii mintii monumentalitatea Esztergomului,
relicvele
'
religioase, bijuteriile regale.Fiind vorba de o persoană religioasă
în călătorie predomină obiectivele crestine, care culminează cu
'
întâlnirea cu Sfântul Părinte. La încheierea
acestui eveniment,
Jancsi Ilona notează „la 1Oseara ne-am dus acasă şi cu asta sa terminat excursia noastră" .
La un alt nivel de lectură este vorba despre o parabolă în
care personajul principal este chiar autoarea. Drumul este o
succesiune de rugăciuni care culminează cu missa
Sf.Părinte.Întâlnirea cu Papa reprezintă ultimul act dintr-un
proces mai lung de pregătire pentru întâlnirea cu Sacrul.
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THE RELATION BETWEEN WRITING AND MEMORIES
AS FUR AS CONCERNS A CSANGO WOMAN FROM
MOLDAVIA
Abstract
In Moldavia most of csangos don 't know to read and write
in Hungarian language, but Ilona Jancsi from Szitas is an exception. She leamed how to write and read in Hungarian language alone. After she remained widow, she was involved in
Catholic activities. When she became the president of a Church
society she knew that she was responsible of the community
from her village and she gathered a lot of songs and prayers in
Hungarian language so that they could be passed like a torch to
the next generation. Along with all the things gathered by Ilona
Jancsi, remained even a diary which depicts her own joumey
in Hungary in order to meet the Pope. The diary was written in
Romanian too, in order to cherish a beautiful experience, but
its literary value is not so good because the role of the diary is
just to be a model for the village people and to make them
understand the importance of their ethnicity.
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