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B E R É N Y I M Á RIA

ROMÁN NÉPISKOLÁK A KÉT VILÁGHÁBORÚ
KÖZÖTTI MAGYARORSZÁGON
Bevezető
Magyarország népeinek történetében a XVIII, század második fele, a felvilágo
sult abszolutizmus kora az az időszak, amelyben a nemzetiségi szem pontok fel
tűnnek az iskolapolitikában. M int a legtöbb országban, így Magyarországon is,
az egész közép- és újkor folyamán az egyházak szervezték meg a közoktatást.
1867 előtt az országban egyetlen állami iskola sem volt, mert az összes elemi
iskolát az egyházak tartották fenn.
Mivel az iskolák alapítása az egyházi oktatásügy fejlődése a hitbeli m eggyőző
dés mellett elsősorban anyagi kérdés volt, az anyagi erőkben gazdagabb egyhá
zak iskolai szervezetüket hamarabb kiépítették, mint a szegény egyházak. így a
román görög katolikus és ortodox egyházak a római katolikus és protestáns egy
házakhoz képest később kezdték el iskolaügyük szervezését. Először a görög
katolikus egyház fogott hozzá az iskolák felállításához, mivel jobb anyagi helyzet
ben volt, mint a görögkeleti. M íg az első román görög katolikus iskolák már a
XVIII, század közepén kialakultak, addig az ortodox egyház iskolái később jöttek
létre.
A z Eötvös József kultuszminiszter áldal kidolgozott 7868. XXXVIII, népoktatási
törvény megjelenése fordulópontot képez a magyarországi népoktatás történe
tében. A törvény kettős alapelven nyugszik: egyfelől a tankötelezettségen, másfe
lől az oktatás szabadságának liberális elvén. Ez a törvény kedvezett a nemzetisé
geknek, érintetlenül hagyta a kisebbségek iskolaalapításának jogát, s kimondta,
hogy ezek az iskolák egyenrangúak az állami iskolákkal. Biztosította az anyanyel
ven való oktatást. A felekezetek m inden községben felállíthattak iskolát, maguk
választhatták tanítóikat és m aguk határozhatták a tanterveket. A magyarországi
románoknál csak egyházi iskolák működtek.
Eötvös halála után az iskolapolitika más irányt vett. A z 1870-es évektől egymás
után hozták a különböző iskolapolitikai intézkedéseket a magyar kormányok.
Ezek az intézkedések az anyanyelvű oktatás háttérbe szorítását szolgálták. Az
1879. XVIII, törvénycikk, am ely Trefort Ágoston nevéhez fűződik, az eötvösi
politikától történő eltávolodás első eleme volt. Ez a te. az ország valamennyi
népiskolájában, tehát a nemzetiségi tannyelvűtekben is kötelezővé teszi a magyar
nyelv tanítását, a nemzetiségi anyanyelvű tanítókat pedig állásvesztés terhe mel
lett kötelezi a magyar nyelv három-négy éven belüli elsajátítására, és e nyelvből
vizsga letételére. Beliér Bélával egyetértve nekünk is az a véleményünk, hogy: „A
magyar nyelvnek Magyarország népiskoláiban való kötelező tanítását önmagá7

ban véve nem lehetne helyteleníteni, hiszen a nemzetiségi lakosságnak is ele
mi létérdeke volt az államnyelv elsajátítása. Ugyancsak nem lehetne kifogásol
ni a tanítóknak a magyar nyelv elsajátítására való kötelezését, ha nem szabnak
ehhez irreálisan rövid időt, három, illetve négy évet. Ám de a magyar politiku
sok és a nacionalista közvélem ény az államnyelv oktatását a magyarosítás egyik
eszközének, a nemzetiségi asszimiláció első lépcsőfokának tekintette. A tör
vényben és m éginkább a törvény nyomán született 1899. évi tantervben félre
ismerhetetlen a törekvés az anyanyelv uralkodó helyzetének megszüntetésére
és a magyar nyelv előtérbe állítására."1
A magyarosító iskolatörvények sorát az óvodákról és az óvónőképzésről
szóló 7897: XV. törvénycikk követi, amely újból felháborodást váltott ki a nem
zetiségiek körében. A te. az óvodák számára előírja „a magyar nyelv mint állam 
nyelv ismeretébe való bevezetését", s az óvónőket kötelezi a magyar nyelv elsa
játítására. „Ez valóban meggondolatlan, elkapkodott intézkedés volt a magyar
kormány részéről. Mert ha utánaszámolnánk, hányán jártak az akkori Magyarországon óvodába, bizonyára nevetséges számot kapnánk. A z intézkedésnek
eleve nem volt értelme, s joggal tekinthették azt agresszív lépésnek. Újabb lehe
tőséget nyújtott a nemzetiségeknek, hogy a magyar kormány elnyomó politikáját
felfedezhessék benne. A Bánffy-kormány alatta 19. század utolsó évtizedében a
nem magyar oktatási nyelvű iskolák száma húsz százalékra csökkent (3296).
Kampány indult, hogy az asszimiláltak nevüket magyarosítsák, s tisztán nemzeti
ségek által lakott területeken is megkezdődött a helységnevek magyarosítása.
Bánffy politikája ellen 1895-ben tiltakoztak a románok, a szlovákok és a szerbek. Hangsúlyozták, nem hajlandók elfogadni a „magyar nemzeti állameszmét",
mert Magyarország állami jellegét „csak az egy egésszé kapcsolt népek összessé
ge adhatja meg". A kongresszus javasolta, hogy a nyelvhatároknak megfelelően
átalakított, a megyei beosztást követő nemzeti önrendelkezést vezessenek be.
Ilyen keretben valamennyi együtt élő nép anyanyelve legyen használatos a közigazgatásban és a bíráskodásban."2
A Bánffy-kormány iskolapolitikai határozatainál is jóval nagyobb felháboro
dást és ellenszenvet váltott ki nemcsak a nemzetiségek, hanem a haladó gondol
kodású magyar politikusok körében is a lexApponyi, az Apponyi Albertról elne
vezett 7907. XXVII, törvénycikk. A törvény 17. §-a kimondja, hogy minden iskola
és minden tanító, tekintet nélkül arra, hogy élvez-e államsegélyt vagy nem, köte
les kifejleszteni és megerősíteni a gyermekek lelkében a magyar hazához való
ragaszkodás szellemét, a magyar nemzethez való tartozás tudatát, valam int a
vallás-erkölcsi gondolkodást. A törvény megállapította a tanítók fizetésének m ini
mumát, amit összekapcsolt a magyar nyelv hegemóniájának erősítésével. Egyik
paragrafusa úgy rendelkezett, hogy a nem magyar nyelvű elemi iskolákban a
magyar nyelvet olyan mértékben kell tanítani, hogy a nem magyar anyanyelvű
gyermek a negyedik osztály befejezése után gondolatait mind élőszóban, mind
írásban magyarul érthetően ki tudja fejezni. A törvény eredm ényeként 1 9 1 4 1915-ben az iskolák 80 százaléka volt magyar nyelvű.
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A magyar nemzetiségi politika m indent elkövetett annak érdekében, hogy gá
tolja az öntudatos nemzetiségi értelmiség létrejöttét. A kiadott iskolarendeletek
és törvények céltudatosan arra irányultak, hogy már az elemi népiskolákban is .
egyre jobban háttérbe szorítsa az anyanyelvet, nemzetiségiek továbbtanulására
pedig - közép- és felsőtökön - magyar tanintézetekben kerüljön sor, s ezáltal
magyar öntudattal rendelkező nemzetiségi értelmiséggel számoljon.
A z első világháború után, a trianoni Magyarországon maradt románság, értel
miség nélkül maradt. A tanítók és a papok Romániába menekültek. Roppant
nehéz helyzetbe kerültek az itteni románok, megfeszített erőt igényelt a kultúra
és az anyanyelv ápolása. Kisebbségi törekvéseik iskolarendszerük és egyházaik
fenntartására összpontosultak és ebben ki is merültek.
A trianoni békeszerződés utáni időben a Horthy-rendszer kisebbségi politiká
ja, a magyar korm ányok területi követelései, Erdély visszaszerzésének vágya, rá
nyomta bélyegét az itt élő román lakosságra. A kormányzati politikai tényezők
csakhamar belátták, hogy az azonnali revízióra nincs esély, ezért igyekeztek a
nemzeti kisebbségek és az érdekelt államok felé vonzóbb külpolitikát kidolgozni,
mely az utódállam ok területén élő magyar nemzetiségűek életére is kedvező
hatással lehetett. A Bethlen-kormány mindezekre a konszolidációs politikájának
folytatásakor figyelemmel volt, a nemzetiségi oktatást intézményesítette, alapve
tő politikai kérdésként kezelte. Azonban le kell szögeznünk, hogy tíz éves fennál
lásának idején lényegében keveset oldott meg a nemzetiségi kérdésből. A szabad
nyelvhasználatról, az iskolaügyek rendezéséről több látványos rendelet született,
amelyekből azonban kevés valósult meg. Sajnálatos módon az ígéretesnek m u
tatkozó nemzetiségpolitikai kezdeményezések elhaltak és a Trianon okozta sokk
ból m agához térni nem tudó Magyarországon egyre inkább felerősödtek az egy
séges nemzetállam eszméjében gyökerező magyarosítási tendenciák. A sebzett
és frusztrált magyar társadalom vezető körei a kisebbségek minden politikai és
kulturális törekvését, azok jelenlététa nyilvánosságban látens veszélyként érzé
kelte az ország integritására és biztonságára nézve. A nem-magyar identitáshoz
való ragaszkodás egyenlő volt a lojalitás hiányával. Ez a magatartás határozta
meg gyakorlatilag 1948-ig a magyar állam nemzetiségpolitikai intézkedéseit és
egyben kijelölte azt a szűkös mozgásteret is, am ely a nemzeti kisebbségeknek
jutott.

Nem zetiségi oktatáspolitika
A z első világháború vége az Osztrák-Magyar M onarchia felbomlását jelentette
és az ezt követő határkijelölések a nemzetiségek életében is döntő változásokat
hoztak.
Atrianoni békeszerződés a nemzetiségek védelm ét előírta, az 7927. évi XXXI
II. tc.-ben az országgyűlés ratifikálta.
„A trianoni békeszerződéseket kiegészítő - az anyanemzetüktől nagy szám9

ban elszakított nemzeti kisebbségek kulturális, gazdasági, politikai jogainak biz
tosítását szavatolni hivatott - nemzetközi kisebbségvédelmi előírások elégtelen
sége, hatástalansága hamar megmutatkozott.
A kudarcot már a kezdeteknél előrevetítette az a kettősség - s ez alól a magyar
kormányok sem képeztek kivé te lt-a m e ly az érintett országok magatartását je l
lemezte. A határainkon belül élő kisebbségek ügyeit igyekeztek szigorúan belügyként kezelni, s minden érdekükben kívülről jövő kezdeményezést, bírálatot
az ország szuverenitásának megsértéseként aposztrofálták, míg ezzel szem ben,
illetve ezzel párhuzamosan a saját határaikon kívül rekedt nemzeti kisebbségük
nek minden oldalú, hathatós támogatására törekedtek.
Valóságos, szankcionálást is lehetővé tevő felhatalmazás nélkül az ellenőrizni
hivatott Népszövetség sem tudott az előírásoknak érvényt szerezni, mint ahogy,
az egyes országoknak az egyik oldalon hatékonyabb kisebbségi érdekérvényesí
tést sürgető, míg a másik oldalon folyamatosan hatásköri túllépést emlegető fellé
pésével sem tudott mit kezdeni.
A Bethlen-korm ány a békeszerződésben előírtaknak eleget téve 1923. június
22-én bocsátott ki rendeletet a magyarországi nemzetiségek védelméről, s ennek
pream bulum ában meglehetős magabiztossággal szögezte le, hogy a kötelezett
ségek teljesítése „...m értékenfelül... biztosítható."3
Elvi jelentőségű kijelentést tartalmaz a 4800/1923. M.E. számú rendelet 16. §a: „A nyelvi kisebbségekhez tartozó magyar állampolgárok nem korlátozhatók
abban, hogy tanulmányaikat a törvényeknek megfelelő fajú, fokozatú és jellegű
tanintézetek közül milyen tanítási nyelvű intézetben folytassák."
Rögzítik az iskolafenntartási jogosultságot, az anyanyelv használatát, a nyilvá
nosság jogát és az állami segélyek odaítélésével kapcsolatos elbánást.
Iskolafenntartási joga van - a kisebbségi iskolákat is beleértve - a községek
nek, az egyháznak, az erre a célra alakult egyesületeknek és a magánosoknak.
A 18. § kimondta, hogy az „államh-és községi népoktatási intézetekben...,
ahol egy és ugyanazon nyelvi kisebbséghez tartozó tankötelesek száma a negy
venet eléri, vagy ahol a magyar állampolgárok egy és ugyanazon nyelvi kisebb
séghez tartozó része a lakosság többségét teszi, a helyi iskolai vagy közigazgatási
önkormányzati szervek vagy a helyi kisebbséghez tartozó negyven tanköteles
gyerm ek szülőjének (gyámjának) kívánságára az illető kisebbség anyanyelve - a
magyar nyelv kötelező oktatására vonatkozó törvényes rendelkezések sérelme
nélkül 2 megfelelő számú osztályban egészben vagy részben tanítási nyelvül al
kalmazandó".
A nemzetiségi oktatás konkrét kereteit és szervezeti formáit a fenti rendelet
alapján az 1923. augusztus 24-én Klebersberg Kuno kultuszminiszter által kibo
csátott 110478/1923. Vili. a) számú rendelet állapította meg. A rendelet a nem 
zetiségi népiskolák választható típusait szabályozza. Eszerint a nemzetiségek lak
ta községekben az elemi iskoláknak három különböző típusa kialakítható, attól
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függően, hogy az érdekeltek az anyanyelven való oktatást milyen mértékben
igényelték.
Ezek:
A) Kisebbségi tanítási nyelvű iskola, melyben a magyar nyelv rendes, kötelező
tantárgy. A többi tárgyat a kisebbség nyelvén tanítják.
B) Kisebbségi és vegyes tanítási nyelvű iskola. A kisebbségi nyelvet (anyanyel
vet), természetrajzot, természettant, vegytant, földrajzot, történelmet, polgári jo
gokat és kötelességeket, testgyakorlást magyarul, a beszéd és értelemgyakorlatot,
az írást és olvasást, számtant (mennyiségtant) és az éneket anyanyelven és ma
gyarul tanítják.
C ) Magyar tanítási nyelvű iskola, amelyben a kisebbségi nyelv (anyanyelv) ren
des és kötelező tantárgy. A z írás és olvasás magyarul és kisebbségi nyelven, a
többi tantárgyat magyarul tanítják.
Változatlan m aradta hitoktatás nyelve. A VKM. 7 797/eln./l914. ápr. 24-iren
deleté továbbra is hatályban maradt, ennek megfelelően a hitoktatás anyanyel
ven történt.
A választási eljárást a VKM attól tette függővé, hogy a magyar állampolgárok
egy és ugyanazon nyelvi kisebbséghez tartozó része a lakosság többségét alkotjae, vagy a másik feltétel valósul meg, nevezetesen, hogy létszámuk legalább eléri
a 40 főt a többségre tekintet nélkül.
Előbbi esetben a választási jo g a szülők meghallgatásával a helyi iskolai hatósá
got (a gondnokságot, illetve iskolaszéket), vagy a községi önkormányzati szerve
ket (községi képviselőtestületeket) illeti meg. Utóbbi esetben, ha a község egy
iskolai körzetből állt, akkor a község egészére kellett nyilatkozni, ha többől, úgy
körzetenként külön-külön.
A z illetékes gondnokság, iskolaszék a tankötelesek szülőit (gyámjait) gyűlésre
összehívja, melyen az iskolaszék elnöke elnököl. A szülők itt az értekezleten
nyilatkoznak. A z iskolatípus megváltoztatása m indigaz I. osztályban kezdődik és
fokozatosan halad tovább. A magasabb osztályokban is bevezethető az anya
nyelvi írás és olvasás, ha ezt eddig nem gyakorolhatták és szülők (gyámok) kérik.
A z előterjesztést a választásra jogosultak a királyi tanfelügyelő útján juttathatták
el a VKM -hez.
„A rendelet szám olt a magyarországi nemzetiségek igényeinek valós differen
ciáltságával: tisztára anyanyelvi oktatás igénye a trianoni Magyarország területén
élt nemzetiségek részéről csak korlátozott mértékben merülhetettfel, a nemzeti
ségi lakosság nagy többsége már az 1920-az évek elején kétnyelvű volt, s gyer
mekei számára a vegyes tannyelvű iskolát tarthatta előnyösnek. Nagy számban
voltak továbbá már annyira elmagyarosodott nemzetiségi helységek vagy nép
csoportok, am elyekben a szülők a magyar nyelvű oktatás mellett dönthettek,
beérve azzal, hogy a nemzetiségi anyanyelv tantárgyként szerepel a tanrendben.
Helyesnek mondható, hogy a rendelet tekintetbe vette ezt a differenciáltságot,
és hogy az iskolatípus megválasztását a szülőkre bízta.
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A rendelet végrehajtása során azonban céltudatosan és folytonosan visszaélt
a rendszer iskolapolitikája mind a differenciációval, mind az azzal kapcsolatos
szülői akaratnyilvánítással, mégpedig az asszim iláció fokozása érdekében. A
szülői értekezleteken megjelenő szülőket úgy befolyásolták, hogy még a ve
gyes tannyelvű, B típusú iskolák száma is a lehető legkisebb legyen, s a kisebb
ségi népiskolák közül a legelterjedtebb a nemzetiségi anyanyelvnek csupán
heti néhány órás tantárgyként helyet adó C típus legyen. Ez a presszió a nem
zetiségi lakosságban meglehetős nyugtalanságot keltett, emiatt hamarosan elte
kintettek a rendeletben előírt szülői értekezletek összehívásáról, s éveken át
felülről, a vallás-és közoktatásügyi minisztériumból döntötték el, hogy melyik
községben milyen típusú nemzetiségi népiskola legyen. Á kisebb nemzetisé
gek (szlovákok, délszlávok, románok) népiskoláinak több mint 90% -a, a ném e
tek népiskoláinak 75%-a C típusú volt."4 A kisebbségi népiskolák kis hányada
volt csupán állami vagy községi iskola; 80%-ban egyházi iskolák voltak, s ezek
ben az egyházi főhatóság szabta meg a tanítás nyelvét.
A törvény sok esetben csak írott malaszt maradt, az érintetteknek a gyakorlat
ban valójában nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben volt választási le
hetősége. Többször előfordult az is, hogy a magyar túlzók agitációjára az új okta
tási rendszert egyszerűen nem vezették be, vagy a szülők által kívánt A, vagy B
típus helyett a C típust erőltették.
A kisebbségek anyanyelven történő oktatásának egyik fő akadálya az adott
nyelvet magas színvonalon beszélő, jól képzett tanítók, tanárok hiánya volt. E
kérés jogosságát a kormány is elismerte. De ezt a problémát nem lehetett orvo
solni, gyakorlatilag a két világháború közötti évtizedekben végig megmaradt.
„A korm ány végül is nem tudta biztosítani a nemzetiségi szülők számára azo
kat a feltételeket és körülményeket, am elyek számukra egy átgondolt és szuve
rén döntést lehetővé tettek volna. A z A, B, C típusú nemzetiségi iskolaválasztás
mindkét fél részéről elsősorban politikai törekvések színterévé vált. A z egész nem
zetiségi oktatás válságos voltát jelzi, hogy egyes helységekben gyakran változtak
az iskola típusai, s egy átlátható, a valóságos nemzetiségi igényeket tükröző okta
tási struktúra nemhogy az 1925/26. iskolai év kezdésére, de még a '30-as évek
elejére sem alakult ki."5
A nemzetiségi oktatásnak ez a háromtípusú rendszere 1935-igtarto ttéscsaka
Gömbös-kormányzat alatt változott meg. A változást pedagógiai szem pontok
kal is indokolták, többek közt azzal, hogy a C típus az anyanyelv gyakorlására, az
A típus pedig a magyar nyelv elsajátítására nem nyújt elég lehetőséget. A szakmai
közvélem ény-tapasztalatait s az eredményeket figyelembe vé v e -v o k sá t egyér
telműen a B típusú nemzetiségi oktatás továbbfejlesztése mellett tette le.
A Göm bös-korm ány a kisebbséghez tartozó tankötelesek oktatását egységes
rendszer szerint kívánta megoldani. A z új szabályozásra a 7 7. 000/1935. M. E.
számú rendelettel került sor, amely megszüntette a korábbi A, B, C típusú nem 
zetiségi iskolák működését és egy ún. egységes rendszert vezetett be. A z új iskolai
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szabályozás a korábbi B típusú form ához állt közel, de ném iképp bővítette a
kisebbségi nyelven történő oktatás lehetőségét. így azt kiterjesztették azokra a
magyar tannyelvű iskolákra is, ahol legalább 20, azonos nemzetiséghez tartozó
gyermek szülője, vagy gyámja, kérte annak bevezetését.
Nem módosította azonban a rendelet - a korábban már szabályozott - vá
lasztásra jogosultak körét, s az eljárás mikéntjét sem, mint ahogy érintetlenül
hagyta a hit-és erkölcstan - mindettől független - anyanyelven történő oktatását
is. A z átszervezési eljárást legkésőbb az 1938/39. tanév megkezdéséig kellett
befejezni.
A z egységes rendszerre való áttérés vontatottan haladt. A Hivatalos Közlöny
ben megjelent vallás-és közoktatásügyi miniszter 760/1936. elnöki számú rende
leté, gyakorlatilag megismétli az 1935. évi végrehajtási utasítást. Nyomatékosan
felhívja a tankerületi igazgatók, valamint a tanfelügyelőségek figyelmét arra, hogy
az egyes iskolák átszervezéséről felvett jegyzőkönyveket 1938. január 31 -ig köte
lesek felterjeszteni. A z intézkedések nem jártak az elvárható eredm énnyel. A
minisztériumba viszonylag kis számban felterjesztett jegyzőkönyvek nemcsak azt
jelezték, hogy az átszervezések lassúsága veszélyezteti - az 1938/39-es tanévben
- az egységes rendszer bevezethetőségét, de számos értelmezési gondra, a helyi
tanügyi hatóságok szakszerűtlen eljárására is fölhívták a figyelmet. Ezért a m inisz
ter az eljárás vitás kérdéseinek tisztázása végett, a m iniszterelnökkel konzultálva
1937. decem ber 15-én újabb rendeletet adott ki. Ismételten felszólította a helyi
iskolai hatóságokat a szakszerű és jogszerű eljárásra, a határidők pontos betartá
sára.
A z áttérés az 1938/39. tanévben a nemzetiségi iskolák kétharmadában, s ő t Teleki akkori kultuszminiszter sze rin t-8 0 -8 5 % -á b a n valóban meg is történt, de
ekkorra már az egész reform túlhaladottá vált. A Göm bös-féle egységes nem ze
tiségi iskolatípust végeredményben azok a változások döntötték meg, am elyek a
terület-visszacsatolások következtében a magyarországi nemzetiségek létszámá
ban, öntudatában és politikai súlyában bekövetkeztek, és ami elől a nemzetiségi
oktatásügy sem térhetett ki.
A bécsi egyezm ények a nemzetiségi oktatás újabb rendszerének kialakítására
ösztönözték a kormányt. „A területi revíziók időszakában a nemzetiségi kérdés
nemcsak a magyarországi németség törekvései miatt kapott nagyobb hangsúlyt,
1938 novembere és 1941 áprilisa között a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidé
ki területekkel együtt nagy számú, jobbára zárt tömbben élő, öntudatos nem ze
tiség került Magyarországhoz. Természetesen ők tisztán anyanyelvi oktatás mel
lett szálltak síkra, ami elől a magyar kormány sem zárkózott el, hisz a visszacsa
tolt területek lakóinak 49,5% -a nem magyar nemzetiségű volt. Ez az arány a
trianoni Magyarországon 7,9% -ottett ki.
A kisebbségi népoktatás újbóli szabályozására a miniszterelnök 700/1941. M.
E. sz. rendeletével került sor. A z 1941. február 1 -jén életbe lépett rendelet értel
mében azokban a népiskolákban, ahol az egységes rendszer szerint folyt az ok
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tatás, ezentúl azokat a tantárgyakat is anyanyelven kell tanítani, am elyeket ed
dig magyarul tanítottak. Átmenetileg azonban, ha ezt a 15 éven aluli nem zeti
ségi gyermekek szülei kérik, a vegyes rendszer fenntartását is megengedi. Ez
utóbbit külön kérésre a miniszterelnök, valamint a vallás- és közoktatási mi
niszter együttesen engedélyezhette. Változatlanul hagyta azonban a magyar
nyelv kötelező' oktatására vonatkozó szabályokat."6
A z 1941 február 1-én kiadott 700/1941. M. E. sz. rendelet lényegében vissza
tért a Klebersberg-féle háromtípusú rendszerhez, azzal a különbséggel, hogy ezen
belül a hangsúlyt a teljes anyanyelvi oktatást biztosító A típusra helyezte. Elren
delte ugyanis, hogy az egységes nemzetiségi oktatási rendszerben eddig magyarul
oktatott tárgyakat a jövőben anyanyelven kell oktatni; szülői kívánságra azonban
továbbra is engedélyezte az eddigi vegyes tanítási rendszer, illetve ennek aláren
delten a C típus megtartását. A magyar nyelv kötelező tanítására vonatkozó ren
delkezést a rendelet érintetlenül hagyta. A vallás- és közoktatási miniszter né
hány hónappal később, július 24-én megjelentetett végrehajtási utasítása az átál
lást az 1941/1942. évi tanév kezdésére tűzte ki.
A z 1941 -es reformmal a nemzetiségi oktatás körül a kör bezárult.
A nemzetiségi oktatási rendeletek gyakorlatba való ültetése sok kívánnivalót
hagyott maga után. A z igazgatási szervek tevékenysége ellentmondásos volt. A
tárgyalt időszak elején a községi képviselő testületek és az iskolafenntartó önkor
mányzatok, egyházak formálisan demokratikus keretek között döntöttek, de érez
hető volt a körjegyzők, főszolgabírók és a főispán befolyása. A miniszterelnökség
és a vallás- és közoktatási minisztérium türelmesen, de módszeres szívóssággal
irányított. A későbbiek folyamán a központi szervek befolyása nőtt, a területi és a
helyi szerveké fokozatosan csökkent, majd az utolsó években teljesen megszűnt.
Nemcsak a helyi, területi és országos szervek felfogása különbözött egymástól,
hanem az azonos kategórián belül is számtalan verzió létezett a megvalósítás
módjára. Nem volt egységes a központi szervek fellépése sem. Intézkedésükben,
elsősorban a miniszterelnökségben, érezhető a külpolitikai helyzet hatása.
„A két világháború közötti időszakban a magyar kormányoknak a nemzetiségi
népoktatás kérdéséhez való viszonya - mint ahogyan azt a fentiek is tükrözik ambivalens volt. A különböző időszakokban meghozott rendeleteket nem annyira
a kisebbségek jogos igénye, mint Magyarország külpolitikai helyzetéből, és törek
véseiből reá háruló kötelezettsége motiválta. A külpolitikai nyomásra tett enged
ményeket a magyar kormány nem tudta, illetve részben nem akarta elfogadtatni
az alsóbb közigazgatási hatóságokkal, ezért húzódhatott több éven keresztül,
egy-egy módosított rendelet bevezetése. Sok esetben hiányoztak a végrehajtás
hoz szükséges te ch n ika i-m e gfe le lő tanítói létszám, iskolaépületek, tankönyvek
-feltételek is. M indezek természetesen nem mentik, de magyarázzák a történte
ket."7
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M agyarországi román népoktatás (19 18 -19 45 )
1918 után az ortodox és görög katolikus román felekezeti iskolák legnagyobb
része nem működött tovább, ezeket magyar elem ikkel helyettesítették. A z első
világháború előtt, azon a területen, amely a jelenlegi Magyarországot alkotja,
tizennyolc görög-keleti iskola működött tizenkilenc tanítóval. A görög katolikus
iskolák közül Bedő egy, Pocsaj három, Nagyiéta két tanerővel rendelkezett. A
korábban itt m űködő tanítók elhagyták állásukat, Rom ániába menekültek.
A felekezeti iskolákban a tanítás sok helyen évekig szünetelt tanterem, tanító
és tankönyvek hiányában. A fenntartó egyházközségek Romániából akartak sze
rezni tanítókat, román tankönyveket, de ezt a magyar hatóságok nem engedé
lyezték. Általános probléma volt, amit a méhkerékiek 1922-ban írnak Siegescu
József kormánybiztosnak:
„Alulírottak azon kéréssel járulunk Nagyméltóságod elé, hogy a méhkeréki
görög-keleti román egyház mint az iskola fenntartó nevében és képviseletében,
kegyeskedjék a nagyméltóságú m. kir. Vallás és Közoktatásügyi miniszter úrnál
lehetőleg személyesen közbenjárni aziránt, hogy az itt jelenleg üresedésben levő
tanítói állásra, am ennyiben lehetséges egy a román nyelvet is bíró tanító rendel
tessék ki a most m űködő egy tanerő mellé. A kirendelést ugyanazon feltételek
mellett óhajtanánk, mint az elmúlt tanévben, am ikor is az állami tanító fizetésé
hez mi csak 1 0 0 0 -1 0 0 0 K-val járultunk évenként hozzá s fizettük a tanítói nyug
díj járulékot. Kérelm ünk támogatására az alábbi körülm ényeket hozzuk fel:
A z egyházközség felekezeti tanítót egyáltalán nem kap és ha kapna se tudná a
kellő javadalmazással ellátni, mivel megfelelő vagyonnal vagy jövedelemmel most
nem rendelkezik, nem pedig azért, mert rendes lelkész s így vezető hiányában
rendszeres háztartása nincs s egyházi adókivetés immár 4 év óta szünetel a szak
képzett vezetők hiányában.
A z iskoláztatást pedig felette üdvösnek és fontosnak tartanánk az összes tan
kötelesekre nézve s törvényes kötelezettségünknek eleget is óhajtanánk tenni, de
erre a magunk erejéből ezidő szerint képtelenek vagyunk s az állami támogatás
ra feltétlenül reá vagyunk szorulva.
M ásik kérelm ünk az, hogy az egyik iskola épületben a helybeli m. kir.
Csendőrörs a mai napig is benne lakik s így tanterem és tanítói lakás el van véve
eredeti rendeltetésétől.
A tankötelesek száma az elmúlt tanévben 469 vo lts két tanerő mellett be volt
iskolázva 192, míg ebből több mint 250 tanköteles már 4 év óta van iskolázatla
nul tanerő és tanterem hiánya miatt, s törvényes kötelezettségünknek a legjobb
akarattal sem tudunk eleget tenni, mert tanerőnk nincs, iskolánk el van foglalva,
jóllehet szeretnénk gyermekeinket legalább a feltétlenül szükséges elemi iskolai
oktatásban részesíteni. Tekintettel azon körülményre, hogy az új tanév rohamo
san közeledik, kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék érdekünkben illetékes
helyen sürgősen közbenjárni s odahatni, hogy megfelelő tanerő kirendeltessék,
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az iskola épület pedig rendeltetésének még a tanév megkezdése előtt átadas
sák.
Méhkerék, 1922. július 23
alázatos szolgái:
Száva Tivadar
Bordás Tivadar
olvashatatlan aláírás"8
A z 1923-as kultuszminiszteri rendelet alapján a magyarországi román népok
tatást is meg kellett volna szervezni, de nagyon nehezen ment a hiányos feltéte
lek miatt, amint látni fogjuk az alábbi dokum entum ok alapján:

„Nagyméltóságú Gróf Miniszter elnök Úr!
Van szerencsém jelenteni, hogy a felügyeletem alatt álló iskolák tulajdon
képpen alig vannak még az illetékes felekezethez tartozó tanítókkal ellátva. A
világos tényállás a következő:
Rom án tannyelvű iskola annak idején volt Arad-várm egyében O ttla k a M edgyespusztán, Békés megyében Gyula Kisromán- és Nagyromán városi plé
bániákban, továbbá Kétegyházán. Bihar megyében volt Vekerden, M éhkeré
ken, M ezőpeterden, Körösszegapátin, Körösszakálon és Sarkad keresztáron.
Csanádm egyében Battonyán és Magyarcsanádon, Bihar megyében van ezen kí
vül Bedőn gör.kath. felekezeti román nyelvű iskola. Bármennyire is igyekeztek
az egyházközségek saját felekezeti tanítókkal ellátni iskolájukat, eddig ez csak
Gyulán a Nagyrománvárosi plébánián sikerült, ahol Botteu György román fele
kezeti tanító magyar és román nyelven tanít. Legutóbb igyekeztünk románul
tudó gör. kel tanítójelölteket alkalmazni, akik azonban - még nem rendelkezvén
oklevelekkel - nem voltak megválaszthatok és így magyar nyelven tanítanak és
csak a hittant és a román nyelvet tanítják román nyelven.
Ilyen rom ánnyelvű gör. kel. tanító van a következő iskolákban: Gyula, Kisrománvárosi iskolában Russ János, Méhkeréken Oláh János, Battonyán M undruczó
Péter, Magyarcsanádon mint rendes állami tanító berendelve az ottani gör. kel
iskolához Papp Ágoston. Ez a magyarcsanádi tanító rendszeresen tanít román és
magyar nyelven. Bedőn G ruicza Jenő gör. kath. tanító van, aki szintén tanít
magyar és román nyelven. A többi gör. kel. román, vagy magyar nyelvű egyházközségekben olyan állami tanítók nyertek kiküldetést, akik a román nyelvet nem
bírják.
Budapest, 1924. évi január hó 7-én
M ély tisztelettel vagyok
Nagyméltóságodnak alázatos szolgája:
dr. Siegescu József s. k.
m. kir. korm ánybiztos."9
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A rendelet végrehajtása során a kormányzat az asszimiláció fokozása érde
kében céltudatosan visszaélt mind a differenciáltan jelentkező igényekkel, mind
pedig a szabad szülői akaratnyilvánítással. A z egyes iskolatípusok szervezésekor a
helyi hatóságok sok esetben arra törekedtek, hogy ne csak az A, tisztán nemzeti
ségi nyelven tanító, de a vegyes tanítási nyelvű B típusokat is a lehető legkisebb
számúra szorítsák. Példa erre a VKM részéről Békés vármegye tanfelügyelőjének

írott levele:
„Itteni feljegyzések szerint a tanfelügyelő úr vezetése alatt álló tankerületben
az idemellékelt községek felsorolt elemi iskoláiban érvényesült különböző mér
tékben a nemzeti kisebbségek nyelve. Mivel számos tapasztalat azt mutatja, hogy
a nemzeti kisebbségek elégedetlenségét, nemzetiségi aspirációit az keltette fel,
hogy anyanyelvűk egyáltalán nem érvényesült az elemi iskolákban, viszont oly
helyeken, ahol a vallástant s az írást, olvasást anyanyelvükön is tanították, ezzel
teljesen meg voltak elégedve s egyébként a magyar tanítási nyelv fenntartását
kívánták, a kérdésnek közmegnyugvásra való rendezése czéljából kívánatosnak
tartom, hogy a csatolt mellékleten felsorolt községek elemi iskoláiban ahol eddig
az anyanyelven való tanítás általában mellőztetett, ez a C/típus bevezetésével
lehetővé tétessék. Felhívom a kir. Tanfelügyelő urat, hasson oda, hogy a m ellék
leten felsorolt elemi iskolákban, elsősorban az államiakban és községiekben a
110.478/923 sz. rend. értelmében az arra jogosultaknak a C/típus bevezetése
már az 1924/25 tanévre lehetővé tétessék. A hitfelekezeti iskolákat illetőleg az
illetékes egyházi főhatóságokat megkerestem az iránt, hogy a maguk hatáskör
ében gondoskodjanak a kisebbségi nyelvtanításának hasonló módon való beve
zetéséről a Tanfelügyelő úrral közölt hitfelekezeti iskolákban. Előfordulhat, hogy
egyes helyeken az arra jogosultak a kisebbségi nyelvnek hathatósabb érvényesü
lését kívánják. A z idem ellékelt kimutatásban, ha azt az arra jogosultak maguk
kívánják, a B/típus bevezetését is indokoltnak tartanám.
A 110.478/923 sz. rendelet az arra jogosultaknak igen tág jogot biztosít a
tanítási nyelv megállapítása körül. Ezeket a jogokat természetesen tiszteletben
kell tartani, Tanfelügyelő úrnak azonban a kellő tapintattal arra kell törekednie,
hogy ha egyes helyeken a nemzeti kisebbség nyelvének érvényesítésére vonat
kozó kívánságban némelyek a fenti rendezéstől eltérő kívánságot fejeznének ki,
ha tehát az általam C/típusúnak kontemplált el.iskolában a B/tipust, avagy bár
mely iskolában, amely jelenleg nem A/típusu, az A/tipust akarnák bevezetni,
hogy az érdekeltek jóakaratúlag fel világosíttassanak arról, hogy elsősorban az ő
érdekük, ha saját anyanyelvűk elsajátítását s kellő művelését biztosító B/s még
inkább C/típust válasszák. [Az én kiemelésem - B. M.] A mai Magyarország
területén ugyanis a nem magyarajkúak oly kevés számmal s oly elszórtan élnek,
hogy a magyar nyelvnek ez iskolában való kellő elsajátítása, - amire az A/típus
alig nyújt m ó d o t- elsősorban a nemzeti kisebbségeknek gazdasági érdeke, amit
e kisebbségek majd m indenütt maguk is belátnak. Ha azonban a felvilágosítás s
jóakaratú tapintatos közrehatás ellenére is megmaradnak az A j illetőleg a B/
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típusnál ilyen irányú akaratnyilvánításukat illetőleg annak érvényesülését nem
szabad megakadályozni.
Felhívom a ki r.Tanfel ügyelő urat, hogy az e rendeletén alapján a tanításnyelv
tekintetében beállt változásokról folyó évi hó 31-ig részletes jelentést tegyen;
egyben felhívom, hogy a beterjesztendő l/a és ll/a kimutatásokban jelezze az
egyes elemi iskolákba bevezetett tanításnyelvtipusokat, hogy ennek alapján nyil
vántartásom esetleges hiányait kiegészíthessem. Nagy súlyt helyezek arra, hogy
ott, ahol a nemzeti kisebbségek nyelve bármily mértékben is mint kisegítőnyelv,
(mint rendkívüli tárgy, vagy esetleg csak a hittantanításánál) érvényesül, ez a kö
rülmény feltüntettessék.
Budapest, 1924. július hó 1 5-én
A miniszter helyett:
olvashatatlan aláírás
h. államtitkár."10
Mint láthatjuk a törvényben előírt szabad iskolaválasztás jogát különböző esz
közökkel igyekeztek elszabotálni, illetve a nemzetiségi szülőket a kívánt „irány
ba" befolyásolni. Többször előfordult az is, hogy a magyar túlzók agitációjára az
új oktatási rendszert egyszerűen nem vezették be, vagy a szülők által kívánt A,
vagy B típus helyett a C típusút erőltették. Nem csoda hát, ha az érintett nem ze
tiségek 1923-ban az ún. típusos nemzetiségi oktatás bevezetését inkább az anya
nyelvi oktatáshoz való jog csorbulásaként élték meg, és nem annak kiteljesítése
ként, valóságos választási alternatívaként értékelték. A z iskolai és az anyanyelv
használatát szabályozó rendeletek, főleg külpolitikai okokat tartottak szem előtt.
Erről tanúskodik az 7933-ban keltezett miniszterelnökségi átirat, melyben a kö
vetkezőket olvashatjuk:
„Az 1930. évi népszámlálás adatai szerint a Békés vármegye területén össze
sen 4383 lélek vallotta magát román anyanyelvűnek. Ezek közül 1384 Békés
csabán, 1860 Gyulán és 2701 román Kétegyházán él. A z utóbbi helyen a
magyarajkúak száma 2186-ot tesz ki.
Kétegyháza ilyformán a legjelentősebb román települési hely a vármegye terü
letén.
Figyelemmel külső kisebbségpolitikai érdekeinkre nem tettünk észrevételt az
ellen, hogy a kétegyházai állami elemi iskolában a román nyelv és írás mint
tantárgy taníttassék. Azt sem kifogásoltuk, hogy az ottani gör. kel. elemi iskola,
amely 1 9 1 9 -1 932-igszünetelt, újból megnyittassék.
A kétegyházai románajkú tankötelesek túlnyomó r é s z e - 7872/1931. M. E. II.
számú előiratból kitetszően - az állami elemi iskolát látogatja - a gör. kel. román
iskolában mindössze körülbelül 40 románajkú tanuló iratkozott be. Ez utóbbi
iskola tanulóinak száma r.u. szerzett értesülés szerint azóta is körülbelül ezen a
színvonalon volt.
Békés vármegye tanfelügyelője a 1060/1933. számú előterjesztésében aztja18

vasolja a kultuszminisztériumnak, helyezze hatályon kívül az 1932 november
hó 22-én 82659/1932/8. ü. o. szám alatt kiadott rendeletét, am ellyel a
kétegyházai gór. keleti egyházközség engedélyt nyert arra, hogy szünetelő'elemi
iskoláját újra megnyithassa, engedje meg továbbá a minisztérium azt, hogy a
gör.kel. egyháztanács által kijelölendő' tanerő, mint ideiglenes óraadó lássa el
az elemi iskolában a román nyelvnek és írásnak, mint fakultatív tantárgynak
tanítását. Ez az engedély azonban azzal a feltétellel adassék meg, hogy a
kétegyházai gör.kel. egyházközség szabályszerű határozattal kimondja az otta
ni gör. kel. felekezeti iskola megszüntetését.

A II. ü. o. nézete szerint a kétegyházai gör. kel. elemi iskola megszüntetésé
nek ilyen módon való összefüggésbe hozása a román nyelv tanításával az ottani
állami iskolában fölöttébb aggályos külső kisebbségpolitikai szempontból, hi
szen a romániai magyar kisebbség egyik legsúlyosabb sérelme az, hogy a román
iskolapolitika az állami iskolákat használja fel a magyar felekezeti iskolák meg
szüntetésére. A román ellenpropagandának olcsó támadási anyagot nyújtanánk,
ha a kétegyházai gör. kel. román iskolával kapcsolatosan olyan intézkedés tör
ténnék, amelyet torzított feltálalásban a csonkaországi román felekezeti iskolák
léte ellen irányútoknak tüntethetnének fel. Ezzel az eshetőséggel annál is inkább
számolnunk kell, mert újabb keletű sajtóhírek szerint a román külügyminiszter
Temesvárott állítólag azt a kijelentést tette, hogy a magyar kormánytól felvilágo
sítást fog kérni a magyarországi román kisebbség helyzetéről. Ez a miniszteri
nyilatkozat, ha nem is veendő szószerint, minden esetre arra utal, hogy a cseh
példát követve, a románok is a magyarországi kisebbségi kérdést akarják saját
tehermentesítésükre belevetni propagandájukba. [Az én kiemelésem - M.B.]
A fenti értelemben referáltam az ügyet A.T. úr Ő exciájának folyó évi szeptem 
ber hó 20-án. Arra utasított, hogy r.u. tárgyaljam le a kérdést a kultuszminisztéri
um illetékes ügyosztályával.
Denhof miniszteri tanácsossal közöltem a fenti aggályunkat azzal, hogy, ha a
kétegyházai gör. kel. román egyházközség saját iniciativájából megszünteti az
ottani gör. kel. iskolát, anélkül, hogy erre nézve bárminemű írásbeli felhívást
kapna a kultuszminisztériumtól, illetőleg a tanfelügyelőtől, a magunk részéről
nem teszünk észrevételt az ellen, hogy az egyháztanáccsal való írásbeli érintke
zés mellőzése mellett a tanfelügyelő de facto honorálja az egyházközségnek azt
a kérelmét, hogy az általa kijelölt tanerő lássa el az állami iskolában a románajku
gyermekek tanításának a román nyelvben és írásban. Semmi esetre sem tartjuk
azonban célszerűnek, hogy bárminemű írásbeli nyoma legyen annak, hogy a
gör.kel. iskola megszüntetésétől vagy szüneteltetésétől lett a kérdésnek ilyen m ó
don való rendezése függővé téve.
Október hó 3-án Korossy főispán ur O .V . Ur O m ga jelenlétében újból referált
az ügyről A.T. Ur Ő exciájának. O .V . ur Ö m ga azt az utasítást adta alulírott elő
adónak, készítsen olyan értelmű átirat-tervezetet a kultuszminiszterhez, amely
szerint nem teszünk észrevételt az ellen, ha a kétegyházai román iskola szünetel
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tetése esetére az iskolánál m űködő tanerő, mint ideiglenes óraadó alkalmaztatik az állami iskolánál."11
A z 1935-ben megalkotott és 1938-ban bevezetett ún. „egységes rendszer",
am ely nemcsak módosította, hanem megszüntette az „A -B -C típus" szisztémát
vontatottan haladt, az áttérést nem mindenütt hajtották végre, a korábbi konflik
tusok ismételten kiéleződtek. A romániai sajtóban az 1920-as évekkel kezdődő
en cikkek jelennek m ega magyarországi románok helyzetéről, amelyben bemu
tatják az iskolai és egyházi állapotokat.12 A cikkekből az világlik ki, hogy az
1923-as kisebbségi rendelet, mely a három iskolatípust felállítja (A,B,C-t) a hiva
talos hatóságok által oly módon lett alkalmazva, hogy megfosztotta a román
kisebbséget minden jogától, hogy saját nyelvén tanulhasson. „A román felekezeti
iskolákat, a görögkeletieket és görög katolikusokat kivétel nélkül beszüntették és
állami iskolákat, román tanítási nyelvvel sohasem állított fel a magyar kormány,
így Magyarországon egyetlen román tannyelvű iskola sem létezik, sem pedig
olyan, melyben a legfőbb tárgyakat tanítanák románul (...).
H ogy az etnikai kisebbségekkel szemben türelmetlenséggel ne lehessen vádol
ni, a magyar állam gondoskodott arról, hogy ezt eltakarhassa, mint a háború
előtt, papíron hirdetve néhány liberális engedményét. De ezek az engedmények
holt betűk maradtak: és némcsak, hogy nem léptette életbe az államhatóság, de
megtiltotta a szöveg nyilvánosságra hozatalát a kisebbségek által lakott helysé
gekben, melyből következőlegfogalm uk sincs azokról a jogokról, amelyek nekik
engedélyezve vannak. Minden kísérletet, mely a kisebbségi népességnek jogairól
való felvilágosítására irányult, megtiltott és szigorúan megtorolt (...). A fent em lí
tett miniszteri rendelet és az 1924. február 29-i törvény halott szöveg, éppen
csak arra jó, hogy a liberális eszm éknek mintegy tanújelét mutassa a külföld
előtt, melynek azonban semmi reális eredménye nincs a kisebbség helyzeté
ben."13 A román sajtóban megjelent cikkek demonstrálták, hogy a magyar ál
lamszervek a C típusú iskolákat is román iskoláknak tüntették fel statisztikáikban,
mivel a külföld előtt kozmetikázott képet akartak mutatni a kisebbségek egyházi
és iskolai helyzetéről.
Ezekre a cikkekre sűrűn reagáltak a magyarországi hatósági és miniszteriális
szervek. Példa erre a Bihar vármegye főispánjának jelentése a Miniszterelnökség
II. ügyosztályának: „Folyó évi [1934 - B. M.j június hó 2-án kelt és a Bukarest
ben megjelenő „Curentul" cím ű lapnak Biharvármegyére vonatkozó részét ille
tőleg a következő adatokkal szolgálhatok.
Biharapáti nevű község sem Bihar vármegyében, sem Magyarországon egyál
talán nincs.
A határ mentén egyetlen egy olyan község sincs, am elynek lakossága román.
Nem igaz az, hogy ezek a román nemzetiségű lakosok szenvednek, nagyon jó
dolguk van, teljesen egyező elbánásban részesülnek a magyar anyanyelvűekkel,
meg is vannak elégedve.
Körösszegapáti biharvármegyei községben a lakosok száma: 2134, ebből ma
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gyár anyanyelvű 1444, román anyanyelvű 687, német anyanyelvű 3, tehát nem
igaz, hogy ott 1020 román él.
Köröszegapátiban 6 férfi lakik, aki a vitézi rendnek a tagja, ezek közül 1 ro
mán anyanyelvű (...).
A z iskolák tekintetében, Köröszegapátiban 6 iskola van. Ebből 2 állami, 3 ref.
felekezeti és 1 görög keleti felekezeti. A z oktatási nyelv mindenütt a magyar, de
az egyik állami és a gör. kel. felekezeti iskolában a hittant románul tanítják.
A gör. kel. templomban sohasem próbálták a magyar nyelv bevezetését, soha
sem zárták be a hívek a templomot és sohasem történt meg az, hogy az istentisz
telet elmaradt volna. A gör. kel. lelkész sohasem kérelmezte, hogy a csendőrség
fogdossa össze a románokat és hogy a csendőrség szerezze vissza a templom
kulcsait. Összefogdosásra ugyanis semmiféle ok nem volt, a templom kulcsok
pedig állandóan a lelkésznél voltak és vannak.
Körösszakái községben 836 magyar anyanyelvű, 360 román anyanyelvű és 2
német anyanyelvű van. Ebből kifolyólag nem igaz, hogy ott 1050 román anya
nyelvű egyén lakna. A lakosságból itt is van 1 román anyanyelvű vitéz.
A községben 1 iskola van, az is állami, annak tannyelve a magyar, de a görög
keletieknek a hittant itt is románul tanítják.
Méhkerék községben 135 magyar anyanyelvű, 10 tót anyanyelvű, 2116 ro
mán anyanyelvű és 2 egyéb anyanyelvű van. Tehát nem igaz, hogy ott 3050
román anyanyelvű s csak 30 más anyanyelvű lakna. Ellenben az igaz, - hogy az
iskola tannyelve itt is magyar."14
A z 1935-ben elfogadott egységes (vegyes) oktatási rendszer átszervezésére több
idő állt rendelkezésre, mint ahogy azt az előző rendszer esetében tapasztaltuk. A
szervezés is körültekintőbb, alaposabb volt. A szervezők figyelme elsősorban a C
típusú kisebbségi iskolákra terjedt ki. A Miniszterelnökség előre meghatározta
azoknak az iskoláknak a körét, melyek egységes rendszerű iskolákká történő
átszervezését kívánatosnak tartotta. A főispánok a várható döntések előrejelzése
miatt a főszolgabírókkal ismertették az érdekelt iskolák névsorát, ők pedig 1936.
év első hónapjaiban közölték észrevételeiket.
A z 1935-ös rendelet nem tudott igazán eredm ényeket produkálni, nem volt
ideje „kifutni" a programnak, hiszen az 1941 -ben hozott bécsi döntés következ
tében alkotott rendelet újból „reformálta" a magyarországi kisebbségi oktatást. A
kisebbségi népoktatás újbóli szabályozására a miniszterelnök 700/1941. M.E. sz.
rendeletével került sor. A vallás- és közoktatás miniszter néhány hónappal ké
sőbb, július 24-én megjelentetett végrehajtási utasítása az átállást az 1941/42. évi
tanév kezdésére tűzte ki. De vélhetően már akkor is látszott, hogy ennyi idő alatt
a tisztán anyanyelvi oktatásra való áttérés nem m indenütt valósítható, így 1942.
március 1 -ig haladékot adott a rendelet.
A z 1942-42-ben végrehajtott átsze rvezé sek-a miniszter vélem énye szerint is
- az oktatás színvonalának visszaesését eredm ényezték. A tanulók nyelvtudása
nem volt fokozható, mert a tisztán nemzetiségi vidékeken nem állt rendelkezés
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re elegendő számú magyarul tudó, és egyben jól képzett tanár, míg a vegyes
lakosságú községekben a nemzetiségi nyelvet anyanyelvi, vagy legalábbis magas
színvonalon beszélő tanárokból volt hiány. 1942/43-tól kezdődően más jelensé
gek miatt is romlott az elemi oktatás színvonala, s nemcsak a kisebbségi. A hábo
rú eseményei, a tanítók mind gyakoribb katonai szolgálata, helyettesítésük meg
oldatlansága tovább rontotta az oktatás színvonalát.
A magyarországi román felekezeti iskoláknak nem voltak románul tudó tan
erőik, - legtöbb helyen magyar tanítók voltak alkalm azva - és román tanköny
vekkel sem voltak ellátva. A román nyelven való tanítás a vallásos oktatásra szo
rítkozott, s amennyire a körülm ények megengedték, az olvasás és írás elsajátítá
sára. Romániából nem hozhattak, itthon pedig nem publikálhattak az oktatás
hoz nélkülözhetetlen tananyagokat, A B C -s könyveket. 1927-ben a VKM-től ez.

ügyben referálnak a miniszterelnöknek:
„A román kormánybiztos által bemutatott tankönyvek kinyomtatását nem ja 
vasolhatom, mert bár azokban hazafias szempontból nincs kifogásolni való, de
szem betűnő azokban a nemzeti szolidaritásra való utalás teljes hiánya (kivéve az
A B C 74. lapján olvasható egyetlen utalást. Ungáriában lakunk és Ungária a mi
hazánk). Nem javasolhatom a szóban levő tankönyvek kinyomtatását azért sem,
mert ezeknek a könyveknek szerkesztői legnagyobbrészt az új Romániában ve
zető szerepet töltenek be, az erőszakos romanizáló törekvések végrehajtó köze
gei s így az ő tankönyvük használata méltán sértené a nemzeti önérzetet s am el
lett az új tanterv rendelkezéseinek sem felelnek meg.
A román korm ánybiztosnak az a javaslata, hogy az egyházközségek anyagi
hozzájárulásával a tanterv követelményeinek mindenben megfelelő s az igénye
ket hazafias szempontból is kielégítő új románnyelvű tankönyvek nyomassanak,
helyes megoldási m ódnak látszik, amely az állami hozzájárulást is fölöslegessé
teszi, mert a kiadók az egyházközségek részéről fizetendő hozzájárulás mellett
bizonyára készséggel vállalkoznak ez új tankönyvek kiadására."15
Sajnos, a román tanulóknak több évtizeden át nem álltak rendelkezésükre
román nyelvű olvasókönyvek és más tananyagok. A z olvasókönyvek kiadásának
finanszírozását az egyházközségek magukra vállalták volna. Persze, a román ta
nulók anyanyelvű tananyaggal való ellátása nem pénzügyi kérdés volt csupán,
inkább politikai vetülete volt a dolognak.
Ezek az anom áliák, a legalapvetőbb körülm ények hiánya, arra késztette az
iskolafenntartókat, a román egyházközségeket, hogy kérjék iskoláik államosítá
sát, hisz a falvakban nőtt a beiskolázásán tankötelesek száma, és tény az is, hogy
a magyarországi rom ánok körében magas volt az analfabéták száma. Siegescu
román kormánybiztos, aki a magyarosításban jó partnere volt a hatalomnak,
sietett bejelenteni 1927-ben a miniszterelnöknek:
„Cornea Simon, battonyai lelkész, panaszkodik, hogy nincsen románul tudó
görög-keleti tanító, aki a felekezeti iskolában a tanítást elvégezhetné és tőlem kér
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engedélyt, hogy ő hívhassa az iskolájához egy Rom ániában oklevelet nyert
tanítót. Erre az engedély kérésre az a körülm ény bátorítja őt, hogy Nagyméltó
ságod 3 évvel ezelőtt megengedte, hogy Rom ániában végzett tanítók is alkal
maztathassanak.
A magam részéről ezt nem tartom most megengedhetőnek, hiszen azok a
külpolitikai okok és szempontok, am elyek akkor ezen engedélyadást megokoltnak tartottak, elmúltak és rossz praecedensül szolgálna a többi községben.
Körlevélben felhívtam annak idején a községeket, hogy az ott levő középisko
lában járó ifjakat buzdítsák a tanítói pályára és erős a reményem, hogy idővel
sikerül az iskolákat megfelelő tanítókkal ellátni.
Ezzel összefüggésben meg kell említenem azt is, hogy több egyházközség for
dult hozzám , hogy tegyem lehetővé az iskolájuk államosítását. Ezt a gondolatot
annak idején magasabb állampolitikai és nemzeti szempontból nagyon szimpati
kusnak találom és amennyiben Nagyméltóságodtól erre biztatást kapok, talán
egy-két kivétellel egy éven belül az összes felekezeti iskolákat - s a j á t
k é r é s ü k r e - államosítani fogom. H ogy ez a jövő generáció megmagyarosítása szempontjából mit jelent, nem is kell bővebben fejtegetnem. Ezzel az eljá
rással 1 0 -1 5 év múlva a községek lakosságának fiatalabb generációja csak ma
gyarul fog beszélni."16
A krónikus román tanítóhiányt azzal konzerválták, hogy sem Romániából nem
engedtek át tanítókat - többszöri kérés ellenére sem a magyarországi román
fiatalok sem szerezhettek tanítói oklevelet a szomszédos országban. Ugyancsak
1927-ben, Siegescu a miniszterelnököt informálja arról, hogy:
„Nyegru György, gyulai lakos azzal a kéréssel fordult hozzám , miszerint en
gedjem meg neki, hogy ő tanítóképzőintézeti tanulmányait Rom ániában végez
hesse és azok elvégzése után Magyarországon vállalhasson felekezeti tanítói ál
lást.
Én ezen kérelmet elvi okokból sem tartom teljesíthetőnek."17 Nyegru termé
szetesen nem kapta meg az engedélyt. A két világháború közötti időszakban a
magyarországi románok nem képezhettek ki román tanítókat, ezzel a lépéssel is
lehetetlenné téve a magyarországi román népoktatást.
A kisebbségi iskolák végleges tanterve bizonyos eltérésekkel az 1467/1925.
eln. VKM . sz. alatt a magyar tanítási nyelvű iskolák számára előírt tantervet kö
vette. A z állami elemi iskolák eleve magyar tannyelvűek, a görögkeleti egyház
által fenntartottak is már régen kénytelenek voltak felhagyni a valaha term észe
tesen román nyelven történt tanítással. A helyzet nem változott azután sem,
hogy a Göm bös-korm ány által 1935-ben hozott rendelet értelmében B-típusúvá, azaz vegyes tannyelvűvé kellett volna egységesíteni a nemzetiségi népiskolá
kat. Ez nem történt meg, érv még, hogy nem voltak olyan tanerők, amelyek
alkalmasak lennének eleget tenni a B-típusú magasabb tannyelvű követelmé
nyeknek. Továbbra is a tantárgyakat zöm ében magyarul tanították, csak a hit és
erkölcstant adták elő román nyelven.
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M agyarországi román népoktatás a statisztika tükrében
Év

A

1918/19

1

1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1929/30
1932/33
1936/37
1937/38

2
1
1
1
1
-

-

B

C

Tanítók száma

Tanulók száma

-

-

2

105
(935 tanköteles)

—

-

-

-

1
6
2
2
2
1
1
1
1

4
10
10
9
10
9
8

-

15
17

-

723
-

698
1084

-

-

-

_ 1

8

-

1936ban Bihar vármegyében a görögkeleti rom ánoknak két iskolájuk volt
három tanítóval. Egyedül Méhkeréken folyt románul az oktatás és ott is csak két
osztályban, mert a többiben már magyarul tanítottak. Arad megye Magyarorszá
gon maradt részén két faluban volt román felekezeti iskola (Pusztaottlaka és
Elek), de ezek román felekezeti tanító hiányában már nem működtek. Ezen két
falu román tanulói a magyar állami iskolát látogatták. Csanád megyében két
rom án fe le ke ze ti isko la is volt, Magyarcsanádon és Battonyán. C sa k a
magyarcsanádi működött, m elynek egy román tanítója volt. Békés vármegyében
Kétegyházán és Gyulán is két felekezeti iskola volt 1919-ben; 1936-ban Kétegyházán és Gyulán a nagyrománvárosban tanított egy-egy tanító.19
193 7ben a kultuszminisztérium kimutatást készített azokról az elemi iskolák
ról, amelyekben valam ilyen szinten és óraszámban tanították a román nyelvet.
Eszerint:
Gyula-kisrom ánváros
Gyula-nagyrománváros
Ve kérd
Bedő
Körösszegapáti
Méhkerék
Méhkerék
Pocsaj
Nagyiéta
Magyarcsanád
24

görög-keleti, C típusú
görögkeleti, C típusú
görög-keleti, C típusú
görög-katolikus, C típusú
görög-keleti, C típusú
görög-keleti, C típusú
állami, C típusú
görög-katolikus, C típusú
görög-katolikus, C típusú
görög-keleti, B típusú20

1936 október 31-én Mezőpeterden a görög-keleti C típusú iskola megszűnt.
1939 március 3-án ugyancsak megszűnt Méhkerék görögkeleti felekezeti iskolá
ja.21 Körösszegapátiban 1939 októberében a gör. kel. egyház felekezeti iskolája
kénytelen volt bezárni kapuit.22
A legtöbb községben nem volt megfelelő helye a levente-egyesületnek, m ely
nek különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak a román fiatalok magyarosításá
ban. A z iskolának kellett ezeknek otthont adni és ugyancsak itt tartották az ún.
iskolán kívüli népművelői előadásokat. Itt tartották a község egész lakosságát
érintő hazafias ünnepélyeket, m elyek rendezésében az ottani tanítónak kellett
vállalnia a főbb szerepet. A román gyerekeknek „hazafias szellemű" színdarabo
kat és irredenta dalokat kellett bemutatniuk. A hazai román fiatalokat Levente
egyesületek alapítására, megszervezésére kényszerítették. Nehezen tudom el
képzelni, hogy Méhkerék (ahol ma is a lakosság 90% -a román anyanyelvű) ön
ként alapította Levente-egyesületét, am ely 1927 február 12-én, a görögkeleti
iskola helyiségeiben saját alapja javára m űkedvelő előadást és táncmulatságot
tartott.23 A szlovák kormánybiztos 1937-es jelentésében Pusztaottlakáról a kö
vetkezőképpen ír: „A lakosság anyanyelv szerint így oszlik meg: van 300 magyar,
33 német, 534 tót és 459 román anyanyelvű lakos. Van itt hat tanerős állami
elemi iskola, de három részre osztva, három különböző helyen, m indenütt kétkéttanító m űködik (...). Ilyen körülmények közötta magyar nyelvű állami iskola
hivatása elég nehéz, és igen fontos. Halm ai igazgató előszobájában hat leventét
találtam, akik puskáikat tisztogatták. Úgy látszik céllövészetre készültek. M egszó
lítottam őket. Valam ennyi jól beszélt magyarul, pedig volt köztük két oláh, két
tót, egy német és egy magyar anyanyelvű. A német németnek vallotta ugyan
magát, de sietett hozzátenni, hogy németül nem tud. A jegyző szinte m egütkö
zéssel említette, hogyha magyar legény román leányt vesz feleségül, ami több
ször szokott megtörténni, rendesen áttér a görögkeleti hitre, s idővel annyira
eloláhosodik, hogy csak töri a magyar nyelvet. így lettek románokká a következő
született magyarok: Szabó, Mészáros, Bara, Szerb, Lengyel, Kerekes, Gábor stb.
A zt is hallottam, hogy a románok átszöknek a román határon, és onnan kioktat
va térnek vissza. "24
A két világháború közötti időszakban generációk nőttek fel, hogy nem része
sülhettek anyanyelvi oktatásban, és ez a tény a mai napig hatással van a magyarországi románok nyelvismeretére, önazonosságára, az igen előrehaladott asszi
milációra. A z oktatás rendkívül fontos szerepet játszik az egyén szocializációjá
ban, ezért a tárgyalt id ő s z a k b a n - is -a politikai hatalom mindent megtett annak
érdekében, hogy a magyarországi nemzetiségek ne válhassanak öntudatos kö
zösségekké.
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FÜGGELÉK
1
Magyarországi Rom ánok Ügyeinek
m. kir. Kormánybiztosa
Nagyméltóságú Gróf. Klébersberg Kunó úrnak
m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter
B U D A PEST

Másolat 114/925. szám hoz

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Nagyméltóságod múlt évi decem ber hó 22-én 88506/924. V ili. ü. o. szám
alatt bemutatta nekem azt a rendelettervezetet, amellyel a Gyula kis román vá
rosi görög-keleti tanító javadalmazás tekintetében leküldeni méltóztatik. A z egy
házközség 1925. április 3-án tartott IV-ik ülésén foglalkozott ezen leirattal és azt
a határozatot hozta, hogy a ll. sorszámú tanítói állást még időlegesen sem óhajtja
megszüntetni és így nem hajlandó a II. sorszámú tanítói állás javadalmából az I.
sorszámú tanítói állás javadalm ához csatolni.
Nevezett tanító ugyanis a földje után kap 60 q búzát és két tanítói állás utáni
rendes stólákat. A z iskolai épületek szomorú helyzetben vannak és így a földre
szükség van a tatarozáshoz. A tanító választása alkalmával az egyháztanács nem
vállalt anyagi felelősséget az államsegély elnyerése tekintetében és így ha a nagy
méltóságú Vallás és Közoktatásügyi miniszter úr méltóztatna részére államsegélyt
kiadni, vagy engedélyezni úgy azt ő élvezni fogja, ha pedig azt nem engedélyez
né a tanító köteles lesz szolgálni jelen illetmény mellett.
Am időn ezen egyháztanácsi határozatot bemutatni van szerencsém, méltóztassék engem utasítani, hogy a kérdéses ügyben m iképpen járjak el, mert az
egyháztanácsi határozatnak a jóváhagyását Nagyméltóságod döntésétől teszem
függővé.
Budapest, 1925. május hó 5-én
M ély tisztelettel vagyok Nagyméltóságodnak, alázatos szolgája:
Dr. Siegescu s. k.
m. kir. kormánybiztos

[Országos Levéltár M. E. K 28 149. t. 1925-D-2775]

2
A magyar kir. vallás,és közoktatásügyi m iniszternek 39299/1925. V ili. b. ü. o.
szám alatt Békés-vármegye közigazgatási Bizottságához intézett rendeletének má
solata:
Folyó évi április hó 29-én kelt jelentésére a mellékletek visszazárása mellett
tudomás és további eljárás végett értesítem a tekintetes Közigazgatási Bizottságot,
26

hogy Botteu György tanítónak a gyulai-nagyromán városi görög-keleti elemi
iskolához történt megválasztását az 1907. évi XXVII. t. c. 21. §-a alapján jóvá
hagyólag tudomásul veszem.
Egyidejűleg értesítem a tekintetes Közigazgatási Bizottságot, hogy a Gyulanagyrománvárosi görög-keleti elemi iskola ll-ik sorszámú tanítói állás helyi ja
vadalm ának az I. sorszámú tanítói állás helyi javadalmával való egyesítésétől
eltekintek, azonban tekintettel az iskolafenntartó kedvező vagyoni helyzetére,
az újonnan megválasztott tanító részére fizetés-kiegészítési államsegélyt nincs
m ódomban engedélyezni.
Felhívom a tekintetes Közigazgatási Bizottságot, utasítsa a fenntartó egyházközséget, hogy az újonnan megválasztott elemi iskolai tanító részére beszámítha
tó szolgálati ideje alapján járó összes törvényszerű illetményeit pontosan és hi
ánytalanul szolgáltassa ki, tekintet nélkül arra, hogy a megválasztás alkalmával a
tanító részére milyen helyi javadalmat szavazott meg az iskolaszék.
Ezen állás helyi javadalmáról a fentiek figyelembevétele mellett m ielőbb sza
bályszerű új javadalmi jegyzőkönyvet vétessen fel és az újonnan felvett javadalmi
jegyzőkönyv egyik kellően okmányolt és a tekintetes Közigazgatási Bizottság meg
állapítási záradékával ellátott példányát ide sürgősen terjessze fel.
Budapest, 1925. évi július hó 16-án
A miniszter rendeletéből:
Dr. Kisfaludy Kálmán s. k. miniszteri tanácsos.
[Országos Levéltár M. E. K 28 149. t. 1925-D-2775]
3
A magyarországi románok ügyeinek m. kir. kormánybiztosa
II., Fő-utca 81.
Nagyméltóságú Gróf Bethlen István úrnak
m. kir. miniszterelnök

24/1927.

Nagyméltóságú M iniszterelnök Úr!
A z iskolai év végén az egyházközségek, amelyekben román nyelven is taní
tanak, újból sürgetik egy román olvasókönyv kinyomatását. Ebben az ügyben
folyó évi február hó 9-én 6. szám alatt tettek egy felterjesztést, melyben bizo
nyos módozatokat ajánlottam a kinyomatás tekintetében.
Cornea Simon, battonyai gör. kel. lelkész ismét azzal a javaslattal áll elő, hogy
a kinyomatási költségeket vállalják magukra az egyházközségek, am it én maga
sabb politikai szempontból nem tartok helyesnek.
Ebben a kérdésben Nagyméltóságod nagybecsű utasítását várom, mert a sür
getésekre csak a magas döntés után tudok felelni.
Budapest, 1927. június hó 15-én
27

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem
őszinte nyilvánítását:
Dr. Siegescu József
m. kir. kormánybiztos

[Országos Levéltár M. E. K 28 149. t. 1927-D-1001]

4
A békési járás főszolgabírája
Bizalmas
Méltóságos Főispán Úr!
Folyó évi 83 biz. szám alatt kelt rendeletére tisztelettel jelentem, hogy a járás
területén román ajkú lakosságról nem lehet beszélni.
Békés községben mintegy 400 gór. keleti vallási egyén lakik, akik közül legfel
jebb 6-8 egyén bírja a román nyelvet.
Békésen a román egyház iskolát tart fenn és a tanítást a hitközség által megvá
lasztotttanító zavartalanul végzi. A tanítónak jó lakása van, javadalm ához tarto
zik 40 hold föld haszonélvezete.
A hitközségnek papja ez idő szerint nincsen. A papi jövedelem 80 hold föld
lenne, m elynek jövedelm ét a hitközség vezetősége hasznos beruházásokra for
dítja. így rendbe hozta a templomot, a paplakot, iskolát és a többi egyházi épü
leteket is.
A hitközség tagjai általában jó módban élnek, polgári és politikai jogainak
gyakorlásában őket senki nem akadályozza, hatósági védelemért soha sem fo
lyamodtak és a község többi lakosaival egyetértésben élnek.
Békés, 1927. július hó 22-én
Fogadja Méltóságod nagyrabecsülésemet:
olvashatatlan aláírás
főszolgabíró
[Békés Megyei Levéltár, Békésvármegye Főispánt iratok bizalmas, 106/1927]
5
A magyarcsanádi gör. kel. román egyház hivatalából

94./1930 sz.

Nagyméltóságú M. kir. vallás és Közoktatási Miniszter Úr!
Budapest.
A m ellékelt./. egyházközség közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatát mély tisztelet
tel, azon kéréssel mutatjuk be, miszerint a kivonatban feltűntetett régi román
28

tannyelvű könyvek újból való kinyomatását engedélyezni kegyeskedjék, mert
a használatban levő tankönyvek a hosszú használat alatt teljesen elrongyolódtak és használhatatlanná váltak.
Ezen könyvek felújítása közegészségügyi szempontból is fölötte kívánatos.
Am ennyiben magasabb pedagógiai, vagy újabb nevelési szempontokból ezen
régi a változott viszonyokhoz nem alkalm azkodó tankönyvek használata ellen
bármi kifogás volna, úgy kegyeskedjék megengedni, hogy a kisebbségi tan
nyelvű iskolák használatára kiadott tankönyvek valam elyikét román nyelvre le
fordíthassuk és kinyomattathassuk saját költségünkön.
Alázatos kérésünket kegyes jóindulatába ajánlva vagyunk Nagyméltóságod
nak.
Magyarcsanádon, 1930 évi április hó 9-én
M ély tisztelettel
U nk Gyula
iskolaszéki elnök

Buha György
gkel. lelkész

K IV O N A T
a magyarcsanádi gör. kel. rom. egyházközségi, évfebr. 26-i
közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből
9. sz.
Magyar Aurél egyházközségi tag javasolja a közgyűlésen, hogy az iskolánkban
használatos román nyelvű tan könyveket, vonjuk ki a használatból, mert teljesen
elrongyolódtak és nyomassunk helyükben ugyan azon szöveggel ha lehet újat,
ha pedig nem lehet - úgy kérjünk engedélyt más megfelelő tankönyvek lefordí
tására és bevezettetésére.
A hitközség Magyar Aurel javaslatát egyhangúlag elfogadja s egyben utasítja az
iskolaszéki elnökséget ez ügyben illetékes helyen való eljárásra.
K.m.f.t.
Tout Sztanimir s. k.
Pakurár István s. k.
hitelesítők

Buha György s. k.
szinodusi gyűlés elnöke, lelkész

[Országos Levéltár M. E. K 28. 149. t. 1930-D-5570]
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6
Nagyméltóságú
dr. Hóm an Bálint m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrnak,
Budapest.

Másolat

Kegyelmes Urunk!
A kétegyházi gör. kel. román egyházközség alulírott elöljárói - az egyházi tes
tületek, valamint a szülők ismételt szorgalmazására - azon alázatos kérelemmel
járultunk Nagyméltóságodhoz, m éltó ztassék-a fennálló törvények és rendelke
zések értelmében - a kétegyházi áll. el. iskolában - a II. osztálytól kezdve osztá
lyonként heti két órában, a törvényes órarend keretében, arra képesített s az
egyházközség által is megfelelőnek talált egyén által - a román nyelv tanítását
m áraz 1934/35. iskolai év kezdetére elrendelni, oly értelemben, h o gy-a m e n n yi
ben a szülő ez ellen nem tiltakozik - köteles legyen minden román anyanyelvű
gyermek ezen oktatásban részesülni.
Megemlíteni óhajtjuk, hogy az 55578/1932. évi miniszteri rendelkezés értel
mében - a kétegyházi áll. el. iskolában - el van rendelve a román nyelvtanítása,
de csak csoportonként heti két órában s azon iskolában, ahol a gyerm ekek 80
%-a román anyanyelvű, a csoportonkénti tanítás minden komolyságot nélkülöz
és teljes lehetetlenség.
Kérésünket ismételve s abban a reményben, hogy jogos kérelmünk jóakaratú
meghallgatásra talál, vagyunk Nagyméltóságodnak alázatos tisztelői:
Borza János s. k. zsinat elnök
Grósz György s. k. világi elnök
M iskucza Péter s. k. plébános
Kétegyháza, 1934. augusztus 16-án

[Országos Levéltár M. E. k 28 149. t. 1934-D-16172]
7
Nagyméltóságú
M. Kir. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úrnak
Bu_dapest.
Kegyelmes Uram!
Alulírott M iskucza Péter g. kel. román lelkész - eleki híveim nevében - azon
alázatos kérelemmel járulok Nagyméltóságodhoz, kegyeskedjék 1939/40. tanév
kezdetén az eleki áll. el. iskolában is elrendelni a román nyelvtanítását.
Kérésem támogatására megemlítem, hogy az eleki áll. el. iskolában - ahol a
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német nyelv tanítása, már évek óta be van vezetve - a román tanulók száma
hatvanhat, a külterületi iskolában pedig ötvenhat.
Hangsúlyozni kívánom, hogy a román nyelvtanításával a célunk kizárólag az,
hogy a vallásban - ami egyházi érdek mellett, fontos állami érdek is - eredmé
nyesen taníttathassák és, hogy gyerm ekeink használhassák imakönyveinket.
Távol áll tőlem még annak gondolata is, hogy tanáccsal szolgáljak, azonban a
helyi körülmények ism eretében-vélem ényem s z e rin t-a román nyelvű oktatás
a legcélszerűbben, úgy volna megoldható, hogy az I—VI. osztályú g. kel. román
tanulók egy osztályban volnának összevonva és a román nyelv az osztatlan isko
lák részére biztosított óraszámban taníttatna. Ezzel megoldást nyerne a hitokta
tás is, amely eddig, egyrészt tanterem hiánya, másrészt a tanulók más órákon
való elfoglaltsága miatt, valósággal lehetetlen volt. - Vélem ényem szerint, az al
kalmazandó tanerő, elláthatná a külterületi iskolában is a román nyelvtanítását,
oly óra számban, hogy azok is megtanuljanak írni és olvasni.
Szerény kérésemmel ismételve, vagyok Nagyméltóságodnak
alázatos tisztelője:
Elek 1939 május 30-án
M iskucza Péter
gör. kel. román lelkész

[Országos Levéltár M. E. K 28 149. II. 1942-0-19083]
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M. KIR. M IN IS ZT E R E LN Ö K S É G
Tárgy:
VKM : az eleki áll. elemi iskolában a román nyelvtanítása.
NB1

16.935.

Miskucza Péter eleki gör. kel. lelkész - állítólag az eleki román anyanyelvű
tankötelesek szüleinek kívánságára - azzal a kéréssel fordult a VKM .-hez, hogy
az eleki áll. el. iskolában a román nyelv tanítását is elrendelje.
Elek község lakosságának anyanyelvű megoszlása 1930-ban a következő volt:
összes:
8446
magyar: 1706
német:
6390
tót:
88
oláh:
1256
egyéb:
6
A belterületi iskola 821 tanulója közül 69 román anyanyelvű.
A z állami népiskola igazgatóságának az iratokhoz csatolt jelentése rámutat

31

arra, hogy M iskucza nemzetvédelmi szem pontból megbízhatatlan és mint ilyet
a hatóság nyilvántartja. Elrománosító tevékenységet fejt ki.
Tiszteletteljes vélem ényünk szerint önmagában az a tény, hogy egy nemzeti
szempontból m egbízhatatlannak nyilvánított lelkész kéri az anyanyelvi oktatás
bevezetését, nem lehet akadálya annak, hogy, ha a kérés indokolt, annak teljesí
téséhez hozzájáruljunk.
A 11.000/1935. M. E. számú rendelet előírja, hogy ott ahol legalább húsz
tanköteles szülője kéri, - az anyanyelvi oktatást, - ott ahol legalább negyven
ugyanazon nemzetiséghez tartozó tanköteles szülője kéri - , az egységes okta
tási rendszer bevezettessék.
A kérvényből nem tűnik ki világosan de valószínűleg csak anyanyelvi oktatás
bevezetését kéri M iskucza. A z iskola igazgatóságának jelentése szerint csak az
egyik tanerő: Marossy József rendelkezik román nyelvű tanítási készséggel. A z anyanyelvű oktatást bizonyára ő is el tudná látni.
Mielőtt azonban a tárgyban véglegesen állást foglalnánk szükségesnek lát
szik, hogy a Vkm . lehetőleg központi tisztviselő kiküldésével állapítsa meg, hogy
M iskucza kérelme mennyiben fedi az eleki román nemzetiségű szülők valósá
gos kívánságát.
Budapest, 1940. április hó 19
M ikó

[■Országos Levéltár M. E. K 28 749. II. 1942-0-19083]
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Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium
Nagyméltóságú
Dr. Kállay M iklós Úrnak,
m. kir. titkos tanácsos,
m. kir. miniszterelnök

Tárgy: A z eleki áll. iskolában
a román nyelv tanítása
33.690/1941. sz.

Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr!
Hivatkozással fenti számú nagybecsű iratára van szerencsém Nagyméltósá
goddal közölni, hogy az eleki áll. népiskola román anyanyelvű tanköteleseinek
román nyelvű tanításáról - Nagyméltóságoddal egyetértésben - 25.370/1941.
szám alatt úgy rendelkeztem, hogy a jelzett iskola 1941/42. tanévben m egnyílta
vegyes rendszer szerint román és magyar nyelven tanító tagozata köteles áttérni
a teljes román nyelvű oktatási rendszerre.
A román anyanyelvű tankötelesek szülei az idézett rendelet 2. §-a alapján
szabályszerű kérvényt nyújtottak be hozzám , melyben a vegyes oktatási rendszer
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további fenntartását kérték. E kérvény alapján célszerűnek találtam titkos sza
vazás elrendelését, hogy a szülők minden befolyástól mentes állásfoglalását meg
állapíthassam. A kiküldöttem, Mattay Imre m. kir. kormánytanácsos vezetése
alatt megtartott szavazás alkalmával 79 román anyanyelvű tanköteles szülője
jelent meg és valam ennyien a vegyes oktatási rendszer további fenntartását
kívánták.
A z érdekelt szülők egyöntetű kívánságának figyelembevételével a Nagyméltó
ságod hozzájárulásával kiadott 34.061/1941. eln. E. számú rendeletemben úgy
rendelkeztem, hogy az eleki áll. népiskola román anyanyelvű tanköteleseit 1
tanító ezután is a vegyes oktatási rendszer szerint tanítsa.
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Budapest, 1942. évi április hó 9-én
A miniszter rendeletéből:
olvashatatlan aláírás
miniszteri osztálytanácsos

[Országos Levéltár M. E. K 28 149. II. 1942-0-19083]

10
JE G Y Z Ő K Ö N Y V
Felvétetett Magyarcsanádort a görög-keleti román elemi népiskola nagytermé
ben, 1938 évi július hó 3-án. Jelen voltak: Luczay Mláden, gör. kel. román
plébános, iskolaszéki elnök; Rusz János, tanító, valamint az iskolára utalt tanulók
szülei, szám szerint 32 szülő.
Luczay Mláden ismerteti a Nagyméltóságú m. kir. vallás és közoktatásügyi M i
niszter Úrnak, 760/1936 eln. sz. rendelete 3. §-ában foglalt rendelkezéseket,
melyek szerint, ha valam ely iskolában 20 m indennapi tanköteles tanuló egy bi
zonyos nyelvi kisebbséghez tartozik, az esetben az iskolára utalt tanulók szüleit
gyűlésre kell összehívni és előttük a 760/1936 eln. sz. VKM . rendeletet, valamint
a 11.000/1935 M. E. sz. kormányrendeletet kell ismertetni.
E célból hívattak egybe a megjelent szülők, akik a román nyelvi kisebbséghez
tartoznak és a fenti rendeletek ismertetése után Luczay Mláden mint a gyűlés
elnöke nyilatkozattételre szólítja fel a jelenlévő szülőket arra vonatkozólag, hogy
kívánják-e a fenti rendeletekben körülírt és most ismertetett új egységes kisebb
ségi oktatás bevezetéséta magyarcsanádi görög-keleti román elemi iskolában.
Határozat:
A jelenlévő szülők, - szám szerint 32 szülő -egyhangúlag kijelentik, hogy az új
egységes kisebbségi oktatásnak a magyarcsanádi görög-keleti román elemi isko
lába való bevezetését kívánják.
Kelt Magyarcsanádon, 1938 évi július hó 3-án

[Országos Levéltár VKM K 507 71. cs. 6. tétel]
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Bihar vármegyei Kir. tanfelügyelősége
Vallás és közoktatásügyi Miniszter Úrnak
Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Jelentem, hogy népoktatási kerületemben csak Méhkeréken m űködött C típusú iskola és egyedül ez kérte a vegyes, illetve egységes tanítás bevezetését.
Itt egy két tanerős gör. kel. és egy 4 tanerős állami iskola m űködik és a kettő
coo perál.
Részletes jelentésemet erre vonatkozólag folyó évi január hó 24-én 114/938.
sz. alatt tettem meg a tankerületi kir. főigazgatósághoz.
Jelentem továbbá, hogy Méhkeréken a magyar anyanyelvű tanulók három
évi átlaga 17. így ezek érdekében teendő külön intézkedésre szükség nincs.
Jelentem végül, hogy a méhkeréki 4 állami tanerő közül egyik sem ért, sem
nem beszél román nyelven. A vegyes tanítási rendszer bevezetése esetén ezek
kicserélendők volnának.
Tisztelettel javaslom, hogy pótlásul egyik tanerőnek Kiss Kornélia oki. tanítónő,
méhkeréki lakost kinevezni méltóztassék. Nevezett tökéletesen értés beszél né
metül és románul. 1932-ben végzett, igen jó eredménnyel. Apja állás nélküli
tisztviselő, anyja ugyanott egyik gör. kel. tanítónő. Feltétlenül megbízható család
és eddig is kiváló szolgálatot tettek nemzeti szempontból. Nevezett tanító okleve
lének egyszerű másolatát idezártan felterjesztem.
Berettyóújfalu, 1938 július hó 18-án
M ély tisztelettel:
olvashatatlan aláírás
tanügyi s. titkár
kir. tanfelügyelő

[Országos Levéltár VKM K 507 73. sz. 6. t.]
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Csanád-Arad-Torontál K.E.E. Várm egyék Kir. Tanfelügyelője
Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úrnak
Tárgy: Egységes kisebbségi oktatási rendszerre való átszervezése
Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Jelentem, hogy a battonyai gör. kel. román elemi népiskolának az egységes
rendszerre való átszervezése megtörtént.
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A z iskolaszék vonatkozó jegyzőkönyvét két eredeti példányban, az üggyel kap
csolatos 94/1939 és No 97/1939. számú iratot pedig másolatban mellékelem
Makó, 1939. évi május hó 27
Kiváló tisztelettel:
Dr. Nagy Sándor
kir. tanfelügyelő
JE G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Battonyán 1939. május hó 18-án a görög keleti román felekezeti ele
mi népiskola tantermében tartott iskolaszéki rendkívüli ülés alkalmával.
Jelen voltak: Magdu János gör. kel. román plébános, iskolaszéki elnök; Rosu
Axentia, Fojta István, Ternován György, Boár Vazul, Farkas István, Gaukán M i
hály, Kocsis Uros, Saperla János, ifj. Rosu Péter, Marosán Tódor, Unk Zakariás
iskolaszéki tagok, utóbbi mint jegyzőkönyvvezető. A meghívott szülők közül szám
szerint 29.
Magdu János elnök üdvözli a megjelenteket megállapítván a határozatképes
séget, az ülést megnyitja. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Rosu Axentia és Farkas
István iskolaszéki tagokat, a szülők részéről ifj. Rosu Axentiát és Sutya Miklóst
kéri fel.
Magdu János iskolaszéki elnök ismerteti a nagyméltóságú m. kir. Vallás- és
Közoktatásügyi Miniszter Úrnak 760/1936 eln. sz. Rendelete 3. §-ában foglalt
rendelkezéseket, melyek szerint, ha valamely iskolában 20 m indennapi tanköte
les tanuló egy bizonyos nyelvi kisebbséghez tartozik, az esetben az iskolára utalt
tanuló szüleit gyűlésre kell összehívni és előttük a 760/936 eln. számú V.K.M .
rendeletet, valamint a 11.000/1935. M. E. számú kormányrendeletet kell ismer
tetni. E célból hívottak egybe a megjelent iskolaszéki tagok és a szülők, akik a
román nyelvű kisebbséghez tartoznak és a fenti rendeletek ismertetése után Magdu
János, mint a gyűlés elnöke nyilatkozattételre szólítja fel ^jelenlévőket arra vo
natkozólag, hogy kívánják-e a fenti rendeletekben körülírt és most ismertetett új,
egységes kisebbségi oktatás bevezetését a battonyai gör. kel. román felekezeti
elemi népiskolában.
Határozat
A jelenlévő iskolaszéki tagok és a jelen volt 29 szülő egyhangúlag kijelentik,
hogy az új egységes kisebbségi oktatásnak a battonyai görög keleti román feleke
zeti elemi iskolába való bevezetését kívánják.
Battonya, 1939 május hó 18-án
U nk Zakariás
jegyzőkönyvvezető

Magdu János
iskolaszéki elnök

k

Hitelesítők
Rossu Axentia
Farkas István
iskolaszéki tagok
Sutya Miklós
ifj. Rosu Axentia
szülők
[Országos Levéltár VKM K 507 71. cs. 6. t.]
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Csanád-Arad-Torontál k.e.e. vármegyék kir. tanfelügyelőjétől
Méltóságos
Dr. Kispataki János úrnak,
Tárgy: A román kisebbségi
tankerületi királyi főigazgató
népiskolákra vonatkozó adatok
Méltóságos Tankerületi Királyi Főigazgató Úr!
A hivatkozott számú rendeletre tisztelettel jelentem az alábbiakat:
1. Népoktatási kerületemben kétgör. kel. román elemi népiskola m űködik, a
battonyai és a magyarcsanádi, mindkettő egytantermes és egytanerős. M indket
tőben a tanítás 1938. szeptember 1 -tői kezdődően az egységes kisebbségi okta
tási rendszer szerint történik.
2. A battonyai gör. kel. román elemi népiskolában az egységes kisebbségi ok
tatási rendszer bevezetését a V. M. Miniszter Úr az 1940. január 19.-én kelt
134. 228/1939. IX. számú rendeletével vette tudomásul. A magyarcsanádi gör.
kel. román elemi népiskolában az egységes kisebbségi oktatási rendszer beveze
tését tudomásul vevő vkm -i rendelet a mai napig sem érkezett le hivatalomhoz,
bár a vonatkozó iratokat a 115085/1937. IX. számú vkm -i rendeletre való hivat
kozással Méltóságod útján az 1938. július 22-én kelt 11-10/1938. tf. eln. számú
jelentésem kapcsán odafelterjesztettem.
3. M indkét gör. kel. román elemi népiskola tanítója oktató képességgel bírja a
román nyelvet.
4. A magyarcsanádi gör. kel. román elemi népiskolába a folyó tanévre 44
m indennapi tanuló van beiskolázva, akik közül 43 román, 1 magyar anyanyel
vű; 43 gör. kel., 1 ref. vallású. A battonyai gör. kel. román elemi népiskolába a
folyó tanévre 43 mindennapi tanuló van beiskolázva, akik mind román anya
nyelvűek és gör. kel. vallásúak.
5. A battonyai és a magyarcsanádi gör. kel. román elemi népiskolákban az
1939/40. tanévben használt tankönyvek jegyzékét mellékelem.
Tankerületem más népiskolájában a román kisebbségi nyelvtanítása még nincs
bevezetve, bár a V. K. Miniszter Úr az 1938. december 29.-én kelt 112. 489/
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1938. IX. számú rendeletével ennek bevezetését az Elek-belterületi, az ElekLőkösházai I. sz. és az Elek-Lőkösházai II. sz. állami népiskoláknál is elrendelte. A
rendelkezés végrehajtásának akadálya a román nyelven tanítani tudó tanerők
hiánya. Vonatkozó előterjesztéseimet, melyekben ezt bejelentettem és amelyek
ben román nyelven tanítani tudó tanerők beosztását kértem a V. K. M inisztéri
umtól 1939. decem ber 9.-én 7-11-1939. eln./tárgy: az eleki belterületi elemi
népiskola oktatási rendszerének módosítása/, 1939. december 5.-én 2290/1939.
(tárgy: az Elek-lőkösházai l.sz* népiskola személyi ügyeinek rendezése) tf. szá
mok alatt tettem meg. Előterjesztéseimre a V. K. Miniszter Úr román nyelven
tanítani tudó tanerőket még nem küldött.
Makó, 1940. évi március hó 11 .-én.
Kiváló tisztelettel: Dr. Nagy Sándor
kir. tanfelügyelő
[Országos Levéltár M. E. K 28 149. II. 1940-G -l 7522]
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Bihar vármegye kir. tanfelügyelőség
871/1940. sz.

Másolat
Tárgy: Román kisebbségi népiskolákra
vonatkozó adatok

Méltóságos Főigazgató Úr!
Tisztelettel jelentem, hogy népoktatási kerületemben egyedül a méhkeréki nép
iskolában folyik a román nyelv tanítása.
A III—VI. osztályt tanító állami népiskolában a román nyelvet osztályonként 2
órában Oláh János gór. kel. esperes-lelkész tanítja. Román nyelvi tankönyvet
nem használnak.
A gór. kel. hittant az állami népiskolában szintén O láh János gör. kel. esperes
lelkész tanítja ugyancsak román nyelven. A román nyelvű hittankönyv cím e a III.
és IV. osztályban: Crismarin Miklós: Katekizmus. A z V -V I: osztályban: Crismarin:
Bibliai történetek.
A z egységes oktatási rendszer ez ideig sem az l-ll. osztályt tanító gör. kel., sem
a lll-V I. osztályt tanító állami népiskolában nincs bevezetve.
A gör. kel. népiskolában mindkét tanerő bírja oktatóképességgel a román nyel
vet. A z állami népiskola négy tanítója közül egy sem tud románul.
A tanulók anyanyelvi és felekezeti megoszlása a gör. kel. népiskolában (l-ll.
osztály) a következő: Beiratkozott 118.
a) Anyanyelv szerint magyar:
5
román:
113
b) Vallás szerint:
református:
4
gör. kel.:
106
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baptista:
8
A z állami népiskolában (III—VI. o.) beiratkozott: 166
a) Anyanyelv szerint magyar:
4
román:
162
b) Vallás szerint:
református:
4
gör. kel.:
155
baptista:
7
Jelentem továbbá, hogy a gör. kel. népiskolában - az osztálybeosztási kimuta
tás szerint - a román nyelvet kisegítő nyelvként használják.
A használt tankönyvekre és a kisebbségi nyelv tanításának módjára nézve hi
vatalfőnököm m égf. évi március 4-én a méhkeréki gör. kel. iskolaszéktől is kért
adatokat.
A z iskolaszék azonban e felhívásra, ismételt sürgetésre sem válaszolt.
Ez okozta a jelentés késedelmét is.
Berettyóújfalu, 1940. április 8.
Kir. tanfelügyelő szabadságon:
mély tisztelettel:
Dr. Köves Sándor s.k.
tanügyi s. titkár

[Országos Levéltár M. E . K 2 8 149. II. 19 41 -B -l5553]
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M. KIR. M IN ISZT E R E LN Ö K SÉ G .
Tárgy:
VKM : A d ato ka hazai román kisebbségi népiskolákról
NB!

17.522/1940.

A VKM . r.u. kérésünkre megküldötte a tárgyban jelölt adatokat. Kitűnik ezek
ből, hogy Kárpátalján négy román tannyelvű kisebbségi elemi népiskola m űkö
dik, valamennyi tanerő (egy kisegítő tanerőtől eltekintve) tökéletesen beszél ro
mánul. A tannyelv román, a magyar nyelv kötelező tantárgy. Marina Öm ga java
solja, hogy az egységes oktatási rendszer vezettessék be, ez jobban megfelelne a
szülők kívánságának is, akik a magyar nyelvű tanítást kívánják.
Békés vármegye tanfelügyelője jelenti, hogy Cyula-Miklósvárosi gör. kel. iskola
az egységes oktatási rendszert bevezette, de a VKM . jóváhagyása e tárgyban még
nem érkezett le hozzájuk.
A Gyula-Krisztinavárosi gör. kel. iskolában az egységes rendszert elméleti
leg bevezették, gyakorlatban jelenleg azonban csak a román nyelvtant és a

38

beszéd- és értelemgyakorlatot tanítják heti három órában románul. A tanerő
nem beszél románul.
A kétegyházi állami iskolában nem vezették be az egységes rendszert, csak a
gór. kel. és baptista hittantanárok tanítják a hittant románul. Egy tanerő sem tud
románul.
Csanád-Arad-Torontál vm. tanfelügyelője jelenti, hogy a battonyai és a
magyarcsanádi gör. kel. román elemi iskolában az egységes oktatási rendszert
bevezették. A tanerők oktatóképességgel bírják a román nyelvet. A tanfelügye
lő közli, hogy a Vkm . a magyarcsanádi iskolára vonatkozó és az egységes ki
sebbségi oktatási rendszer bevezetését tudomásul vevő rendeletét még nem
juttatta el hozzá. Közli továbbá, hogy az Elek belterületi, Elek Lőkösházai I. és
Elek Lőközházai II. számú állami népiskoláknál az egységes oktatási rendszert
még nem vezették be, bár a Vkm . a bevezetést elrendelte, mert mégfelelő
oktatóképességgel bíró tanerők nem állnak rendelkezésre.
A Vkm . fenti adatokat tudomásulvétel végett küldi meg.
Tekintettel arra, hogy Kárpátalja autonóm iájának kérdése megoldás alatt áll,
a kárpátaljai román iskolák kérdésében ez idő szerint állást foglalni korai lenne.
A csonkahazai román iskoláknak megfelelő oktatóképességgel bíró tanerőkkel
való ellátása céljából a Vkm . most fogja összeállítani azoknak a tanítóknak a
névsorát, akik a román (ill. természetesen a többi kisebbségi) nyelvet oktatóké
pességgel bírják és amennyiben elegendő ilyen tanerő nem fog rendelkezésre
állni, a Vkm . lehetővé fogja tenni, hogy erdélyi menekültek, vagy más románul
beszélő egyének, rövid képzés után képesítést nyerjenek és ezeket fogják alkal
mazni. (Az Országos Közoktatási Tanács 1940. május 15.-iki határozatai:)
A m ig a kérdések fenti módon nem rendeződnek, az ügy további intézkedést
nem igényel.
1940. augusztus 15.-iki határidővel

ad acta teendő.
Budapest, 1940. május hó 31.
Mikó

[■Országos Levéltár M. E. K. 28 149. II. 1940-G-17522
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1998, 46. p.
5 Tóth Ágnes, i.m. 8. p.
6 I. m., 16 . p.
7 I.m., 18. p.
8 Országos Levéltár Miniszterelnökségi Iratok (továbbiakban O L M. E.) K28 65. cs. 139.
t. 1925-D-775
9 O L M. E. K 28 149 .1.1927-D-9686
10O LM . E. K 28149.1.1927-D-1001
11 O L M. E: K 28149.1.1932-D-11756
12 „(...) Şcolile confesionale române, ortodoxe şi unite deopotrivă, au fost suprimate, iar
şcoli de stat cu limba de propunere română, statul ungar nu a înfiinţat. Astfel în Ungaria
nu există nici o singură şcoală cu limbă de propunere română, sau măcar cu limba
română ca studiu facultativ.
Ca să nu fie învinovăţit de intoleranţă faţă de minorităţile sale etnice, Guvernul ungar
a avut grijă să se ocupe ca şi înainte de marele război enunţînd pe hîrtie anumite
dispoziţii liberale. în 1923 Ministrul Instrucţiei a dat ordonanţa Nr. 4800, prin care lasă
deplină latitudine locuitorilor diferitelor comune a-şi alege tipul de şcoală primară pe
care vor ca limba de propunere dorită de dînşii. în 29 febr. 1924 a trecut prin Cameră o
lege în privinţa limbilor minoritare, autorizînd întrebuinţarea lor în şcoli şi în faţa autori
tăţilor.
Aceste dispoziţii însă au rămas literă moartă. Nu numai n-au fost puse în practică de
organele Statutului, dar a fost virtual interzisă şi răspîndirea textului şi conţinutul lorîn
comunele cu populaţie minoritară, care astfel n-au nici cea mai slabă idee de drepturile
ce le-au fost hărăzite. încercările de a lămuri populaţia asupra acestor drepturi au fost
toate împiedicate şi chiar reprimate. Deputatul Victor Knaller a protestat cu violenţă în
şedinţa din 13 noiembrie 1925 a Adunării Naţionale Ungare în contra acestei purtări a
administraţiei şi guvernului; protestul său însă n-a avut un efect. Ordonanţa Ministerială
amintită mai sus şi legea din 29 februarie 1924 sunt ceea ce a fost vechea lege XXXVIII
din 1868 (a naţionalităţilor); un text mort bun arătat străinătăţii cu dovadă de concepţie
liberală, dar fără nici un efect real asupra situaţiei minorităţilor.
(...) Conştiinţa românească în sînul populaţiei române din Ungaria este foarte inega
lă. în comunele situate de-alungul sau în apropierea frontierei româneşti şi locuite în
număr mai mare de români, cum sínt Bătania, Giula, Cenadul-Unguresc, Sarkad, Micherechi, Săcal, ea este vie şi îndărătnică: locuitorii ţin profund atît la limba română, pe
care o vorbesc bine, cîtşi la religia lor ortodoxă sau unită. în comunele jaca, Darvaş,
Vecherd, Bichiş, Bichiş-Ciaba, Karcag, spiritul românesc e slab, în unele locuri chiar
stins cu totul: limba română e vorbită puţin şi rău.
(...) Reducerea preoţilor şi învăţătorilor trecuţi dincoace de frontieră nu a mai fost
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admisă; aceştia fiind consideraţi trădători aveau să fie daţi curţilor marţiale ungureşti.
Aducerea altor preoţi şi învăţători a fost zădărnicită. în special Guvernul ungar cerea ca
aceştia să-şi aibă cetăţenia ungară definitiv stabilită; celor cîţiva preoţi cari au mai rămas,
autorităţile locale, jandarmeria şi naţionaliştii unguri exageraţi le-au făcut viaţa un ade
vărat iad.
Parohiile româneşti unite, care toate pînă acum au un caracter românesc pronunţat,
sunt pe cale a fi înglobate în episcopia unită ungurească din Hajdúdorog, de unde i se va
putea trimite preoţi.
Sunt multe cazuri cînd, mai cu seamă în comunele Darvaş, Vecherd şi Jaca, românii
ortodocşi, în lipsa unor preoţi de legea lor, au recurs la păstorii unguri calvini pentru
botezuri şi cununii.
Cu prilejul cununiilor noii căsătoriţi sunt întotdeauna siliţi să dea aşa numite
„reversale", angajamente că cei ce se vor naşte din aceste căsătorii vor fi botezaţi în
religia preoţilor cari săvîrşesc actul cununiei, este evident ca în cazul continuîtă actuale
lor condiţii, chiar dacă actuala generaţie a acestor fraţi ai noştri va şti rezista pînă la capăt,
generaţia viitoare va fi aproape întreagă înstrăinată.
Românii din Ungaria sunt meniţi unei dispariţii foarte grabnice, dacă instituţiile lor
naţionale şi mai presus de toate biserica şi şcoala nu vor putea fi reînviate.
(Vasile Stoica, Românii din Ungaria, ín: „Graiul românesc", Bucureşti, 1828, octom
brie, p. 173-176.)
împotriva revizionismului ungar, procesului de maghiarizare, au luptat şi acţionat
mai multe reviste româneşti, publicînd o sumedenie de articole obiective şi mai puţin
obiective despre soarta românilor din Ungaria trianonică. Mai jos publicăm două artico
le referitoare laînvăţămîntul românescîn Ungaria interbelică:
„Confratele „Credinţa" din Bucureşti a publicat la 12. oct. un articol de revelaţii
preţioase despre românii din Ungaria, sub semnătura distinsului publicist arădan Coriolan
Bărbat.
Ni se arată că deşi au edificiu şcolar, comunităţile bisericeşti româneşti nu sunt lăsate
să ţină învăţători. în unele sate lipseşte şi preotul şi învăţătorul, fiindu-le ţinute posturile
cu dinadins vacante. într-o seamă de sate limba românească nu e tolerată nici în biseri
că, unii prim-pretori pun lîngă preotul din altar jandarmi ca să-i impună să predice
ungureşte.
O statistică revelatoare
D. Coriolan Bărbat publică următoarea statistică (adăugăm că unde-i vorba de şcoală
şi biserică, trebuie înţelese edificiile acestora):
„Békés-Gyula" (oraşul mic şi oraşul mare) cu cca 4000 de români, cu 2 biserici şi 2
şcoli, cu 2 preoţi români şi un învăţător suplinitor care nu ştie româneşte.
Kétegyháza, comună fruntaşă pînă la 1919 pur românească, cu 5000 locuitori. Cu o
biserică cu 2 preoţi. I s-a îngăduit (la 5000 locuitori) numai o şcoală confesională, dar
fără învăţător.
Békéscsaba, cu 1000 locuitori români, cu o biserică, cu o şcoală, cu un singur preot.
Şcoala confesională fără învăţător; astfel copiii românilor sunt siliţi să meargă la şcolile
de stat maghiare.
Békés, cu 800 români. Cu o biserică şi o şcoală. Cu un preot, cu predică ungurească
impusă şi fără învăţător.
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Bătania, cu 1800 români, cu 1 biserică, cu 1 şcoală. Această comună, fiindcă este în
nemijlocita apropiere a graniţei româneşti, nu are nici preot şi nici învăţător.
Cenadul-Unguresc, cu 2000 români, cu 1 biserică şi 2 şcoli, cu un preotşi un învăţă
tor. Un post de învăţător este „din ordin" vacantîn fiecare an.
Pusta Otlaca, cu 1200 români, cu 1 biserică şi 1 şcoală, cu 1 preotşi fără învăţător.
Micherechi, cu 400 români cu 1 biserică şi 2 şcoli. Comună pur românească. Cu un
preot bun român, însă fără nici un învăţător.
Darvas, cu 1504 români, cu 1 biserică. Şcoală preluată de către stat fără învoirea
locuitorilor români. Din partea prim-pretorului se fac presiuni cu ameninţări, încîtîn
fiecare sărbătoare şi duminecă, în asistenţa jandarmilor, la biserica românească predica
şi liturghia trebuiesc făcute în limba maghiară.
Comunele: Peterd (cu 2000 români), Săcal (cu 1800 români), Vecherd (2500 români)
şi jaca (cu 1600 români) - sunt lăsate fără preot şi fără învăţător. Persistă în aceste
comune o imoralitate strigătoare. Nimeni nu se îngrijeşte de aceşti români (...).
Statistica se încheie cu cazul de la Apateu, cel mai ameninţat dintre satele româneşti
din Ungaria, din pricina preotului Mureşan, care şi-a renegat legea şi naţionalitatea, şi
porunceşte credincioşilor să se ungurizeze.
E vorba despre preotul pe care Ştefan Németh de laSenteş, l-a făcut de la sine proto
pop, pentru că a introdusîn biserică limba maghiară. Credincioşii din Apateu au reacţionatîn contra preotului lorînchizînd biserica şi refuzînd şi-n faţa jandarmilor să predeie
cheile.
(Ştiri despre românii din Ungaria, în: „Gazeta Antirevizionistă", 21 octombrie 1934,
nr. 7, p. 4.)
„învăţătorii unguri, cari ocupă majoritatea posturilor din vechile şcoli confesionale
române de dinainte de război, predau numai în limba maghiară.
în comuna Apateu, preotul Gavril Mureşan e şi învăţător. Acest preotînsă e renegat
şi pentru a se susţine în graţia autorităţilor maghiare „propune religia ortodoxă în ungu
reşte şi impune copiilor să-şi cumpere manuale ungureşti." Acest preot este aderentul
mişcării pentru înfiinţarea episcopiei ortodoxe maghiare din Senteş.
La Micherechiu se mai predă limba română, ca studiu facultativ, în clasele l-a şi a IIa primară, de către două învăţătoare românce.
La Pocei, unde existau trei şcoli confesionale greco-catolice române, toţi învaţă în
limba maghiară.
La Medgyespuszta, a existat o şcoală confesională română, dar nu funcţionează, ne
avînd învăţător român. Elevii români frecventează şcoala de stat, cu limba de predare
maghiară. In Aletea, elevii români frecventează şcoala maghiară. în Bătania la fel.
La Cenad, Chitighaz şi în Ciula oraşul mare român, se mai predă româneşte în prime
le clase primare de către învăţătorii români. în Ciula oraşul mic român, la şcoala confe
sională ortodoxă română, ungurii au impus o învăţătoare unguroaică (soţia lui Árpád
Roth), care predă în limba maghiară.
Şcoalele confesionale ortodoxe române din Bătania, Bichiş, Bichiş-Ciaba, precum şi
o şcoală din Cenad şi Giula oraşul mare român, nu funcţionează din lipsă de învăţători
români. Elevii români din aceste localităţi urmează şcolile maghiare.
Avîndîn vedere că manuale româneşti nu există la nici o şcoală, predarea de cunoş
tinţe în limba română se rezumă la: predarea religiei şi pe cît permit împrejurările şi
scrisul şi cetitul.
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(Petre Petri ncă, Limba în şcolile confesionale române din Ungaria de azi. Procesul de
denaţionalizare, prin şcoală şi biserică., în: „Ofensiva română", 23 august 1937, p. 5.)
13 Vasile Stoica, Românii din Ungaria, în: „Graiul românesc", Bucureşti, octombrie, 1928,
p. 173-176.
14 O L M. E. K 281934-D-15688.
15 O L M. E. K 28 71. cs. 149.1.1927-1001.
16 O L M. E. K 28 71. cs. 149.1.1927-5585.
1 7 l.m .

18 Ezen táblázatot a következő források alapján készítettem:
Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása Bp., 1975.120. p.
Zielbaer György: A nemzetiségi jogok a hazánkban élő románság létszámának alakítása
tükrében. In: A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos
Közleményei IV/1984.137. p.
Dr. Iván Nagy: Românii din Ungaria - Studiu statistic. In: Glasul Minorităţilor 1827/10.
370-371. p.
Hajdú-Bihar megyei Levéltár (továbbiakban HBmLt) VI. 501/a. 2. cs. Debreceni
Tankerületi Főigazgatóság Elnöki iratok 1919-1937.
19 O L M. E. K 28 71. cs. 149.1.1927-5582.
20 HBmLt VI. 501/a 2. cs.
21 O L M. E. K 28 211. cs. 464.1.1939-G-15762.
22 Bihari Hírlap, 1939 október 26.
23 Békés Megyei Levéltár 9. Patkás Tivadar méhkeréki lakos irathagyatéka 1. doboz b/7.
24 O L M. E. K 28 114. cs. 58. t. E-15792/1937.
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Ö SSZEFO G LA LÁ S
Román népiskolák a két világháború közötti M agyarországon

Berényi Mária
A z önálló levéltári kutatásokra alapozott munka, a magyarországi román nép
oktatás történetének egyik legkritikusabb korszakát, a két világháború közötti
időszakot mutatja be. Román oktatástörténeti szempontból ez a korszak kevés
bé volt kutatott, így ebben a témában nagyon kevés publikáció született. A tanul
mány igyekszik bemutatni a magyar kormányok 1 9 20-194 5 közötti oktatáspoli
tikáját, a nemzetiségi oktatást szabályozó miniszteri rendeleteket.
1918 után a trianoni Magyarországon maradt románság sajátos helyzetbe
került, az értelmiségi rétegét képező papok és tanítók Romániába menekültek.
A két világháború között a magyarországi román kisebbségi törekvések iskolarendszerük és egyházaik fenntartására összpontosultak és ebben ki is merültek.
A felekezeti iskolákban a tanítás több évig szünetelt tantermek, tanítók és
tankönyvek hiányában, erről tanúskodik a levéltári anyagban meglévő panasz
levelek, kérelmek tömkelegé. A fenntartó egyházközségek Romániából akar
tak hívni tanítókat, ugyancsak innen akartak beszerezni tankönyveket is, de
ezt a magyar hatóságok nem engedélyezték.
A két világháború közötti nemzetiségi iskolarendszert több korm ányrende
lettel szabályozták. A nemzetiségi népiskola három típusa volt ismert Magyarországon 1923-tól. A z A típusú iskolában a tannyelv az illető kisebbség anya
nyelve, a magyar nyelv kötelező tantárgy; a B típusú iskolákban mintegy fele
fele arányban kell tanítani a tantárgyakat kisebbségi nyelven és magyarul; a C
típusú iskola tannyelve a magyar, a kisebbségi anyanyelv kötelező tantárgy. A
magyarországi románok többnyire C típusú népiskolákkal rendelkeztek.
A magyarországi román iskoláknak nem voltak románul tudó tanerőik, leg
több helyen magyar tanítók voltak alkalmazva, és román tankönyvekkel sem
voltak ellátva. A román nyelven való tanítás a vallásos oktatásra szorítkozott, s
amennyire a körülm ények megengedték, az olvasás és írás elsajátítására. Sem
Romániából nem hozhattak, sem itthon nem jelenhettek meg az oktatáshoz
nélkülözhetetlen tananyagok, ábécéskönyvek.
A két világháború közötti időszakban generációk nőttek fel, hogy nem része
sülhettek anyanyelvi oktatásban, és ez a tény a mai napig hatással van a magyarországi románok nyelvismeretére, önazonosságára, az igen előrehaladott asszi
milációra.
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SU M M ARY
Rom anian public schools in H ungary in the interwar period

Mária Berényi
The study, based on original archival research work, makes known the his
tory of the Romanian public education in Hungary in a crucial period: the
interwar period. Little research work has been done on this period from Ro
manian education historical point of view, so very few publications have been
issued. The study tries to make known the education policy of the Hungarian
governments between 1920-1945 and the departmental decrees which regu
lated the education of the nationalities.
After 1918 the Romanians in the Trianon-Hungary found themselves in a
special position as their intellectuals, priests and school-masters, escaped to
Romania. In the interwar period the efforts of the Romanian nationality in
Hungary were centred on the maintenance of their school-system and Church,
and that was all they were able to do.
Education at church schools was suspended for years for the lack of class
rooms, school-masters and text-books - as it is shown by the innumerable let
ters of com plaint and petitions in the archivalia. The congregations wanted to
invite school-masters and bring text-books from Romania, but the Hungarian
authorities did not allow it.
The school-system of the nationalities in the interwar period was regulated
by several governmental decrees. From 1923 there were three types of public
schools for the nationalities. In type A the language of teaching was the m inori
ty's mother-tongue and Hungarian was a com pulsory subject. In type B school
subjects were taught half-and-half in Hungarian and in the minority's mothertongue. In type C the language of teaching was Hungarian and the minority's
mother-tongue was a com pulsory subject. The Romanians in Hungary mostly
had schools which belonged to type C.
The Romanian public schools in Hungary did not have school-masters speak
ing Romanian. In most places they employed Hungarian school-masters. They
did not have Rom anian text-books, either. Under these conditions teaching in
Romanian was restricted to religious education and the acquirement of read
ing and writing. Neither could they borrow the necessary teaching materials
and spelling-books from Romania, nor was it allowed to publish these in H u n 
gary.
In the interwar period generations grew up without receiving education in
their mother-tongue. This fact has had a great influence on the linguistic knowl
edge, on the self-identification and on the advanced level of assimilation of the
Romanians in Hungary until today.
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S Z Á N T Ó FLÓ R A

A ROMAN NEMZETISÉGI OKTATÁS
HELYZETE A MAI HAZAI KÖZOKTATÁSI
RENDSZERBEN (1945-1999)
A m agyar társadalom helyzetének alakulása 1945-től napjainkig
A II. Világháború emberfeletti pusztításának magyarországi mérlege igen szo
morú. A z emberáldozatok száma meghaladta az 1 millió főt, többségük a zsidó
ság soraiból került ki.
A magyar katonák közül kb. 570 ezren kerültek hadifogságba. Kb. 40 000-re
tehető a táborokban életüket vesztett hadifoglyok száma.
További összlakosság csökkenést eredményezett a valamivel későbbi kitelepí
tés és kivándorlás, pl. a kitelepített sváb lakosság (200 ezer fő) illetve csehszlovák
magyar lakosságcsere, melynek következtében 1948 közepéig 73 273 szlovák
hagyta el önként az országot.
A gazdasági károk megbénították az országot. A termelés működésképtelen
volt. A z 1944. évi becsült nemzeti vagyonból a gyáripar 52,2% -a, a közlekedés
59% -a, a mezőgazdaság 21,4% -a semmisült m e g .1
1945 tavaszán új korszak kezdődött hazánk életében. Nagyrészt az üzemi
bizottságok irányításával, helyi kezdem ényezésekkel, elkezdődött a romok elta
karítása, a termelés beindítása.
A politikai pártok élénk küzdelm et folytattak a háború utáni politikai hatalo
mért. A FKgP élvezte a legnagyobb támogatottságot, de mind erőteljesebben
törekedett a hatalom megragadására a Magyar Kommunista Párt. A társadalom
összetétele is megváltozott. A polgári középosztály lényegében megszűnt. A Bal
oldali Blokk a munkásság társadalmi és politikai felemelkedését ígérte. A z e tömb
höz való tartozás bizonyos védelm et is jelentett, így egyre szélesebb társadalmi
réteg támogatását élvezte. A veszélyeztetettség, álláshelyeik védelme motiválhat
ta a közalkalmazottak nagy részét is abban, hogy egyre többen tömörültek a
szociáldem okrata és a kommunista pártba.
A z 1946. évi VII. te. rendelkezik az új államforma védelméről. Ettől kezdve
nemcsak az államrend elleni propagandát büntetik, hanem azokat is, akik ilyen
ről tudnak és nem jelentik. Ezzel az állam a természetes emberi kapcsolatokba is
beszűrődött, megmérgezve ezzel a közéletet is.
1947-re egyre nyilvánvalóbbá vált az M KP által a polgári ellenzék kiszorítása,
a parlamentarizmus, a többpártrendszer felszámolása. Magyarországon, a Szov
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jetunióhoz hasonlóan, elöntés született a tervgazdálkodás beindításáról, a szovjet
csapatok további magyarországi tartózkodásáról. Ezek a tények is a magyar poli
tikai élet és a magyar gazdaság kiszolgáltatottságát, a Szovjetúniótól való függést
eredményezték.
Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is, az 1948-as év fontos esemé
nye volt az államosítás. Ezzel az M KP véglegesnek tűnőén létrehozta az új társa
dalmi rendszer gazdasági alapjait. Ebben az évben került sor az egyházi iskolák
államosítására, am ikor is 6505 nem állami iskola került az állam tulajdonába,
illetve irányítása alá. Ettől kezdve az állam, a párt határozta m ega nép számára a
gazdasági, szociál-politikai és művelődési célokat is. Hosszú időre a m unkaver
seny, a tervgazdálkodás, a hatalom akarata, a szovjet mintájú politikai ideológia
uralták a magyar nemzetet. A Parlament 1949-ben törvényt fogadott el a Ma
gyar Népköztársaság Alkotmányáról. Célja a szocialista társadalmi rend felépíté
se, „a szocialista embertípus" nevelése volt. Tervbe vették a parasztok szövetke
zését.
Elindulta népfront mozgalom, m elynek m unkájába bekapcsolták a nemzeti
ségi szövetségeket is, ezáltal helyet biztosítva számukra a népi kultúra létrehozá
sában. A kultúrforradalom vívmányai közé sorolható az az intézkedés, amely
csak fakultációként szerepeltette a hitoktatást, létrejöttek a művelődési ottho
nok, törvényerejű rendelet született a tankötelezettségről és az általános iskolá
ról, a képzőművészetben a szocialista realizmus tükröződött.
A z 1956-os év Nagy Imre hatalomra kerülésével új korszak nyitánya lehetett
volna, ha a nyugati hatalmak kellő figyelmet fordítottak volna az itt zajló esemé
nyekre, a fiatal demokráciára. E helyett a szovjet hadsereg újra támadásba len
dült és győzelmet aratott. A z '56-os ellenforradalmi elmélettel csak 1989-ben
szakított a pártvezetés és ismerte el népfelkelésnek.
A Kádár-korszak koncepciós perek sorozatával, emigrációs hullámmal, Nagy
Imre és társainak kivégzésével kezdődött és dominálta az M SZM P politikai irá
nyítása. „1957 és 1962 között a társadalom megfélemlítését, a bosszúállást cél
zó megtorlásokra került sor: 35 000 ember ellen indult rendőrségi-ügyészségi
vizsgálat, 22 000 ember ítélnek el, 13 000-en kerülnek a tököli és kistarcsai in
ternálótáborokba ... "2
Ezt követően elindulta konszolidáció. Nagy hangsúlyt kapott a termelés növe
lése, az életszínvonal emelésére utaló törekvések kezdődtek. A '70-es évek kö
zepéig az élet elviselhetővé vált az emberek számára. A z évtized végére azonban
világossá vált, hogy a gazdaságot nem lehet pusztán politikai eszközökkel irányí
tani. Utat kellett engedni az új vállalkozási formáknak. A z 1980-as évek közepé
re a korábban kedvezőnek vélt hitelek felhalmozódása, a gazdaság felületlensége
stb. gazdasági válsággal fenyegetett. A z évtized végére az ország adósságállomá
nya elérte a 20 milliárd dollárt.
Hazánk a gazdasági-politikai-társadalmi válság nyomán 1990-re egy többpár
ti, nyugati típusú demokrácia lett. Létrejött a független Magyar Köztársaság.
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1 9 9 0 -9 4 között tanultuk a demokráciát, működött a többpártrendszer, önkormányzatok jöttek létre. Magyarország elkezdte útkereséséta nyugat-európai
politikai, gazdasági és védelmi intézményrendszerbe.
A z 1994-ben megválasztott Horn-korm ány kem ény gazdasági megszorító in
tézkedésekkel, az ideológia háttérbe szorításával, a társadalom egészének segít
ségével az ország helyzetén javított. A z idegen tőke beáramlásával a gazdasági
mutatók pozitív változást jeleztek. Magyarország nemzetközi, világpolitikai meg
ítélése sokat javult.
A z 1998. évi parlamenti választásokon hatalomra jutott FID ESZ-M PP vezette
korm ánykoalíció feladata lesz a gazdasági mutatók további javítása, az infláció
további csökkentése, az ország N A T O csatlakozásának véglegesítése és Magyarország EU-hoz való csatlakozásának előkészítése.

A román nem zetiségi közélet 1945-től 1999-ig
Magyarország a háború után romjaiban hevert. A z óriási emberáldozatok mellett
egy gazdaságilag is szétbombázott, elpusztult országot kellett újjáépíteni. Ez az
állapot, a nehézségek, az élelmiszerhiány, az egész népet sújtották nemzetiségi
hovatartozástól függetlenül. Két hazai nemzetiség, a német és a szlovák kisebb
ség helyzete az átlagosnál még nehezebb volt, a kitelepítések, illetve a lakos
ságcsere következtében.
A hazai románok többsége szegény paraszti sorban tengette életét. 1949-ben
a románok 96% -a szétszórtan az alföldi falvakban, igen nehéz körülmények
között élt. A későbbiek folyamán az iparosítás fejlesztése gyorsabb ütemben ha
ladt, m inta mezőgazdaságé. Ennek következtében a román nemzetiségi fiatalok
közül is sokan ott kerestek megélhetési lehetőséget. A z urbanizáció ily módon
beolvasztotta őket, s ezzel elvesztek saját falusi kisebbségi közösségük számára. A
nemzetiségek életkörülményei, életszínvonaluknak fejlődési üteme - kevés kivé
teltől eltekintve - m indig az ország gazdasági fejlettségének átlagát tükrözték.
A z ország határainak véglegesítésével az anyanemzetből kiszakítva éltek to
vább a szomszédos országokban magyarok, de ilyen formában kisebbségben,
így Magyarországnak és a szomszédos országoknak is fontos ügyévé vált a nem
zetiségi kérdés, a nemzetiségi politika. Magyarországon 1949. augusztus 20-án
kihirdették az alkotmányt, am ely a pártprogram alapján törvényesítette a nem
zetiségi politika jogi kereteit. A 49. § (3) kimondta: „A Magyar Népköztársasága
területén élő minden nemzetiség számára biztosítja az anyanyelvén való oktatás
nak és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét." A dokum entum tiltja az ál
lampolgárok nemzetiségi alapon történő megkülönböztetését is.
A z 1948-4 9-b e n létrehozott, majd a népfront mozgalomba bevont nemzeti
ségi szövetségek aktív tevékenységet végeztek a pártpolitika érdekeinek megfele
lő ideológia kisebbségen belüli terjesztésével. Ugyanakkor élharcosai lettek a nem
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zetiségek oktatási, kulturális élete szervezésének. Párthatározatok, irányelvek rög
zítik a lenini nemzetiségi politika helyes irányát. A párt nemzetiségi programja
alapján folytatott m unkának voltak pozitív jelei is, mint pl. nemzetiségi pedagó
gusok képzése, kultúrcsoportok kialakítása, nemzetiségi iskolák létrehozása stb.
A z évtized végére azonban a nemzetiségek életében megtorpanás látszott, csök
kent a nemzetiségi tanulólétszám, a kultúrcsoportok száma és aktivitása. Téves
volt viszont az a felfogás, amely szerint a nemzetiségi kérdés önmagától, automa
tikusan megoldódik. A hazai nemzetiségek identitástudata erősebbnek bizonyult.
Ezzel egyidőben a párt is revideálta nemzetiségi politikáját. E két dolognak követ
kezménye a nemzetiségi kulturális élet újbóli fellendülése lett.
A z M SZM P 1980-ban megtartott XII. Kongresszusának határozata így fogal
mazott a kor nemzetiségi politikájáról: „Pártunk a lenini nemzetiségi politika
érvényesítését változatlanul fontos feladatnak tekinti. A nemzetiségi szövetsé
gek fontos politikai és kulturális feladatot látnak el. M inden szükséges támoga
tást m egadunk ahhoz, hogy a nemzetiségek továbbra is aktív részesei legye
nek társadalmi, politikai életünknek, őrizzék és fejlesszék anyanyelvi kultúrá
jukat. A hazánkban élő nemzetiségek és a szomszédos országokban élő ma
gyarság jelentős mértékben hozzájárulhat népeink barátságának és együttmű
ködésének elm élyítéséhez."3
A magyarországi román nemzetiség a rá testált „híd szerep"-et nem tudta ma
gára vállalni. A Magyarország és Románia közötti feszültség oldását, a kisebbségi
kérdés megoldását sem a korábbi Petru Groza, sem a Dej-korszakban nem sike
rült megvalósítani. Kádár János 1958-as romániai látogatása sem vezetett ered
ményre. Ezen a helyzeten az 1977-es Kâdâr-Ceauşescu és az 1988-as GrószCeauşescu vezetői találkozó sem segített. A z 1970-es évek elejétől a szövetségek
a nemzetiségi kulturális élet központjai lettek, melyeken keresztül a kisebbsé
gek érdekképviselete biztosított volt.
A románság daloló-táncoló nemzetiséggé vált. A Ceauşescu nevével fémjelzett
„epoca de aur", azaz „ara n yko rib a n Rom ánia hivatalos formában alig vett tu
domást a határain kívül élő román kisebbségről. A hazai románság kapcsolata a
nyelvországával a határmenti folklór jellegű programokban merült ki. Ennek szub
jektív okai is voltak, melyek azonban nem általánosíthatóak (pl. a román gim ná
zium névtáblájának leverése, a gyulai ortodox templomot ért atrocitás, a szövet
ségbe érkezett fenyegetőző levél stb.).
A rendszerváltást követően Magyarország N A T O és EU-hoz való csatlakozási
szándéka hazánk és a szomszédos országok együttműködésének szükségszerű
ségét jelenti, többek között kisebbségpolitikai területen is. Magyarország és Ro
mánia viszo nyában-hosszú évtizedek után - az enyhülés jelei mutatkoznak. Ezt
bizonyítják a két ország közötti alapszerződés ratifikálása (1995), országaink ál
lam- és korm ányfőinek kölcsönös látogatásai és tárgyalásai, valamint a román
ortodox egyház vezetőjének Teoctist pátriárkának magyarországi látogatása is.
A román kisebbségi közélet felpezsdült. A z 1993. évi LXXVII. törvény a nem
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zeti és etnikai kisebbségek jogairól, a korlátlan határátlépés, a kormányzati szintű
kapcsolattartás új perspektívákat nyitott a hazai kisebbségek és a határon túli
magyarság számára egyaránt. A z együttműködéshez szükséges országos szintű
intézményhálózat is létrejött.
A román kisebbség új alapokra helyezte és működteti a Magyarországi Rom á
nok Kulturális Szövetségét. A z M R KSZ 1996 óta a FU EV egyetlen határon túli
román kisebbségi szervezete. A z egyesületek révén megerősödött a civil szféra.
Egy ciklusban működött a Magyarországi Románok Országos Önkorm ányzata
is. Egy maroknyi fiatal román nemzetiségi értelmiségi csoport dr. Berényi Mária
vezetésével létrehozta a Magyarországi Románok Kutatóintézetét. A z ortodox
egyház eddigi hitéleti és nyelvm egőrző szerepe tovább erősödhet azáltal, hogy a
hazai román ortodox egyház vikáriátussága 1999 elején püspökségi rangot ka
pott. A z eddigi publikációk a „Calendarul românesc" és a román hetilap „Foaia
românească" mellett fiatal kutatóink számtalan publikációja jelent meg az utób
bi években a hazai románokról, többségükben román nyelven.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény kidolgozása már 1989ben elkezdődött. Ennek folyamatos vitájára a nemzetiségek szakembereinek rész
vételével megalakult a nemzetiségi kerekasztal. A törvény elfogadására 1993-ig
kellett várni. E törvény tette lehetővé a kisebbségek országos önkormányzatainak
létrehozását.
A z országos önkormányzati struktúra a hazai románság számára nem hozott
eredményeket. A román értelmiség egy része a magyarországi románság eseté
ben a szakmaiságra (kutatás, oktatás, publikációk) szeretett volna összpontosíta
ni. A kulturális élet újjászervezésére, az új alapokra helyezett szövetséget megfe
lelő keretnek vélte. A kisebbség egy másik csoportja az 1993. évi LXXVII. tör
vényben vázolt önkormányzati formában látta a románság problém ájának le
hetséges megoldását. A kisebbség ennek okán polarizálódott. Látva azonban,
hogy az állami vezetés az országos önkormányzatot tekinti az egyetlen reprezen
tatív érdekképviseleti szervezetnek, és, hogy a szakadás a hazai románság hely
zetét tarthatatlanná teszi, belső komprom isszumokkal az 1998-as önkorm ány
zati választásokra ismét egységet alkotott. A z őszi kisebbségi önkormányzati vá
lasztások azonban kellemetlen meglepetést tartogattak. Budapesten a fővárosi
románság létszámához képest aránytalanul sok „román" kisebbségi elektor jutott
m andátumhoz. Világos volt - sokan közülük deklarálták is - hogy ezek az elek
torok nem románok, nem beszélik a nyelvet, nincsenek elegendő információ
birtokában a hazai románságról. A hazai románok szervezetei - Budapesti Ro
m ánok Kulturális Társasága, Magyarországi Rom ánok Országos Ö nkorm ányza
ta, Magyarországi Rom ánok Kulturális Szövetsége - és a hazai román nemzetisé
gi elektorok elzárkóztak a velük való együttműködéstől, tiltakozásukat fejezték ki
minden létező állami szervnél és fórumon. A „nem román" elektorok az összes
elektori létszám 40%-át jelentették. Távolmaradásukkal megakadályozták m ind
két fordulóban a hazai románok országos önkorm ányzatának létrehozását. A
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román kisebbség megalázó helyzetben érezte magát (a kialakult helyzetről több
cikk jelent meg a hazai román és magyar nyelvű sajtóban, pl. H V G 1999. febr.
6., Foaia românească, 1999. febr. 26.).
„Ez a törvény a 20. század Magyarországának egyetlen nagy nemzetiségi tör
vényalkotása. Jelentősége a 19. század 1868-ban hozott nemzetiségi alaptör
vényéhez hasonlítható, s talán úgy fogja meghatározni - a majd bizonyára szük
ségessé váló korrekciók mellett - a 21. századba átnyúlóan, évtizedek sorára a
magyar nemzetiségpolitikát, mint múlt századi elődje a mi most letűnő száza
dunk majdnem egész első felére - adja Isten azonban, hogy sikeresebben."4
Sajnálatos tény, hogy éppen a hazai román kisebbség esetében derült ki, a
törvényben vannak anom áliák, am elyek korrekcióra szorulnak. No és vannak
olyan egyének, akik a legjobb törvényben is megtalálják a „kiskaput" s ezzel a
törvény szellemével is összeegyeztethetetlen cselekedetükkel hátrányos helyzet
be hoznak egy nemzeti kisebbségi közösséget.
Kétségtelen az is, hogy a hazánkban élő többi kisebbség érdekeit is sérti a
kisebbségek parlamenti képviseletének hiánya. Ez ügyben, 1992-ben az Alkot
mánybíróság mulasztásos alkotmánysértés miatt marasztalta el a Parlamentet. A
politikai pártok egységes akaratával bizonyára ez is megoldódik.

Anyanyelv és nyelvoktatás
A nyelv „fogalmak és tárgyak megjelölésére szolgáló, szavakat alkotó beszéd
hangokból álló jelrendszer, ill. e jelek alkalmazását meghatározó szabályrend
szer; célja az ismeretek megszerzése és rögzítése, ill. közlése (kom m unikáció)".5
A nyelvészet tágabb értelmezése szerint a nyelv lehet a megismerés eszköze,
valamint a kollektív és az egyéni identitás kifejező eszköze is.
A z anyanyelv „ ...a z ember által gyermekkorában először, más nyelv közvetí
tése nélkül megtanult nyelv, melyen a későbbiekben is állt. a legkönnyebben és
legszívesebben beszél, illetve gondolkodik."6
Egy soknem zetiségű országban, így Magyarországon is a nemzetiségi politika
fő kérdése az anyanyelv és az állam nyelv viszonya, ezek oktatási módja és szín
vonala. A magyarországi románság legnagyobb problémája az anyanyelv-vesztés. Rögtön felvetődik a kérdés, mi tekinthető anyanyelvnek? A hazai románok
esetében az az archaikus, falvainkban használatos nyelvjárás, am elynek segítsé
gével a hazai románság évszázadokon keresztül kommunikált.
A román tájnyelvnek, mint anyanyelvnek az elvesztésében, illetőleg fejleszté
sében, ápolásában sok tényező játszott szerepet, mint pl. az élő kapcsolat hiánya
a nyelvországgal, Romániával, sok esetben a nemzetiségi önértékelés hiánya, a
több évszázados együttélés során végbemenő asszimilálódás stb.
„In urmarea cercetărilor am ajuns la anumite concluzii, ca de exem plu: în
localităţile unde românii trăiesc în minoritate, chiar de laînceputul stabilirii lor în
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aceste aşezări, românii s-au străduit să se acom odeze, să corespundă cît mai
bine cerinţelor majoritare, să corespundă cît mai bine normelor. Aceasta era o
tendinţă prin care totodată a început o asimilare voluntară tim purie..."7A z idé
zettszerző hazai román muzeológusként, vizsgálataira hivatkozva az alábbi kö
vetkeztetésekre jutott: a románok és magyarok által lakott településeken az együtt
élés folyamán a román kisebbség m indig arra törekedett, hogy megfeleljen a
többségi magyar lakosok elvárásainak. Ez a folyam ata hazai románság önkéntes
asszimilációját eredményezte. Ez a megállapítás igaz lehet pl. Békés, Csorvás és
Békéscsaba román lakosai esetében is.
Hazai román nyelvészettel foglalkozó szakem berünk dr. Borbély Anna 1990ben több településen, kiemelten Kétegyházán, a hazai románok anyanyelv-használatát vizsgálta nyelvészeti és szociológiai aspektusból. A z elemzés, többek kö
zött megállapítja, hogy a megkérdezettek közül a 1 8 -3 8 év közötti nők 33% -a a
magyar nyelvet használja szívesebben. Ez a mostani iskoláskorú gyermekek és a
közeljövő román iskolás tanulóinak román nyelvismerete szempontjából elgon
dolkodtató. A gyakorlatban ugyanis az tapasztalható, ha az édesanya beszéli a
románt, nagyobb az esély az anyanyelv átörökítésére.
„In vederea acestor răspunsuri se poate presupune că în comunitatea românilor
din Chitighaz pierderea limbii materne va duce, în acelaşi moment şi la pierderea
identităţii,"8 azaz valószínűsíthető, hogy a kétegyházi románok körében a nyelvvesztéssel párhuzamosan identitástudat-vesztés is bekövetkezhet.

Román nemzetiségi 10 740 fő9
Anyanyelve:
8730 fő (100%)

Életkor (év)
0 -1 4
1 5 -3 9
4 5 -5 9
6 0 - ....

Anyanyelv (fő)
990
3006
2404
2330

%
11,3
34,4
27,5
26,7

A z 1990-es népszámlálási adatok szerint Magyarországon 10 740 fő vállalta
fel román nemzetiségi mivoltát. Ezek közül 8730 fő vallotta a románt anyanyel
vének. A táblázatból kitűnik, hogy a 1 5 -3 0 év közötti fiatal generációra vonat
kozó százalékos arány a legmagasabb. Ez így önmagában optimizmusra adhat
okot. Feltételezhető, hogy a jelenlegi fiatal korosztály esetében az anyanyelvű
ség, a nyelvismeret em elkedő tendenciája a nemzetiségi iskolák eredményessé
gét is bizonyítja. A mai, 30 év fölötti korosztály esetében nagy valószínűséggel
elfogadható, hogy a korcsoporthoz tartozók első nyelvként, vagy legalábbis pár
huzamosan a magyar nyelvvel tanulták meg a románt. A z ennél fiatalabbak
körében ezt már kétségesnek tartom.
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A kétegyházi román iskolába az 1998/99-es tanévre beíratott gyerekek családi
háttere az anyanyelv átörökítése vonatkozásában a következő képet mutatja:

Létszám

115 fő

Összesen:

Évfolyam

Román
család

Vegyes Magyar
házasság szülők

Etnikai
szárm.

Össz.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
V ili.

2
3
5
6
6
5
3
4
34 fő
29,56%

10
4
4
8
5
3
6
7
47 fő
40,87%

3
1
1
3
2
1
1
1
13 fő
11,30%

20
10
12
18
16
11
14
14
115 fő
100%

5
2
2
1
3
2
4
2
21 fő
18,26%

(A táblázat adatai nem tekinthetők hivatalos statisztikának, ugyanis csak a csa
ládok személyes ismerete alapján készültek.)
A z adatok jól szemléltetik a természetes asszimilációt. A vegyes házasságokban
született gyerm ekek közül nagyon kevesen sajátítják el a családban anyanyelv
ként a román nyelvet. A román nemzetiségi szülők gyermeke minimális nyelvis
merettel, de nyelvi környezetből, legalább passzív szókincs birtokában érkezik az
óvodába illetőleg az iskolába. A magyar családokból érkezett tanulóknál román
nyelvismeretről nem, csak annak tanulási szándékáról lehet szó. M éhkerék kivé
telével, minden hazai román iskolában hasonló a helyzet a gyerm ekek nyelvis
merete és a családi nyelvi háttér szempontjából. Ez is azt bizonyítja, hogy a nyel
vileg ennyire heterogén összetételű évfolyamokon román anyanyelvű oktatást
nem lehet végezni. A kétnyelvűségre való törekvés azonban még reális cél lehet.
Hosszú évtizedeken keresztül a hazai román nemzetiségi pedagógusok nem
beszéltek a nyelvoktatás valós problémáiról, a tanulólétszám csökkenéséről, a
román nyelv presztízsvesztéséről, a tanítási módszerek és a tanítás fokozódó ered
ménytelenségéről. A tannyelvű iskolák csak elnevezésükben töltötték be funkci
ójukat, a valóságban évtizedek óta csak a nyelvet oktatták. Anyanyelv vonatko
zásában a szülők igénye is erre a szintre redukálódott. A szomorúbb az, hogy ezt
az állapotot a pedagógusok is elhallgatták, elfogadták.
„...Egyértelm űen konstatálnunk kell a nemzetiségi tanintézetek, nemzetiségi
nyelveket oktató iskolák történeti feldolgozásának, folyamatosabb szociológiai
vizsgálatának hiányát... történtek szerényebb kísérletek, am elyek csak vázlato
kat eredményeztek. E vázlatok a nemzetiségi lapokban, naptárakban jelentek
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meg leginkább, esetenként pedagógiai szakmai orgánum okban. A z ó'szinte és
tényszerű szókimondás helyett néha felnagyították eredményeiket, mert a hiva
talos »vonalvezetés« eleve megkívánta."10
Ez a megállapítás a román nemzetiségi oktatásra vonatkozóan - különösen az
1945 utáni id ő szakb a n -teljes mértékben igaz.
A rendszerváltást követően a nyelvtanulás népszerűsége fokozódott. A román
nyelvtanításának problémáit nyíltan felvállaló néhány pedagógus a következő
kérdésre keresett választ: hogyan lehetne a román nyelvet eredményesebben
tanítani? A reális helyzetfelismerésből kiindulva radikális tartalmi változásokat tűz
tek ki célul. Szakítani kell a grammatizáló nyelvtanítással és az irodalomelmélet
túl korai oktatásával, helyette népismereti elemeket kell oktatni. A román nyel
vet kommunikatív funkcionális módszerrel kell tanítani. így kezdték el kidolgozni
az általános iskola új román tantervét és egy felépítésében és tartalmában is új
tankönyvcsaládot.
Sajnos, a román oktatást sosem jellemezte az innováció. A több évtizede taní
tó pedagógusok nem minden esetben tudtak élni szakm ai önállóságukkal. A z is
egyértelművé vált, hogy a rájuk váró feladatok m egoldásához nyelvileg, m ód
szertanilag meg kell újulni annak a néhány száz gyerm eknek az érdekében, akik
szeretnék megtanulni őseik nyelvét, a román nyelvet.

Nem zetiségi iskolák a II. Világháború után (19 45 -19 89 )
A z állam i román nem zetiségi iskolák kialakulása
A háborúban lerombolt iskolák általában helyi kezdeményezésre éledtek újjá.
Megcsappant tanuló- és pedagóguslétszámmal folytatódott az oktatás.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 56001/1945. VKM sz. rendelete eképp
szabályozta a tanév rendjét: „Valamennyi középiskola, középfokú iskola és szak
iskola, valamint népiskola haladéktalanul kezdje meg működését.
A z 1944/45. iskolai év, a Rendtartás ide vonatkozó rendelkezésétől eltérőleg,
július 14-ig tart. A tanév végi összefoglalások alapján bizonyítványt kap minden
olyan tanuló, aki a tanítási órákat legalább három hónapon keresztül rendszere
sen látogatta. A zok a tanulók, akik 3 hónapnál rövidebb ideig vagy egyáltalán
nem látogatták a tanítási órákat, az év végén vizsgálatot tesznek... "11
Magyarországon, 1945-ben 18 településen éltek románok is (Kétegyháza, Elek,
Méhkerék, Lökösháza, Battonya, Pusztaottlaka, Körösszegapáti, Bedő, Létavértes,
Pocsaj, Darvas, Vekerd, Zsáka, Mezőpeterd, Sarkad keresztúr, Magyarcsanád,
Gyula, Körösszakái). Nyilvánvaló, hogy iskoláik is ezeken a helyeken működtek.
1945. október 24-én az Ideiglenes Nemzeti Korm ány 10030/1945. ME. sz.
rendeletében, a demokrácia szellemében és a szomszéd népekkel való együtt
élés érdekében, szabályozta a nemzetiségi oktatást is. A korábbi A (tannyelvű), B
(kétnyelvű), C (nyelvoktató) oktatási típusú rendszer helyett az A és a C típusú
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oktatást tette lehetővé. A népiskolákban 10 tanuló szülőjének kérésére, titkos
szavazással döntötték el, hogy a gyermek tannyelvű vagy nyelvoktató iskolába
járjon (a tannyelvű iskolában a magyar nyelven kívül m inden más tantárgyat
nemzetiségi nyelven, a hyelvoktató iskolában minden tantárgyat magyar nyel
ven, a nemzetiségi nyelvet csak külön tantárgyként tanították).
A háború következményei a hazai szlovák és német kisebbségeket az átlagos
nál súlyosabban és igazságtalanabbul sújtották a lakosságcsere és a kitelepítés
következtében. H iába mondta ki az 1949. évi alkotmány, hogy „A Magyar Népköztársaság a területén élő m inden nemzetiség számára biztosítja az anyanyel
vén való oktatásnak és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét." A németek
esetére ez csak deklaráció maradt, ui. a hazai német nemzetiségi oktatást csak
az 1951/52-es tanévtől kezdték szervezni. A többi nemzetiség számára az 1945/
46-os tanévben 90 iskolával m egkezdődött a nemzetiségi oktatás. A hazai ro
mánságnak ebben a tanévben 6 tannyelvű és 11 nyelvoktató iskolája volt, ahol
832 gyerm ek tanulta anyanyelvét.12
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1200/1946. sz. rendelete a 330/1946.
ME rendelet végrehajtása tárgyában kimondta, hogy azokon a településeken is
ahol a tanköteles tanulók száma nem érte el a 15 főt, „...kö zös, úgynevezett
körzeti nemzetiségi tanítási nyelvű iskolát kell felállítani." Ilyen módon jött létre
Gyulán a körzeti román általános iskola, amelyről az alábbi dokumentum ren
delkezett:
„77/1946. Közgyűlés 15.182/1946. ikt. sz.
A gyulai állami román tanítási nyelvű körzeti általános iskola felszerelési és
egyéb dologi kiadásainak hozzájárulása tárgyában
H ATÁRO ZAT
Gyula város képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Vallás és Közoktatásügyi miniszter úr Gyula megyei város területén az 1946. évtől kezdődően állami
román tanítási nyelvű gim názium ot létesít, s hogy az új közoktatásügyi törvény
értelmezése szerint ezen gim názium alsó tagozatos általános iskola lesz.
A képviselőtestület ezen most szerzett román nemzetiségi iskola részére az
első szervezés költségeire, valamint dologi kiadásainak részbeni biztosítására egy
szeri segélyként 12 000 Ft-ot megszavaz. Ezen összeg megszavazásával a képvi
selőtestület az első szervezés nehézségein akarja keresztül vezetni a város terüle
tén létesített román tanítási nyelvű gimnáziumot.
A közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a most folyó költségvetési tárgyalá
son ezen összeget pótlólag vegye fel, és ezt a legfőbb hatósággal hagyassa jóvá.
Ezen határozat jóváhagyása céljából Békés vármegye alispánjához terjesztendő.
Erről a gyulai állami román tanítási nyelvű körzeti általános iskola igazgatója,
polgármester, számvevőség és pénztár értesítendő.
k.m.f.
aláírás: Tamási Sándor
I. o. aljegyző"
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A z 1948. év egy korszak lezárását hozta a magyar közoktatás, és így a hazai
román nemzetiségi oktatás számára is. Ortutay Gyula, az akkori vallás és közok
tatásügyi miniszter 1948. május 15-én sajtófogadáson jelentette be az egyházi
iskolák államosításának szándékát. A protestáns egyház és az izraelita hitfelekezet értelmetlennek ítélte meg a pártvezetés elleni harcot. A katolikus egyház
M indszenty József vezetésével tiltakozott és követelte az államosítási elképzelé
sek leállítását.
A z elgondolásokat gyors tettek követték. Erre utal Békés vármegye tanfelügye
lőjének 1948. évi május havi jelentése a vármegye főispánjához: „A Miniszter Úr
folyó évi május hó 28-án az államosítással kapcsolatos ügyek megbeszélésére
felrendelt."13
A z 1948. évi XXXIII, törvényt az államosításról 1948. június 16-án az országgyűlés elfogadta. „A kezdem ényezők a sürgősség kimondását kérték, am it az
országgyűlés megszavazott. Ez azt jelentette, hogy a beterjesztett törvényjavasla
tot azonnal tárgyalás alá kell venni; a tárgyalást 8 óra alatt be kell fejezni, s a
hozzászólók száma erősen korlátozott... A z ülés végén összesen 293 képviselő
szavazott; közülük igennel szavazott 230, nemmel szavazott 63 képviselő."14
Kétegyházán, a rom ánok által is lakott településen a Nemzeti Bizottság 1948.
május 26-án foglalt állást az iskolák államosításáról. A jegyzőkönyvben említést
tesznek, és mélységesen elítélik azt, hogy „ ...a róm. kath. Egyház, élén M ind
szenty József bíboros hercegprímással és a köréje csoportosuló, illetőleg a reve
rendájával takaródzó volt nagybirtokosok..."15 m egakadályozzák a kormány
államosítási intézkedéseit, pásztori levelet küld a hívekhez, és tiltakozásra buzdít
ja őket.
Kétegyháza község képviselőtestülete 1948. június 10-én rendkívüli közgyű
lést tartott e tárgyban. A z akkori pártpolitikához híven az alábbi határozatot
hozta:
„Többek hozzászólása után névszerinti szavazás útján az összes jelenlevő kép
viselőtestületi tagok egyhangúlag az iskolák államosítása mellett foglaltak állást,
azért, mert a magyar dem okráciában az egységes demokratikus nevelés jobb
élet és több tudás, illetve kulturáltabb ország csak így valósítható meg."
A településen a szülői értekezletet tornaünnepéllyel kapcsolták össze, ahol az
igazgató méltatta az államosítás fontosságát, annak célját: „ ...a z áll. iskolában
m indig ott volt az Isten, és kérjük, hogy továbbra is maradjon velünk. A vallást a
dem okrácia nem veszi el a néptől, a mai dem okrácia tem plom építő és nem
templomromboló. Felépítik az elhanyagolt felekezeti iskolákat, a felekezeti taní
tókat az ál lám átveszi... "16
A vallásoktatással és Isten létével kapcsolatos fejtegetésekkel ellentétes intézke
dések történtek a későbbiekben. A vallásoktatás megmaradása az oktatási intéz
ményekben korántsem volt ennyire egyértelmű, „ ...a tankerületben vallásokta
tásra jelentkezett a beírattak 84,5% -a. Ez a szám arány az egyházi befolyás nél
kül, legfeljebb 6 0 -6 5 % lenne.17
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Békés megyében a román görögkeleti egyház erőteljes hitoktatás melletti
propagandájáról a tanfelügyelői beszámoló a következőt tartalmazza: „Mégis
kiem elendő a román gör. keleti egyház szerepe, amely papjai útján azt hirde
ti, hogy jó román csak az lehet, aki jó gör. keleti vallású hívő is. A románajkú
lakosság 100% -a kívánta a vallásoktatást."
A kétegyházi állami román tanítási nyelvű iskolában az 1951/52-es tanévben
a beíratott 88 tanuló közül már csak 28 fő járt hitoktatásra, ami a beíratott
tanulók 35% -a.18
A z akkori pártvezetés egyház és vallásoktatás ellenes tevékenységét támogat
ták a pedagógusok is. Szintén a kétegyházi román iskola levéltári iratai között, az
1960-as nevelőtestületi ülésre készített beszámolóban ez áll: „Hitoktatásról egy
tanulót sikerült lemorzsoltatni a V ili. osztályban, Poptyilikán Líviát. A hátralévő
időben a családlátogatás célja legyen a hitoktatás lemorzsoltatása is."
Valószínű, párhuzamot lehet vonni a fenti megállapítás és egy szintén 1960.
március 3-án a Társadalmi Bizottság továbbtanulókat elbíráló értekezletén szüle
tett jegyzőkönyv között: „Poptyilikán Lívia V ili. o.t. középiskolai beiskolázása:
felvételét javasoljuk a békéscsabai Közgazdasági Technikum ba bejárással."19
A z iskolákban a népi demokrácia, a szocializmus szellemében megírt egységes
tankönyveket vezettek be. Román, és általában nemzetiségi tankönyvek megírá
sáról ebben az időben még nem volt szó. A román ortodox egyházi iskolák
államosításával kapcsolatos egyházi állásfoglalás a magyarországi Román O rto
dox Püspökség archívumában nem található. Ami egyéb publikációkból ismere
tes - mint általában a románságról - eléggé szűkszavú.
Gyulán 1948. június 15-én a Krisztinavárosi görögkeleti elemi iskola Jász Luk
ács u. 14. sz. alatti ingatlana és alábbi ingóságai kerültek leltározásra és állami
tulajdonba: „12 db pad, 1 db iskolai földgömb, 2 db pad, 1 db kétajtós szek
rény, 1 db vaskályha, 1 db fás láda, 2 db keményfaszék, 4 db fafogas, 1 db
drótfogas, 1 db zászló, 6 db üveg kísérleti lombik, 1 db mérleg (rossz), 2 db
térkép, 1 db lobogó, 1 db asztal, 1 db tábla állvánnyal."20 A felsorolásból kitűnik,
'hogy az iskola felszereltsége rettentő szegényes volt.
A z államosítási bizottság Békés vármegyében a következő görögkeleti román
egyházi ingatlanokat vette állami tulajdonba:
Battonya:
IV. kér. 8.
IV. kér. 96.
Gyula:
Jász Lukács u. 14.
1 tanterem
1 tanterem
V á ru . 18.
Maróti u. 2.
Törökzug
tanítói javadalom 1
József Benedek dűlő
tanítói javadalom 2
József Benedek dűlő
1 tanterem
Kétegyháza
Szent Imre u. 69.
1 tanterem
Dózsa Gy. u. 20.
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M éhkerék

Fő u. 12.

Javadalmi föld
1 tanterem
Fő u. 414.
1 tanterem21
A román nemzetiségi iskolahálózat kialakítása több szempontból is nehéz
volt. Idegen volt a 8 osztályos struktúra, ui. a korábbi ortodox parókiák anyagi
helyzete legfeljebb a 4 osztályos iskolák működtetését tette lehetővé. A hazai
románság a század elején alkotó értelmiség, vezető-szervező erő nélkül, a pópa,
az egyház irányítása alatt élte meg hétköznapjait, őrizte meg hitét, nyelvét,
identitását. Sok kérdés merült fel a kezdet-kezdetén, mint pl. ki, mit, miből,
hogyan tanítson a román nemzetiségi iskolákban.
Két modell volt struktúra és tartalom vonatkozásában is. A z egyik a magyar
iskola, am elyhez igazodni kellett, lévén a nemzetiségi oktatás is a magyar oktatási
rendszer része, másrészt tananyag vonatkozásában sem lehetett eltérni.
A másik modell a nyelvországi, a romániai rendszer. Ehhez azonban nem volt
meg sem a pedagógusok, sem a tanulók részéről a szükséges nyelvismeret, mint
feltétel, ui. a románság már akkor is a románnak egy tájnyelvi változatát beszél
te. A másik feltétel, a romániai román nyelvnek az iskolán kívüli alkalmazhatósá
ga is hiányzott. Ebben az időben viszont legalább a táj nyelv öröklődött családon
belül.
A román kisebbség tehát, a két modellből igyekezett önmaga számára opti
mális tartalommal megtölteni egy adott struktúrát.
A minisztérium sajátos módját választotta a nemzetiségi, így a román tanterv
készítésnek is. Tulajdonképpen csak román nyelv és irodalom, illetve magyar
nyelv és irodalomra kellett tantervet írni, a többi tantárgy tananyaga megegyezett
a magyar iskolákéval. A nemzetiségi tanterv alapjául a nyelvországi iskolatípus
nak és osztálynak megfelelő tananyagot adaptálták. A román nyelv oktatásához
szükséges óraszámot a magyar nyelv és irodalom tananyagának csökkentésével
biztosították.
A gyulai román gim názium egykori tanára, Borza Lucia így vall az '50-es évek
ről, a „hőskorról": „1951-ben még külön igazgatás alatt működött Gyulán az
általános iskola és a gim názium a régi városháza egyemeletes épületében... A
két iskola tanári kara túlnyomóan Erdélyből áttelepült magyar pedagógusokból
állt. A gim názium státusában én voltam az első hazai román." („Osztályidegen
ként" az ELTE-n szerzett tanári diplomát.)
A tanárnő leírása alapján, szakképzettség nélkül is vállalták az órák megtartá
sát, mert más megoldás nem volt. A tantermekben olajos padló, vaskályha mel
lett képezték a hazai román nemzetiségi „csillogó és ijedt szem ű" „románul jólrosszul beszélő" nebulókat. így ír a volt tanárnő a tanítás módjáról és a tan
könyvhelyzetről: „A magyar nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat ro
mánul oktattunk. Tankönyvek voltak is, nem is. Románból eleinte egyetemi jegy
zeteimre támaszkodtam. A diákok szorgalmasan jegyzeteltek. Később romániai
tankönyveket kaptunk..."
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A z első érettségiző osztály 1953-ban kapott kétnyelvű érettségi bizonyítványt.
A román nemzetiségi tanítóhiány enyhítésére az 1953/54-es tanévben, a gimná
zium égisze alatt tanítóképzős évfolyamot indítottak. Képzésükre Romániából
érkeztek pedagógusok. A '45 utáni első érettségizett réteg, a fiatal tanítók, 1957ben elkezdhették pedagógusi pályájukat a falusi román iskolákban.
A z 1955/56-os tanévre „a 22 román iskola pontosan fele-fele arányban volt
nyelvoktató ill. nemzetiségi tannyelvű".22
A román nemzetiségi alapfokú iskolahálózat az 1950-es évek végére alakult
ki. A Magyarországi Rom ánok Kultúrszövetségét az 1948. március 21-i alakuló
közgyűlésen hívták életre. A programjával és céljával kapcsolatos megbeszélést
Dr. Alexits György kultusz államtitkár és Dr. M undruczó Péter ortodox vikárius
hívták össze, a nemzetiségi diákok számára Budapesten létrehozott Mocsáry La
jos Kollégiumba. Ez a Kultúrszövetség a hazai románság egyetlen szervezete volt,
m elynek léte nem volt véletlenszerű. Megalakulásától fogva a pártvezetés meg
hosszabbított karja, a korszellem éhez híven, ideológiájának és utasításainak ter
jesztője volt a románság körében, és nem a románság érdekvédelm i szervezete.
A z 1950-es évek végén elnevezésébe beiktatták a „demokratikus" szót is. A ro
mán szövetség népművelési illetve közművelődési munkája mellett beiskolázási
propagandát is végzett. Ez utóbbit támasztja alá a szövetség irattárában található
levél:
„11/1948.

Gyula, április 23-án
Miniszter Úr!
Hivatkozással Miniszter Úrnak az 1200/1946. sz. rendeletének módosítása
tárgyában kiadott 2100/1948. sz. rendeletére, m inta magyarországi román nem
zetiségszervezete tisztelettel bejelentjük, hogy a mellékelt kimutatásban feltünte
tett helyiségekben szükségesnek mutatkozó román tanítási nyelvű iskolák meg
nyitásával kapcsolatosan a fenti rendelet 1. §-ban foglalt rendelkezésének meg
felelően a Magyarországi Rom ánok Kultúrszövetsége bizottsági tagként U nk Z a 
kariás eleki áll. tanítót küldi és kéri a Kultúrszövetség, hogy Miniszter Úr egyidejű
leg szintén jelölje ki a megalakítandó bizottság elnökét.
Gyula, 1948. évi április hó 23-án
Szabó Demeter
Nadabán György
elnök
főtitkár
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrnak
Budapest"23
A Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének az 1960/61 -ben vég
zett tevékenységéről szóló jelentés a románság körében végzett szövetkezetesítési
propaganda eredményéről, a politika és gazdaság megszilárdításáról számolt be.
Pozitív eredm énynek tartották, hogy „tanuló ifjúságunk mintegy 9 5 -9 8 % -a nem
vesz részt hitoktatásban, a fiatalabb korosztály (20-35 évig) zöm e csak nagy
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ünnepeken, a középkorúak (3 5 -5 0 év) pedig mind ritkábban látogatják a vallá
si szertartásokat." Tette ezt akkori szövetségünk annak tudatában, hogy a
kislétszámú románság egyetlen összetartó ereje hosszú évtizedeken, évszá
zadokon keresztül az ortodox egyház volt.
A z 1960-as év az általános iskolareform kapcsán mérföldkő volt a hazai ro
mán iskolák számára is. A Művelődésügyi Minisztérium utasítására-4 41 6 7 /1 9 6 0 .
számú minisztériumi körlevél - a nemzetiségi tanítási nyelvű iskolák az 1960/61 es tanévtől fokozatosan áttértek a természettudományos tantárgyak (számtanmértan, fizika, kémia, növénytan-állattan) és a testnevelés magyar nyelvű oktatá
sára. A magyar nyelvű oktatás mellett a „közkeletű szavakat" anyanyelven is meg
kellett tanítani. Erre az átállásra a minisztérium 3 éves ütemtervet dolgozott ki.
Pedagógusaink vagy nem voltak tudatában, vagy nem akartak szem besülni a
fentebb említett intézkedés súlyával. A kislétszámú, szétszórt településeken m ű
ködő román nemzetiségi iskolahálózatot egyértelműen megrendítette. Ebben a
tanévben 10 román tannyelvű, 13 nyelvoktató iskolában és egy kétnyelvű gim 
náziumban 1559 tanuló tanult.24
A fentebb említett körlevélre a román oktatási szférában - látva az egyre kilá
tástalanabb helyzetet -- csak az utóbbi években kezdtek utalni. Intézm ényeink
irattárában erre vonatkozóan csak tényként, röviden megfogalmazott utalások
találhatóak.
A kétegyházi román iskola 1960. évi éves beszámolójában a következő szere
pel: „Az új tanévben három éves beütemezéssel bevezetjük a kétnyelvű oktatást,
amely az iskola nemzetiségi jellegében változást nem hozhat. Továbbra is felada
tuk a régi kultúra ápolása. Ennek következtében magyar nyelven oktatjuk l-VIII.
o. a számtan-mértant, testnevelés, VII. o. fizika, Vlll.o. kémia. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy az egyes szakkifejezéseket most már csak magyarul kell tudják a
tanulók, hanem tudniuk kell minisztériumi utasításra a román szakkifejezést is."
25

A z eleki román iskola a minisztérium utasítását is túlszárnyalta, s már az 1961/
62-es tanévtől minden reáltárgyat magyarul kívánt oktatni, figyelmen kívül hagy
va a három éves ütemezést.
E körlevél indoklása az volt, hogy a nemzetiségi tanulók jól beszélték a magyar
nyelvet, sok esetben jobban, mint az anyanyelvűket, a tananyag magyar nyelven
történő elsajátítása nem jelenthetett problémát. Nem jelenthetett problémát to
vább a fizika, kémia stb. tankönyvek fordítása. Nem kellett a pedagógusképzést
úgy átalakítani, hogy a szaktanárok nyelvileg képesek legyenek a reáltárgyak
nemzetiségi nyelven való oktatására.
A z akkori M R D S Z iratanyagában egy 1962-es jelentés ezt tartalmazza: „A
kétnyelvű oktatás első éve máris komoly jelzéseket adott arra vonatkozóan, hol,
mit kell tenni annak érdekében, hogy a kétnyelvű oktatás ne jelenthesse az anya
nyelv használatának és minél tökéletesebb elsajátításának háttérbe szorítását.
Sajnos az első év főleg ebben a vonatkozásban hozott negatívumot."26A z anyag
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röviden szól arról is, hogy az M R D S Z egyetértett a kétnyelvű oktatás bevezeté
sével, de hiányolta annak megfelelő előkészítését.
A magyarországi románság ekkor adta fel talán utolsó esélyét arra, hogy a szó
szoros értelmében vett tanítási nyelvű iskolái legyenek. Ezt követően az intézmé
nyek milliője megváltozott. A kétnyelvű oktatás eredm énye lett az is, hogy a
tanórákon kívül is egyre nagyobb teret hódított a magyar nyelv használata. Ter
mészetesen, nem zárható ki az okok sorából a pedagógusok szubjektivizmusa, a
helyzetbe való beletörődés. O k és indok volt továbbá, az a nagymértékű asszi
miláció, amit az akkori pártirányítás szinte pozitívumként ítélt meg. Működött az
automatikusan m egoldódó nemzetiségi politika elve a román kisebbség csendes
beletörődésével.
A '60-as évek román nemzetiségi oktatására a stagnálás illetve a visszafejlődés
volt a jellemző. M indenki számára egyre világosabbá - de mégsem publikussá vált, hogy a „román tanítási nyelvű általános iskola" elnevezés egy valójában a
nyelvoktatás felé tendáló kétnyelvű iskolát takart.
A z 1961. évi oktatási törvény a hosszú előkészítés ellenére szerény eredmé
nyeket hozott. A nemzetiségi anyanyelvi oktatás még ekkor is végleges tanterv
nélkül folyt. Ezek kiadására csak 1972-ben került sor.
A z 1972-es M SZM P KB oktatáspolitikai határozata a meglévő struktúrában
kívánta emelni az oktatás színvonalát és az iskolák színvonalbeli különbségét
megszüntetni.
Rendelet írta elő 1974-től az iskolatípusnak megfelelő végzettséggel rendelke
ző igazgatók 5 éves ciklusra történő megbízását.
A z 1974/75-ös tanévben Magyarországon 7 román tannyelvű (kétnyelvű) és 8
román nyelvoktató iskola működött. 1975-ben a román iskolák tanulóinak szá
ma 857 fő volt.27 A z oktatási helyzet 1975-ös felmérése szerint a nemzetiségi
tanulók többsége jól beszélt magyarul.
A z 1969-ben létrehozott O P I nemzetiségi osztálya tankönyvkiadási koncepci
ót dolgozott ki, nemzetiségi pedagógusok számára plenáris üléseket szervezett,
elkészítette az új tanterveket. Megjelent a 128/1976. (M K.13.) O M sz. utasítás
(Műv. Közlöny XX. évf./13) és a 103/1979. (M .K.M .6.) O M sz. utasítás a nevelés
és oktatás tervének bevezetéséről a nemzetiségi általános iskolákban, amely első
ízben az 1979/80-as tanévben, majd fokozatosan került bevezetésre.
Ha pusztán a statisztikai adatokat vizsgáljuk, az anyanyelven és magyar nyel
ven megtartott 8 év alatti összes óraszám kb. 50-50 %-os megoszlást mutatott.
A z anyanyelvi órák száma a kétnyelvűséghez (hivatalosan tannyelvűség) optimá
lis keretet biztosított, ami nem jelentett feltétlenül eredményességet is. A román
iskolák esetében nem mutatkozott javulás, éppen ellenkezőleg. A z 1981/82-es
tanévben 6 román tannyelvű (kétnyelvű) és 8 román nyelvoktató iskola m űkö
dött, azaz tannyelvű iskoláink száma eggyel csökkent.
A z 1985. évi I. törvény az oktatásról a magyar oktatási rendszer egészét fel
ölelte, az óvodától az egyetemig. A törvény 10. § (2) így fogalmaz: „A nevelési
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oktatási intézm ények szervezetében, működésében és vezetésében a dem okra
tizmus elvei érvényesülnek..."28 A törvény kimondta az intézm ények központi
nevelési programjain, tantervein belüli önállóságot. Ekkortól lett a pedagógus
joga a tananyag megválasztása. A törvény a nemzetiségi oktatással kapcsolatban
így fogalmaz:
„7. § (1) A z óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás nyelve a magyar,
valamint a Magyar Népköztársaságban beszélt minden nemzetiségi nyelv.
(2) A nemzetiséghez tartozó gyermekek, tanulók anyanyelvükön, illetőleg két
nyelven - anyanyelven és magyarul - részesülhetnek óvodai nevelésben, vala
mint iskolai nevelésben és oktatásban.
(3) A nemzetiségi nyelvek az iskolai nevelés-oktatás valamennyi fokán tanul
hatók."
Ez a törvény egyértelművé tette a tannyelvű oktatás visszaállítását, ui. 1986.
szeptember 1-i hatályba lépésével m inden eddigi alacsonyabb szintű rendelet,
utasítás hatályát vesztette.
A hazai román nemzetiségi oktatás vezetői és pedagógusai ismét azt bizonyí
tották be önmagukról, hogy nem képesek, vagy nem is akarnak újítani. Meg sem
kíséreltek egy, a szó klasszikus értelmében vett román tanítási nyelvű általános
iskolát kialakítani, am ely modell és húzóerő lehetett volna a többi román nem 
zetiségi intézmény számára is.
Ez a törvény nyitotta meg az utat az iskolakísérletek és alternatív tantervek
számára, azaz az oktatás pluralizálódására, am ely azután az 1993-as törvény
ben realizálódott.

A román nem zetiségi alapfokú oktatás helyzete az új közoktatási
dokum entum ok tükrében (1989-1999)

A rendszerváltást követően az új kormányzat nemzetiségi vonatkozásban célul
tűzte ki a kisebbségek asszimilációjának megállítását, és ha lehetséges annak meg
fordítását.
1991-ben a nemzetiségi tanterv szerint oktató iskolák száma kb. 320. Ezek
ben az intézményekben kb. 44 000 gyermek tanulta anyanyelvét. Nyolc nem ze
tiségi gim názium ban, illetve tagozaton (3 német, 2 szerbhorvát, 2 szlovák, 1
román) kb. 900 középiskolás tanult.
Köztudomású volt ugyanakkor, hogy az általános iskolákban heti 4-6 órában
tanulták a diákok anyanyelvűket. A román tannyelvű (kétnyelvű) iskolákban az
anyanyelvi órákon kívül, 2 -3 tantárgyat, általában a készség tárgyakat oktatták
anyanyelven.
A z 1989-99-es időszakban fontos törvények, rendeletek, közoktatást közvet
lenül befolyásoló dokum entum ok láttak napvilágot. A z alábbiakban, a teljesség

62

igénye nélkül elsősorban azokat az elemeket emelem ki, amelyek a román nem
zetiségi alapfokú oktatást strukturális, tartalmi és financiális vonatkozásban érin
tik.
A z Országgyűlés 1993. július 7-i ülésnapján fogadta el az 1993. évi LXXVII.
törvényt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.
„A Magyar Köztársaság Országgyűlését e törvény megalkotásánál a határok
nélküli Európa megteremtésének, a kisebbségi létből adódó hátrányok mérsék
lésének és felszámolásának, az ehhez szükséges demokratikus intézm ényrend
szer továbbfejlesztésének szándéka vezérli."29
3.
§ (1) „ A Magyar Köztársaságban élő kisebbségek részesei a nép hatalmá
nak: államalkotó tényezők. Kultúrájuk része a magyarországi kultúrának."
E törvény szellemében alakították meg a kisebbségek települési és országos
önkormányzataikat. Ezeknek az önkorm ányzatoknak lehetőséget adott a tör
vény, többek között, oktatási intézm ények működtetésére is. Megítélésem sze
rint a települési nemzetiségi önkorm ányzatok ennek a feladatnak az ellátására
még hosszú ideig nem lesznek képesek (pl. szakmaiság, apparátus, pénzügyi
fedezet hiánya miatt).
A z országos önkormányzati struktúra a hazai román nemzetiségi oktatás hely
zetén nem javított. A román értelmiségi réteg egy része - pedagógusok, kutatók,
alkotók - szerette volna a nyelvtanítást, illetve megőrzést biztosító területet, az
oktatást, önkormányzaton kívüli, politikamentes, kifejezetten szakmai egység
ként megőrizni. Ennek megfelelő hátteret a Magyarországi Román Pedagógusok
Társasága, és az új alapokra helyezett, csak szakmai és kulturális tevékenységre
koncentráló Magyarországi Rom ánok Kulturális Szövetsége adhatott volna. A z
önkormányzati struktúrába vetett hit miatt, és mert a törvény is ezt sugallta, az
oktatás az országos önkorm ányzat hatáskörében maradt. Sajnálatos tény, hogy
az M R O Ö azonban oktatási problémákkal 1994 és 1998 között nem, vagy csak
ad hoc jelleggel foglalkozott.
A kisebbségek jogairól szóló törvény is biztosítja az anyanyelvű vagy anyanyelvi
oktatáshoz való jogot a nemzetiségek számára. A hazai románság szétszórtan,
három megyében, zöm ében kistelepülésekénél. Pozitív diszkrim inációt gyako
rol a törvény a kisebbséggel szemben, amikor a nemzetiségi iskolák osztálylétszá
mát minimum 8 főben állapítja meg. Mivel az oktatási intézm ények a tanulók
létszámának arányában, ún. fejkvótában kapják meg a m űködéshez szükséges
állami támogatást, a román iskolák fenntartása éppen az alacsony létszám miatt
igen költséges.
55. § (2) „Az állam a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mér
tékben, kiegészítő normatív támogatást nyújt a kisebbségi óvodai neveléshez,
illetőleg az anyanyelvi (anyanyelvű) iskolai oktatáshoz;"30
A fenti rendelkezés is tiszteletre méltó szándékot jelez. A probléma csak az,
hogy a települési önkormányzatok nagy része működési problémákkal küzd. A
törvény 44. §-a azt is leszögezi, hogy az anyanyelvi oktatás többletköltségét az
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állam illetve a helyi önkorm ányzat viseli. A többletköltség előteremtése külö
nösen akkor okoz gondot, ha az önkorm ányzat alapellátási feladatát két iskola egy magyar és egy nemzetiségi - működtetésével látja el. így merült fel, pl. Ele
ken a kis létszámú nemzetiségi iskola megszüntetésének, illetve intézmények össze
vonásának a gondolata. H a ez az elképzelés többször is megismétlődik, a szülő
részéről bizonyos mértékig talán elfogadható érv, hogy be sem íratja gyermekét
egy instabil oktatási intézmény I. évfolyamára. Természetesen jogosan teszi ezt,
különösen akkor, ha ehhez az iskola nevelő-oktató m unkájának minőségi csök
kenése is párosul.
A z ország egészét érintő változások szükségszerű következménye volt a köz
oktatási rendszer teljes reformja. A magyar közoktatásban az erre utaló igények
egyértelműek voltak, pl. az új iskolakísérletek, alternatív tantervek stb. formájá
ban.
A z Országgyűlés 1993. július 12-én elfogadta az 1993. évi LXXIX. törvényt a
közoktatásról. Ez a törvény az alapfokú oktatás teljes struktúrájának és tartalmá
nak a megváltoztatását eredményezte. A reform szükségessége mellett azonban
felvetődtek ilyen kérdések is: Egy (akkor) instabil gazdaság elbírja-e ezeknek a
változásoknak a financiális vonzatát? Felkészült-e a magyar társadalom arra, hogy
ezen a téren is elviselje a társadalmi rétegek további nivellálódását (pl. alapítvá
nyi iskolák)? A z iskolák többségét fenntartó önkorm ányzatok elbírják-e a rájuk
háruló többlet feladatokat és költségeket? No és felkészült-e a pedagógus társa
dalom egy országos, társadalmi érdeket szolgáló új oktatáspolitika megvalósításá
ra?
Kétségtelen, a törvény nagyon sok új, pozitív elemet tartalmaz. A teljesség
igénye nélkül, elsősorban azokat emelem ki, amelyek speciálisan érintik a román
nemzetiségi alapfokú oktatást, illetve intézményeit.
1.2. § (1) A közoktatás magában foglalja az óvodai nevelést, az iskolai nevelést
és oktatást valamint a kollégiumi nevelést."31 Vannak olyan oktatási intézm énye
ink (pl. Kétegyháza) ahol a nemzetiségi nevelés vonatkozásában is alapos iskolá
ra előkészítő munka folyik. A z óvoda ezen megfontolásból is a román iskola
intézményegysége. A nemzetiségi tartalmi munka egymásra épülését, az új alapdokum entum ok (Pedagógiai program, Helyi tanterv, Nevelési program) párhu
zam os elkészítését nem tudtuk megoldani, ugyanis az óvodai nevelési program
bevezetésére csak 1999-ben kerül sor.
2. „2. § (3) A közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata."
A z állam ezt a feladatát az önkormányzatokon keresztül oldja meg. Hazánkban
az alapfokú oktatási intézmények kb. 90%-át önkormányzatok tartják fenn, mű
ködtetik. Ehhez a feladathoz az állam gyermeklétszámnak megfelelően, norma
tívát ad. „A tanulók létszámától függő támogatás a kisebb létszámú iskolákat
nehéz helyzetbe hozta. A nemzetiségi-etnikai oktatás után járó többlet a ki
sebb iskolákban messze elmarad a ráfordítás igényétől."32
Ez a megállapítás minden hazai román nemzetiségi iskolára érvényes.
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A z 1999-es gazdasági évben a költségvetési törvény szerint az alábbi norma
tívákat használhatja fel egy nemzetiségi iskola:
a) Alap normatíva (fejkvóta):
83 0 0 0 ,- Ft/fő
b) Kisiskola (130 fő alatti) támogat.:
22 0 0 0 ,- Ft/fő
c) Kiegészítő nemzetiségi normatíva
- tannyelvű és kétnyelvű forma:
32 0 0 0 ,- Ft/fő
- nyelvoktató forma:
26 0 0 0 ,- Ft/fő
d) Napközis fogl. támogatás:
5 5 0 0 ,- Ft/fő
(Egyéb támogatások: könyvtárfejlesztési, továbbképzési, szakkönyv és tankönyv
vásárlási támogatások.)
A fentebb c) pontban jelzett nemzetiségi normatíváról a törvény ezt írja:
„E támogatásokat a kisebbségi oktatás többletfeladatainak ellátására, a kisebb
ség nyelvének tanításához, illetve a kisebbségi nyelven folyó tanításhoz szükséges
tanórai foglalkozások időkeretének, az osztálybontáshoz szükséges időkeretnek,
a kisebbségi oktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására kell fordítani."33
Csaknem biztos azonban, hogy a nemzetiségi iskoláink plusz normatívája az
idén is a „nagy kalapban", az intézmény teljes költségvetésébe fog beolvadni a
m űködőképesség érdekében. Ilyen helyzetben fejlesztésre, taneszközök beszer
zésére a román iskola is csak pályázatok útján tud pénzt szerezni.
3. § (2) „A közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a helyi
kisebbségi önkormányzat, továbbá a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett
egyházi jogi szem ély .. .gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és más jogi
személy, továbbá természetes személy alapíthat és tarthat fe n n ..."
M egszűnt tehát az állam egyeduralma az oktatási intézm ények működtetésé
ben.
A z 1991 -es kárpótlásról szóló törvény lehetővé tette az egyházak számára az
1948-ban államosított egyházi ingatlanok visszaigénylését, illetve a pénzbeni kár
pótlást. Elgondolkodtató, hogy az a román ortodox egyház, am ely a XIX. század
ban teljes autonómiát élvezett egyházi iskoláinak működtetésében, s am elynek
napjainkig, identitástudat m egőrző és anyanyelv átörökítő tevékenysége vitatha
tatlan, nem élt ezzel a lehetőséggel. Nem kérte vissza egyetlen volt ingatlanát
sem román ortodox egyházi iskola működtetésére, legalábbis ilyen szándékra
utaló információ nem került nyilvánosságra. Itt jegyzendő meg, hogy b á ra K t. 4.
§ (4) bekezdés szerint, az oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a
tanulók egyházi jogi szem ély által szervezett, fakultatív hit- és vallásoktatáson
vegyenek részt, a román ortodox egyház ezzel a jogával sem él szervezett formá
ban. Van néhány kivétel, pl. Kétegyháza, M éhkerék, de ott sem rendszeres fog
lalkozások keretében.
3.
A z oktatási intézm ények teljes szakmai autonómiát élveznek. A z iskolában
folyó nevelő-oktató munkát az igazgató felügyeli, ellenőrzi és irányítja. A nem ze
tiségi oktatási intézm ényvezetői posztjára, azonos színvonalú vezetői program
mal pályázó pedagógusok közül az adott nemzetiséghez tartozót előnyben kell
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részesíteni. M egbízásához a kisebbségi önkorm ányzat - ennek hiányában az
országos önkorm ányzat - egyetértési joga szükséges. Indokolt a nevelőtestület
vélem ényét is kikérni. Hasonlóan, a dem okrácia jegyében kell eljárni az intéz
ményen belüli önkormányzatokkal, az iskolaszéknek, a szülői szervezetnek, d i
ákönkorm ányzatnak lehetőséget kell biztosítani a véleménynyilvánításra.
4. A Kt. lehetőséget biztosít a X évfolyamos alapfokú oktatási intézm ény m ű
ködtetésére. Kitolódik a tankötelezettségi korhatár 16 évre, ezzel - nagyon is
indokoltan - kitolódik, optimálisabbá válik a tanuló szempontjából is a megala
pozottabb pályaválasztás időpontja.
25.
§ (4) „Az iskolai oktatásban az első évfolyamtól kezdődően, a tizedik
évfolyamig bezárólag... a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános m ű
veltséget megalapozó, alapműveltségi vizsgára felkészítő nevelés és oktatás fo
lyik."34
A Kt. és a N A T bevezetésének általában nagy előnye az iskolák közötti átjár
hatóság. A hazai román nemzetiségi iskolák egyike sem X évfolyamos. Ez eset
ben, ha a nemzetiségi tanuló tannyelvű iskolába jár, illetve járna, hogy léphet
ne át egy másik iskolába, a IX -X évfolyamot hol végezné el, hol és milyen
nyelven tenne alapműveltségi vizsgát? Ennek az esetleges problém ának a meg
oldására - ismereteim szerint - az egyetlen román gim názium unknak sincs
koncepciója.
5. 8. § (10) „A Nemzeti alaptantervet a Korm ány adja ki. A Nem zeti alaptan
terv Korm ány részére történő benyújtása előtt be kell szerezni az Országos
Köznevelési Tanács, a nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást
érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését, továbbá a
Közoktatáspolitikai Tanács vélem ényét."35
8.
§ (8) „A Nemzeti alaptanterv a műveltségi területek szerinti követelmé
nyeket a negyedik, hatodik, nyolcadik és a tizedik évfolyam végére határozza
meg. A Nem zeti alaptanterv tartalmazza továbbá
a)
a nemzeti- és etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás, ...sajátos tan
tervi követelm ényeinek alapelveit."
A fenti két idézet a Kt. 1996-os módosításában így szerepel. M eggyőződé
sem, ha az országos önkorm ányzatok delegáltjaiból álló, „a miniszter tanács
adó testületéként a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatására vonatkozó tör
vények, rendeletek kiadása előtt egyeztetési joggal felruházott" Országos Ki
sebbségi Bizottság nem csak 1996 októberétől működött volna, a N A T-on és a
Kt-n is lehetett volna korrigálni. (Az országos önkorm ányzatok 1994-ben ala
kultak meg.) Korrekciót kisebbségi vonatkozású kérdésekben be lehetett volna
iktatni és ezzel a kisebbségi oktatási intézm ények tervező munkáját gördülé
kenyebbé tenni.
A Nemzeti alaptantervet, széles körű, több éves szakmai és oktatáspolitikai
vita után, a Korm ány 1995-ben adta ki. Ez az egyébként jól megszerkesztett,
tartalmas közoktatási dokumentum az alapfokú oktatás tartalmi megújulásának
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az alapköve. Műveltségi területenként határozza meg a IV., VI., VIII., X. évfo
lyam végére azt a tananyag minimumot, amit az ország minden alapfokú okta
tási intézményében, minden tanulónak el kell sajátítania. Szakem berek szerint
ez az elsajátítható tananyaghalm aznak a kb. 70%-a. M inden iskola, szakmai
megfontolások alapján, a m inimum ot kiegészítheti, a fennmaradó 30%-ban pl.
az iskola specifikum ait kiemelő, azt megerősítő tananyagot oktathat.
Formálisan a N A T életbelépéséig a tartalmi munkát az 1978-ban bevezetett,
majd az 1980-as évek elején módosított tanterv determinálta. Köztudomású volt
ugyanakkor, hogy az iskolák nagy része már eltért ettől. O kai voltak: az innová
ció, új alternatív tanterv, szerkezetváltás, fenntartói pluralizmus, a szabad iskolaválasztás.
„Ebben az átalakult közoktatási környezetben a korábbi tanterv, mint a lénye
gében keményen központosított és egységessé szervezett közoktatási struktúra
kontrolleszköze megszűnt funkcionálni... A Nemzeti alaptanterv ennek követ
keztében nem felvált egy szellemétől gyökeresen eltérő tantervi szabályozási struk
túrát, hanem belesimulva a bekövetkezett változások sorozatába, lényegében
„levonja a közoktatás-irányítás átalakulásából eredő konzekvenciákat", s úgy kí
sérli meg a közoktatás időszerűvé vált tartalmi m odernizációját... "36
Báthory Zoltán, közoktatási helyettes államtitkár arra a kérdésre, hogy mit ért
az oktatásügyi m odernizáció fogalmán, a következőt válaszolta: „... azt a jelen
tésváltozatot emelném ki, am elynek lényege az oktatásügy illesztése a megválto
zott társadalmi, gazdasági körülm ényekhez... Átalakulásban van az emberek
gondolkodásmódja, s ezzel együtt a műveltséghez, az iskolázáshoz való viszo
nyuk. Új igények fogalm azódnak meg az oktatás iránt. Á z oktatás m odernizáció
ja végtére is ezeknek a társadalmi szükségleteknek a kielégítése.37
Kétségtelen, hogy a tartalmi m odernizáció, a N A T implementációja elkerülhe
tetlen volt. Vitathatatlan, hogy a XX. századi magyar közoktatás legnagyobb re
formtörekvése valósult meg. A pedagógus társadalmat mégis megosztotta. A z
tűnt ki, hogy a magyar pedagógusok m odernizáció iránti attitűdjei ellentm ondá
sosak. A tanárok egy része lelkesedett, egy része szkeptikus volt, egy másik része
fogékonynak mutatkozott az innováció iránt, de hiányolta az irányítást. Ezt az
irányítást, ebben a kaotikusnak vélt helyzetben az igazgatóktól várták. A z is igaz,
hogy magyar területen nagyon sok féle továbbképzés segítette a tervező munkát.
Mégis, nagyon sok kis létszámú, kistelepülési iskola tantestülete „nem tudott mit
kezdeni az ölébe pottyant" széleskörű liberalizmussal, a pedagógus döntési pozí
ciójával, az önálló tankönyvválasztással, a felelősség felvállalásával, az önálló ter
vezőm unkával, a m ódszerek szabad megválasztásával stb.
Megoszlottak a vélem ények a N A T életbelépésének időpontjával és az érintett
évfolyamokkal kapcsolatban is (I. és VII., vagy csak I. évfolyam).
6.
A hazai román nemzetiségi pedagógusok munkáját sajnos, nem jellemezte
az innováció iránti igény. Voltak ugyan erre utaló halvány kísérletek, mint pl. a
román nyelv oktatása az idegennyelv tanításának módszereivel, de ez az 1980-
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as években „szentségtörésnek" bizonyult. Nem mertük vagy nem akartuk be
vallani, hogy problém áink vannak az anyanyelvoktatás terén. A legapróbb újí
tás sem kapott publicitást. Önállóság cím szó alatt az iskolák szakmai együttmű
ködése megszűnt. Annak ellenére, hogy a minisztériumban és háttérintézmé
nyeiben (O KI, O K S Z I) volt szakreferensünk, volt érdekképviseleti szerveze
tünk (M RO Ö ), a hazai román nemzetiségi oktatást gazdátlannak éreztük. A n
nak ellenére, hogy a N A T implementációja kapcsán magyar területen megin
dultak a pedagógus továbbképzések, román nemzetiségi vonalon nem történt
semmi.
Szám unkra érthetetlen m ódon, a N A T másfél oldalban elintézettnek tekintet
te a hazai nemzetiségi oktatást azzal, hogy közzé tette a nemzetiségi nevelés és
oktatás sajátos tantervi követelményeinek alapelveit. M íg a többi iskola 1995-tól,
a NAT megjelenésétől elkezdhette tervező munkáját, készíthette Pedagógiai prog
ramját és helyi tantervét, a román iskoláknak is várniuk kellett a román nyelv és
irodalom valamint a népismeret minimum követelményeire, am elyek 1998 nya
rán jelentek meg a Magyar közlönyben. Erre az időpontra a fenntartók már
sürgették az intézm ények új dokum entum ainak benyújtását, ui. a szakértői
véleményeztetés, és fenntartói hozzájárulás nélkül az új program bevezetésé
re az I. és VII. évfolyamon nem kerülhetett sor. Iskoláink óriási késésben voltak.
7.
A Kt. 8. § (11) szerint a nemzetiségi nevelési-oktatási intézm ény a helyi
tantervének készítésekor „... figyelembe veszi ... a Nem zeti, etnikai kisebbség
iskolai oktatásának irányelvét is."
„A kisebbségi oktatás - a magyarországi közoktatás részeként - megvalósítja
az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait és e mellett biztosítja a
kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség
történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyom ányőr
zést és - teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és
gyakorlását."38
E rendelet bevezetője a kisebbségi oktatási reform egyik leglényegesebb, új
elem ére utal, konkrétan a N épism eret (a rom ánban C ultură şi civilizaţie
românească) oktatására. A tananyag oktatásának célja az, hogy az adott kisebb
séghez tartozó - esetünkben a román - tanulók ismereteket szerezzenek nyelv
nemzetük és a hazai románság történelméről, kultúrájáról, hagyományairól az
alábbi általános témakörök segítségével:
1. A kisebbség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája (pl. nyelvi sajátosságok, zenei
és képzőművészeti örökség, hagyományok, földrajzi ismeretek stb.)
2. A kisebbség történelemalakító, kultúraformáló szerepe (pl. a román kisebb
ség honi történelme és irodalma, a diaszpórában élő román kisebbség stb.)
3. A z állampolgári és kisebbségi jogok (a kisebbség jogai, a román kisebbség
intézményrendszere stb.)
A hazai román kisebbségi oktatásban résztvevő tanulók ismerik az állam nyel
vét, Magyarország történelmét, földrajzát, részesei a magyar kultúrának. Ugyan

68

akkor paradox m ódon, nyelvországuk történelme, földrajza, kultúrája nem sze
repelt tananyagban. Ennek ellenére azt várták tőlük, hogy kettős identitásuk le
gyen, két kultúrához tartozónak érezzék magukat, pusztán az anyanyelv ismere
te által.
Ennek az új ismeretanyagnak az oktatására utal a Kt. 48. § (1) b) pontja is.
Ilyen jellegű és mélységű önismereti tananyag a nemzetiségi oktatásban, a tanter
vekben, eddig nem szerepelt. Sajnálatos módon, sem a történelem, sem a föld
rajz, de más tankönyvek sem tartalmaztak elegendő mélységű és színvonalú tan
anyagot a hazai kisebbségekről. Ennek lehetőségét tárja fel a jövőre az Irányel
vekben is szereplő interkulturális oktatási forma. E forma azok számára is lehető
séget nyújt a nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a kisebbségek kultú
rájának megismerésére, a többségi nemzet és a kisebbségek együttélésének
nyomonkövetésére, akik nem vesznek részt a kisebbségi oktatásban. Több évti
zed után, eddig kihasználatlan lehetőségek sorát nyitja meg, az egymás iránti
érdeklődés felkeltését, egymás megismerését teszi lehetővé ez a forma. Akkor
talán nem ez lesz a tanulói válasz egy újságírói kérdésre:
- C e ş t ii despre românii din Ungaria?
(Mit tudsz a magyarországi románokról ?)
- „Nu ştiu nim ic despre ei" - clasa 8-a Giula.
(Semmit nem tudok róluk - 8. osztályos tanuló, Gyula)
- „ In puţine locuri sínt bine primiţi." - clasa 7-a Giula.
(Kevés helyen látják szívesen őket - 7. osztályos tanuló, Gyula)
- „Nu aş vrea să fiu în pielea lor." - cl. a 8-a, Giula
(Nem szeretnék a bőrükben lenni - 8. osztályos tanuló, Gyula)
Talán több lesz az ilyerí és ezekhez hasonló válasz:
- „In preajma noastră nu locuiesc mulţi români, dar toţi sínt oameni ca noi.
Oam enii nu se pot deosebi doar fiindcă vorbesc o altă limbă." - cl. a 7-a, Giula.
(Felénk nem lakik sok román, de ők is ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk.
A z emberek nem csak abban különböznek, hogy egy másik nyelvet beszélnek. 7. osztályos tanuló, Gyula)
- „Eu şi părinţii mei nu facem nici o deosebire. Ştim că ei vorbesc o altă limbă,
şi au alte tradiţii, dar lucrează ca noi." - cl. a 7-a, Giula
(Én és a szüleim nem teszünk különbséget. Tudjuk, hogy ők egy másik nyelvet
beszélnek, mások a tradícióik, de ők is úgy dolgoznak, mint mi. - 7. osztályos
tanuló, Gyula)39
A társadalmi és politikai környezet, a családok és az oktatás hibájából adódó
an is, a rom án iskolába járó tan u ló kn a k nem volt e le ge n d ő ism eretük
nyelvországukról, Romániáról. Ilyen formán nem tudták, hogy Románia termé
szetrajza csodálatos, hogy ennek az országnak is voltak világhírű szülöttei a tudo
mányban, kultúrában, képzőművészetben, sportban stb. Nem értették, hogy az
a tájnyelv, amit ők a nagyszüleiktől tanultak, miért nem olyan, mint az a román
nyelv, amit a TV-ben és a rádióban hallottak.
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A magyarországi rom ánok évszázadok óta lojális állampolgárai e hazának. Itt
született a mai fiatal generáció is, itt is akar élni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
fel kell adnia, vagy megtagadnia ősei anyanyelvét, kultúráját. Magyarország al
kotmánya biztosítja a szabad identitásválasztást. Talán még nem késő megértetni
a fiatalokkal, hogy egy szabad hazában, békében, egy kettős - magyar - román
- kultúra birtokában élni jó dolog.
8.
A 32/1997. (XI. 5.) M KM rendelet (Irányelvek) 2. számú melléklete bőséges
választási lehetőséget teremt a nemzeti kisebbségi oktatást végző iskola számára
oktatási formájának megválasztására, éppen a kisebbségek eltérő nyelvállapota,
a kisebbségek különbözősége és kulturális sajátossága miatt. így például, egy ha
zai román nemzetiségi iskola, az alábbi feltételekkel és a következő módon vá
laszthat kisebbségi oktatási formát:
a) anyanyelvű oktatási forma
Ez a forma, mint lehetőség egy kisebbség számára nagyon humánus. A ma
gyarországi románság számára - a nyelvvesztés jelenlegi állapotában - , utópiá
nak tartom. A nyelvvesztés mellett megemlíthető a szülők ez irányú igénytelensé
ge és a felm enő rendszerű román nemzetiségi oktatási intézm ényrendszer hiá
nya is. (A kétegyházi román iskolában az oktatási dokum entum ok tervezése idő
szakában felmérést végeztünk a szülők körében az oktatási típust illetően is. A
115 tanuló közül 4-nek a szülője tartotta volna elfogadhatónak az anyanyelvű
oktatást.)
Ebben a formában a tanítás nyelve a román nyelv, természetesen lehetőséget
teremtve az óraterven belül a magyar nyelv és irodalom elsajátíttatására. A ro
mánság esetében nem a magyar nyelv ismerete a probléma, hiszen a magyaror
szági rom ánok közül m indenki ismeri az állam nyelvét, a magyart. Éppen a be
íratotttanulók román nyelvismeretének hiányát kell pótolni. Azonban drasztikus
fordulattal visszatérni ehhez, az 1950-es években egyébként jól m űködő formá
hoz nem lehet.
b) kétnyelvű kisebbségi oktatás
Ebben a formában a tanítás nyelve a román és a magyar. A román nyelv és
irodalmon kívül, legalább három másik tantárgyat a heti órakeret 50%-ában
anyanyelven kell oktatni. Tapasztalatok azt mutatják, hogy M éhkerék az egyet
len románok lakta település, ahol jelenleg a tanulók kb. 80% -a beszéli a család
ban is anyanyelvét, a románt. A z itt m űködő román nemzetiségi iskolában, ezál
tal reális alapja van a kétnyelvű oktatásnak.
Két másik intézm ényben, a kétegyházi és a gyulai iskolában megoldhatónak,
illetve megvalósítható célkitűzésnek látom.
c) nyelvoktató kisebbségi oktatás (hagyományos vagy bővített oktatási forma)
A kritériumok alapján ezt a formát választja az az iskola, amelyben az oktatás
nyelve a magyar, de az anyanyelvi órák száma az óratervben m inim um négy.
Bővített nyelvoktató kisebbségi oktatás esetén a román nyelv oktatására szánt
óraszám öt óra. A román órák szám a és további három, anyanyelven oktatott
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tantárgy óraszáma el kell érje a heti órakeret legalább 35%-át. H a a realitásokat
nem hagyjuk figyelmen kívül, ez a forma tükrözi leginkább iskoláink jelenlegi
helyzetét. Megítélésem szerint véget kellene végre vetni az önámításnak, a ne
hézségek elkendőzésének és „tiszta lappal" kellene indulni. Nem a szám ok és a
% -ok fogják megoldani a román nemzetiségi oktatás helyzetét, hanem a reális
helyzetelemzésből kiinduló tervező- és a magas színvonalú nevelő-oktató m un
ka.
A Pedagógiai program és a helyi tanterv folyamatos revíziója lehetővé teszi a
dokum entum ok módosítását is. A z Irányelvek pozitívuma, hogy egy intézmé
nyen belül akár két oktatási formára is lehetőséget ad.
9.
A helyzetelem zéshez, az oktatási típus megválasztásához közvetlenül kap
csolódik a Kt. 52. § (3) és (6) bekezdése, am ely kimondja:
„A tanuló kötelező tanórai foglalkoztatása - ... - nem lehet több
a) az l-lll. évfolyamon napi négy tanítási óránál,
b) a IV—VI. évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási
óránál,
c) a V II-V III. évfolyamon napi öt tanítási ó ránál..."40
Ilyen formán egyértelművé vált, hogy a nemzetiségi nyelvre és irodalomra szánt
óraszámot a nemzetiségi iskola az l-lll. évfolyamon a heti 20, IV—V I. évfolya
mon a heti 22.5, a V II-V III. évfolyamon a heti 25 óra keretébe kell beépítse.
Ezt azonban csak a többi tantárgyra szánt óraszám rovására teheti meg. így a
nemzetiségi iskolába járó tanuló hátrányos helyzetbe kerül.
H a az Irányelvek szerint a kisebbségi oktatás „megvalósítja az általános iskolai
nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a kisebbség
nyelvének tanulását..." akkor e kettős feladat elvégzésére a kötelezőnél valam i
vel magasabb óraszámot kellene erre biztosítani. Ezt a helyzetet a kisebbségek
kissé sérelmesnek tartják. Ez okból is kérik és várják a Kt. módosítását.
„Elejétől fogva problémának lá ttu k -é s szinte kivétel nélkül minden kisebbség
így érzékelte - , hogy nincs biztosítva a kisebbségi oktatás időkerete, pontosab
ban egy kisebbségi intézményben ugyanolyan kötelező óraszámban kell elvé
gezni az oktató tevékenységet, mint bármely más magyar oktatási intézmény
ben. Emiatt azonban sok iskolában a kisebbségi oktatás csak más közismereti
tantárgyak rovására oldható m eg... Határozott vélem ényünk, hogy a kötelező
óraszámok megemelésével a kisebbségi oktatási intézm ényeknél ez a probléma
m egoldódna;"41
A fenti szlovák nemzetiségi felvetéshez hasonló javaslatokkal élt a hazai német
és román kisebbség is.
A magyarországi román nemzetiségi iskolákban is életbe lépett a N A T az I. és
VII. évfolyamon 1998. szeptember 1-én.
A z alábbi táblázatból kitűnik, milyen oktatási típust választottak az eléggé
zavaros és ellentmondásos kritériumok ismerete tükrében:
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Település

Gyula
Kétegyháza
M éhkerék
Elek
Battonya
Pusztaottlaka
Lökösháza
Magyarcsanád
Bedő
Körösszegapáti
Körösszakái

Tanulólétszám
1997/98.

Okt-típ.

Tanulólétszám
1998/99

Okt.típ.

107
109
211
61
54
23
95

Tny.
Tny.
Tny.
Tny.
Nyo.
Nyo.
Fák.
Nyo.
Nyo.
Nyo.
Nyo.

109
115
207
61
63
26
74
69
47
86
93

Kny.
Kny. Nyo.
Kny.
Kny.
Kny.
Nyo.
Fák.
Nyo.
Kny.
Nyo.
Nyo

17
89
87

A ro m án nem zetiségi iskolák tankönyvellátottsága
A z ortodox egyházi iskolák autonóm iájának a tananyag megválasztása is része
volt. Kiemelt szerepet kapott az olvasás, írás, a számtan és a hitoktatás. A z ehhez
szükséges taneszközök megválasztása is az egyház kom petenciájába tartozott.
A z 1945 utáni helyzetben a román nemzetiségi iskolák számára kom oly gon
dot okozott a tankönyvhiány is. A z egyébként is kis létszámú, részben Rom ániá
ból érkezett pedagógusok csoportja kénytelen volt hozzálátni tankönyvek írásá
hoz, a magyar nyelvű tankönyvek fordításához. Használatban volt néhány Ro
mániából áthozott tan könyv is.
A z 1960-as évektől napjainkig a román nemzetiségi oktatásban csak hazai
szerzők által megírt, vagy a magyar nyelvű tankönyvek hazai fordításaiként, M a
gyarországon megjelentetett tankönyveket használnak. Ennek egyrészt a tarta
lom, a tananyag különbözősége, másrészt az eltérő nyelvtani szabályok alkalm a
zása az oka. (Románia a rendszerváltást követően az új akadémiai állásfoglalás
szerint visszatért a régi román nyelvi szabályokhoz. Ezt a változtatást a magyaror
szági román kisebbség - konszenzus alapján - sem az oktatásban, sem publiká
cióinak megjelentetésében nem alkalmazza.)
A z alternatív tantervek, különböző iskolakísérletek, az oktatás általános re
formja nagy változásokat eredményezett a tankönyvpiacon is. Megszűnt az 1949ben létrehozott Tankönyvkiadó egyeduralma a tankönyvkiadásban, új kiadók
jöttek létre, új formátumú és tartalmú, igen drága tankönyvek, új tankönyvcsalá
dok jelentek meg és az utóbbi években versengtek a felhasználók kegyeiért.
1995-ben megtörtént a román nemzetiségi tankönyvek revíziója is. Ennek kö

72

vetkeztében néhány nagyon elavult tankönyv lekerült a tankönyvlistáról. N é
hány, mint pl. az învăţăm româneşte cím ű, a nyelvoktató iskolák évfolyamai
számára megjelent könyv, az átmeneti időre, a felm enő rendszerben megje
lentetni kívánt új tankönyvcsalád kiadásáig, a listán maradt. 1993 és 1996 kö
zött az általános iskolák számára új koncepció szerint készültek a román nyelv
könyvek (Dicţionar ilustrat, 1994; Prima mea carte, 1994; A doua mea carte;
A treia mea carte, 1997; Lecturi literare cl. 2 -4 ). Ezek a tanulást segítő tanesz
közök már népismereti elemeket is tartalmaznak és a kétnyelvű és nyelvoktató
tanítási formában is alkalmazhatóak.
A népismeret oktatásához nagy segítséget nyújtott volna a pedagógusok szá
mára az a hazai román kutatók, alkotók által (Dr. Berényi Mária; Csobai Lászlóné; Hergyán Tibor; Nagyné Martyin Emília) elkészített kézirat, am elynek kiadá
sára az 1995-ben létrejött Etnikum Kiadó vállalkozott. Sajnos, a kéziratból a mai
napig nem lett publikáció.
Ugyanakkor az Oktatási M inisztérium Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztá
lya 1998 nyarán pályázatot írt ki a román népismeret szöveggyűjtemény elkészí
tésére. A z új román nyelvkönyvek megjelentetésének folyamata megszakadt.
Közismert dolog, hogy egy kis létszámú nemzeti kisebbség tankönyveinek meg
jelentetése nem rentábilis, ugyanakkor a román nemzetiségi anyanyelvoktatás
megújításához, eredményesebbé tételéhez nélkülözhetetlenek. E kisebbség ese
tében tehát nem is alternatív, hanem alaptankönyvekről van szó.
A Nem zeti Tankönyvkiadó Rt.-től kapott információ szerint 1989-től 1999
elejéig a kiadóban az alsó tagozat számára 13 román tankönyv és egy Term é
szetismeret tankönyv és munkafüzet fordítás, a felső tagozatnak egy román nyelv
tan és egy irodalmi szöveggyűjtem ény valam int V—V ili. évfolyamig történelem,
V II—V ili. évfolyamra földrajzfordítás jelent meg. A középiskolai tankönyvek sora
egy román nyelvkönyvvel, egy román nyelvtannal, történelem és földrajzfordítá
sokkal gazdagodott. A z Etnikum Kiadó gondozásában három ének-zene könyv,
két gim názium i szöveggyűjtemény és egy matematikai kifejezés-gyűjtemény je
lent meg.

Rom án nem zetiségi pedagógusképzés
„Treptat şi calificaţiunea învăţătorilor era mai bună cu deschiderea Preparandiei
din Arad la 1812. (în acest institut între 1 8 1 2 -1 9 2 2 şi-au terminat studiile
următorii chitighăzeni - Demetriu Pipaş (1818); Nicolae Abrudan (1828); Petru
Balint (1856); Ecaterina Suciu (1882)".42
Dr. Berényi Mária a kétegyházi román ortodox egyházi iskoláról írt tanulm á
nyában a XIX. századi román nyelvű sajtóból gyűjtött dokum entum okra is hi
vatkozik. A román nemzetiségi pedagógusok képzettsége, felkészültsége - mint
írja - az 1 8 12-ben Aradon létrehozott tanítóképzőnek is köszönhető. Itt vé
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gezteka kétegyházi fiatalok közül 1818-ban Demetriu Pipas, 1828-ban Nicolae
Abrudan, 1856-ban Petru Bálint, 1882-ben Ecaterina Suciu.
A z akkori tanítók továbbképzését szervezett formában végezték. így 1872ben alakult meg a „Reuniunea învăţătorilor de la şcolile pop. confesionale şi
protopopiatele arădene" (Arad környéki egyházi iskolák tanítóinak egyesülete).
A z államosítással létrehozott iskolarendszer és az óvoda, mint nevelő intéz
mény szükségessé tették a nemzetiségi pedagógusok képzési rendszerének kiala
kítását. A román nemzetiségi óvónők, óvodapedagógusok képzése a szarvasi
Brunszvik Teréz Ó vó ké p ző Főiskolán folyt. A román tanítók 1993-ig Debrecen
ben szerezték meg diplom áikat. Ennek melléklete jogosította fel őket a nemzeti
ségi iskolai oktatásra.
A 157/1994. (XI. 17.) számú Kormányrendelet illetve ennek 2. számú mellék
lete határozza meg azokat a kritériumokat, amelyek mentén a 4 éves nemzetisé
gi tanítói szak képesítési követelményeit teljesíteni lehet. A képzés célja:
„...olyan pedagógiai szakem berek képzése, akik elméletileg megalapozott is
meretek, készségek és képességek birtokában képesek az általános iskola 1 -4 .
osztályában valamennyi műveltségi terület oktatási-nevelési feladatait, az 1 -6 .
osztályban pedig a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatait ellátni."43
A román nemzetiségi tanítóképzés ebben az új struktúrában 1993 óta a bé
késcsabai Körösi Csorna Sándor Főiskola Kelet-közép európai Nyelvek és Kultú
rák Tanszéke keretében történt. A főiskolai integráció következtében a szarvasi
és békéscsabai főiskola integrációjára is sor került. A z intézm ény új elnevezése
Körös Főiskola, a nemzetiségi tanítóképzést szolgáló tanszék Nemzetiségi Kutatóés Oktató Csoporttá alakult.
A román szakos tanárképzésnek 1949-től az Apáczai Csere jános Tanárképző
Főiskola adott helyet Budapesten. A tanárképzés sürgős beindítását a pedagó
gushiány indokolta.
A kezdet azonban nem volt könnyű. Mivel a hazai rom ánoknak nem volt
középiskolájuk, nem voltak érettségizett jelentkezők sem. A z első évfolyam hall
gatóit a románok által lakott települések tehetséges fiataljai közül verbuválták.
Egy éves, általános ismeretek bővítését szolgáló előkészítés után kezdték meg a
hallgatók a rendes képzést, am ely 1950 és 1954 között két éves volt. A z első
évfolyam 1952-ben végzett, de államvizsgát csak egy éves tanítási gyakorlat után
tehetett.
1954-ben már érettségizettek jelentkeznek a főiskolára, ahol ekkor már há
rom éves lett a képzés. 1955-ben a tanszék a szegedi főiskolára került.44 A
hazai román szakos általános iskolai tanárok tehát a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán szereztek diplomát. A z 1990-es évek elejétől romániai hallgatók kép
zése is folyik a Román nyelv- és irodalom tanszéken. A tanszéken dolgozó
hazai román nemzetiségi tanárok munkáját romániai nyelvi lektorok is segítik.
A román középiskolai tanárok egyetemi szintű képzése az ELTE-n történik.
„A Bölcsészettudományi Kar március 6-i ülésén támogatta a Román Tanszék
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megalakításának gondolatát, »mely a haza számos oláhajkú polgárait anyanyel
vűk iránt táplált óhajtásuk teljesítése által megörvendeztetne« és betöltésére pá
lyázatot hirdetett... így jött létre 1861. decem ber 15-én a tanszék felállítását
jóváhagyó határozat, amelyet politikai jellegű szem pontok is vezéreltek."45
A tanszék profilját nemcsak a román szakos középiskolai tanárképzés, hanem
az ott kifejtett tudományos, nyelvészeti kutatások is adják. E munka kiem elkedő
személyiségei voltak M. Iosif Siegescu, Asbóth Oszkár, Gáldi László, Tamás Lajos.
A középiskolai tanárok közül néhányan a bukaresti egyetemen szereztek dip
lomát. Erre az 1980-as évektől nyílt lehetőség.
A z 1990-es évek elejétől Románia évente több helyet ajánl fel, különböző
képzési területeken a jövő hazai román nemzetiségi értelmiségi rétegének ösz
töndíjas képzésére.

A román nem zetiség és a román nem zetiségi oktatás
statisztikai adatai
Összegzés
A század elején 1900-ban 26975 magyar állampolgár vallotta magát román
anyanyelvűnek. A hazai román nemzetiségi lakosok becsült létszáma kb. 25000
fő. A szabad identitásválasztás alapján, a népszámlálási adatok a következő ké
pet m utatják:46
Év
1941
1949
1960
1980
1990

Román nemzetiségi (fő)

Román anyanyelvű (fő)

7 565
8 500
12 326
8 874
10 740

14 142
14 713
15 787
10141
8 730

A z adatokból kitűnik, a román nemzetiségi lakosok körében sem mutat egysé
get a nemzetiségi lét és az anyanyelvűség. Többen vállalják fel az anyanyelvűsé
güket, mint nemzetiségüket. Nagyon érdekes m ódon, először fordult elő, hogy
1990-ben ez az arány megváltozott és a nemzetiségüket vállalók száma lett m a
gasabb. Ugyanakkor a román nemzetiségi lakosok száma összességében is újra
emelkedést mutat. A statisztika szerint a román nemzetiségi lakosok száma az
adott időszakon belül 1960-ban volt a legmagasabb.
1948. őszén az alábbi településeken, a következő létszámmal folyt román
nemzetiségi oktatás:47

Békés megye:
Pusztaottlaka:

45 fő

75

Battonya:
Lökösháza:
Elek:
Kétegyháza:
Gyula:
Méhkerék:
Sarkadkeresztúr:

32
60
88
331
99
147
57

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

Hajdú-Bihar megye:
Körösszegapáti:
109 fő
Körösszakái:
48 fő
Bedő:
92 fő
Mezőpeterd:
25 fő
Zsáka:
38 fő
Vekerd:
80 fő
Csongrád megye:
Magyarcsanád:
45 fő
Ebben az évben rekord létszámban 1296 tanuló részesült anyanyelvoktatás
ban, 800 fő nyelvoktató, 496 fő pedig tannyelvű oktatási formában.
A z 1960-as magasabb nemzetiségi létszámnak megfelelően nőtt a román nem
zetiségi oktatásban részesülők száma.

T a n é v 48

1960/61.
1968/69.
1974/75.
1979/80.
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Tannyelvű iskolák
száma
fő
10
8
7
7

1087
802
618
637

Nyelvoktató iskolák
száma
fő
13
8
8
6

É v 49

Nemzetiségi
tanulók (fő)

Román
nemz. tan. (fő)

1960
1969
1975
1980
1985
1990
1994

29057
20275
25341
35482
44388
44545
49779

1559
1043
857
1035
1304
961
945

472
241
239
337

Összes

1559
1043
857
974

' %

5,4
5,1
3,4
2,9
2,9
2,2
1,9

1960-tól 1994-ig a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók létszáma 58,3
%-kal nőtt. A hazai nemzetiségek közül azonban csak a német anyanyelvű okta
tás mutat növekedést. A z 1960-as 11217 (38,6%) létszám 1994-re 40240 (80,8%)
főre emelkedett. A többi kisebbség (szerb-horvát, szlovák, szlovén) így a román
oktatás adatai is drasztikus csökkenést mutatnak.
A z 1989/90-es tanévben 1036, az 1998/99-es tanévben 950 diák tanulja a
román nemzetiségi nyelvet kétnyelvű vagy nyelvoktató típusú alapfokú oktatási
intézményben.
Sajnálatos tény tehát, hogy Magyarországon a román nemzetiségű lakosság
száma a népszámlálási adatok szerint is csökken. A z asszim iláció további, az
eddigiekhez hasonló üteme a hazai románság többségi nemzetbe való teljes be
olvadását eredm ényezheti. A kialakult helyzetnek lehetnek okai objektív ténye
zők, mint pl. az ország gazdasági, társadalmi, politikai helyzete, a több évszáza
dos kisebbségi lét, de nem zárhatók ki a szubjektív tényezők sem. A honi román
ság csendes szemlélője volt önmaga identitásvesztésének. A század elején vezető
értelmiségi réteg nélkül maradt és az országban szétszórtan (Békés, H ajdú-Bihar
és Csongrád megyékben) kistelepüléseken élt. A z első román értelmiségi csoport
-zö m é b e n p e d a g ó g u so k-a z 1960-as években kezdte el kulturális tevékenysé
gét kisebbsége körében. Napjainkban kialakult és aktívan tevékenykedik egy
második generáció - tanárok, kutatók, muzeológusok, orvosok - akik felvállal
ják románságukat és saját kisebbségük fennmaradásáért dolgoznak.
Egy ország társadalmi berendezkedésének tükörképe oktatási rendszere. Kicsi
ben, de ugyanez mondható el egy nemzeti kisebbség és annak közoktatási háló
zatáról is. Magyarországon az 1945 utáni időszakban a román nemzetiségi isko
latörténetben bárom nagyon fontos periódus volt:
1. A román ortodox egyházi iskolák államosítása és az állami, 8 osztályos isko
laszerkezet hagyom ányok nélküli kialakítása. A tartalmi, oktató-nevelő munka
színvonalas beindítását akadályozta a pedagógushiány, a tartós román tantervés tankönyvhiány. A z iskolákba beíratott tanulók irodalmi nyelvismerete is gon
dot okozott.
2. M inden társadalmi és szakmai probléma ellenére a román nemzetiségi is
kolák tanulólétszáma az 1960-as évre, a kisebbség létszámához viszonyítva igen
magas volt. Ekkor a tannyelvű iskolákban a magyar nyelven kívül minden tantár
gyat román nyelven oktattak. Egy minisztériumi körlevél hatására a román tan
nyelvű iskolák kétnyelvűek lettek. Megítélésem szerint a román nemzetiség ek
kor adta fel véglegesen annak lehetőségét, hogy tannyelvű oktatása legyen. Rész
ben a pedagógusok hibájából is, az intézm ények milliője megváltozott, az isko
lák többségében az anyanyelvhasználat a román órákra korlátozódott. A hely
zetbe való beletörődést jelezte az is, hogy az 1985. évi törvény által biztosított
tan nyelvűségre egy iskola sem törekedett.
3. A z 1989 utáni oktatási liberalizmus sem késztette a román pedagógusokat
innovációra. Tartalmi korszerűsítésre, a nyelvoktatás eredm ényesebbé tételére
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utaló igény a románság egésze, jelen esetben a szülők részéről sem jelentke
zett.
A z utóbbi években az 1993. évi közoktatási törvényt követően néhány „re
former" pedagógus az anyanyelvoktatás színvonalának csökkenéséről ill. e fo
lyamat megállításáról beszél, nem alaptalanul. A N A T megjelenése 1995-ben
csalódást okozott a román pedagógusoknak. Ennek oka az volt, hogy a nem ze
tiségi oktatás követelményeit nem tartalmazta. Ezek megjelenésére 1998 nya
ráig kellett várniuk. Ugyancsak késve jelent meg (1997 november) az Irányel
vek, am ely miniszteri rendelet formájában szabályozza a nemzetiségi iskolák
oktatási típusait és azok feltételeit. M inden kisebbség, így a román pedagógu
sok is kérték a Kt. újbóli módosítását, ezen belül, pl. a nemzetiségi iskolák heti,
évfolyamonkénti kötelező óraszámának emelését.
A nemzetiségi oktatás szerves része a magyar közoktatási rendszernek. En
nek minden változása érinti a kisebbségi oktatásügyet is. A magyar oktatásirá
nyítás a Köznevelés 55. évf. 11. számában tette közzé újabb törvénymódosítá
si elképzeléseit. Remélhetően, a nemzetiségi oktatást is pozitívan, és a teljes
magyar alapfokú oktatással egyidőben, azonos mértékben befolyásoló változá
sokról születik majd döntés.
A hazai román nemzetiségi alapfokú oktatást egy a kialakult, reális helyzetre
alapozott koncepció alapján tartalmilag meg kell újítani. A román nemzetiségi
oktatásban már nem lehet, nem is célszerű visszatérni a tannyelvű oktatáshoz. A
kétnyelvű oktatás részben megoldható, részben megvalósítható cél lehet. Növel
ni kell az anyanyelvoktatás színvonalát, eredményességét. Sajnos, a család he
lyett az iskolának kell felvállalnia az anyanyelv-átörökítő szerepet. Tudatosítani
szükséges a fiatalokban, a tanulókban, hogy egy kettős kultúrájú, kettős identitású román nemzetiségi magyar állampolgár ugyanolyan fontos és értékes tagja
szülőhazájának Magyarországnak, mint a többségi nemzethez tartozók.
Az, hogy hazánkban hány tanuló, milyen színvonalon, milyen iskolatípusban
fogja a román nemzetiségi nyelvet tanulni nem a jó vagy a rossz törvényeken
múlik. A döntés a hazai románság kezében van, s akkor dönt, am ikor gyermekét
a szülő román iskolába íratja. A felelősség viszont nagyrészt az iskolában dolgozó
pedagógusoké.
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Ö SSZEFO G LA LÁ S
A román nem zetiségi oktatás helyzete
a mai hazai közoktatási rendszerben (1945-1999)

Szántó Flóra
A z utóbbi években a román nemzetiség körében egyre gyakrabban került
szóba a hazai román nemzetiségi oktatás helyzete, az iskolák működési nehéz
ségei, a tanulólétszám csökkenése, az anyanyelvoktatás problémái, az új oktatási
dokum entum ok hatása a román oktatásra.
A ll. Világháborút követő időszakban e témában, az ezt befolyásoló tényezők
ről csak rövid cikkek, szem elvények jelentek meg.
A tanulm ány a rendelkezésre álló dokum entum ok és a személyes helyzetis
meret alapján szándékozik az eddigieknél átfogóbb helyzetelemzést adni a ma
gyarországi román nemzetiségi alapfokú oktatásról az 1 9 4 5 -1 9 9 8 közötti idő
szakban, az oktatási dokum entum ok tükrében.
A szerző objektív helyzetelemzésre törekedett, korrajzba helyezve mutatja be
és elem zi a témát. Kiemelt hangsúlyt kap „Az állami román nemzetiségi iskolák
kialakulása" és „A román nemzetiségi alapfokú oktatás helyzete az új közoktatá
si dokum entum ok tükrében (1989-1999)" cím ű fejezet. A dolgozat említést tesz
az iskolák tankönyvellátottságáról, valamint statisztikai adatokkal és levéltári do
kumentumokkal teszi hitelesebbé a leírtakat.
Szántó Flóra tanulmánya a téma későbbi kiegészítésének szándékával, annak
igényével készült.
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SU M M A R Y
The position of the Rom anian nationality's education in today's
H ungary's public education system (1945-1999)

Flóra Szántó
The position of the Romanian nationality's education in Hungary, the func
tional difficulties at schools, the decrease of the number of students, the prob
lems of teaching in the mother-tongue, the effect of the new educational do cu
ments on the Romanian education - these are some of the questions which have
com e up within the Romanian nationality.
After W orld W ar II. only brief articles have been published in this field as
regards the influencing factors.
The study aims to give a more com prehensive analysis about the elementary
education of the Romanian nationality in Hungary in the period between 1 9 4 5 1998 on the basis of the available documents and personal experience.
The author has tried to give an objective analysis. She describes and analyses
her theme placing it into the description of the period. She lays special emphasis
on two chapters, entitled "The developm ent of the Romanian nationality's pub
lic schools", and "The position of the Romanian nationality's elementary educa
tion in reflection of the new public educational docum ents (1989-1999)". The
study mentions the text-book supply at schools and confirms the written state
ments with the help of statistical data and archival documents.
Flóra Szántó has written her study with the wish of am plifying it later on.
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E LE N A C S O B A I

COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ
DIN OTLACA PUSTĂ
Pe baza cercetărilor istorice din Ungaria întreprinse în ultimele două decenii,
referitoare la românii din judeţele Bichiş, Bihor şi Csongrăd putem afirma că
istoricul românilor din cele 18 localităţi unde încă şi azi există cîte un m ic nucleu
românesc arată o continuitate începînd din secolul al XVII-lea şi pînăîn prezent.
Docum entele păstrate în arhivele bisericilor ortodoxe atestă că începutul stabilirii
românilor pe meleagurile Ungariei de azi aproape coincide cu anul înfiinţării
parohiilor ortodoxe. Cu cîteva excepţii, marea majoritate a parohiilor ortodoxe
româneşti s-a înfiinţat în secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea. O excepţie este chiar
comunitatea românească din Otlaca Pustă.
Istoricul com unei începe relativ tîrziu, doar din a doua jumătate a secolului al
XlX-lea. Este cunoscut faptul că în judeţul Bichiş al doilea val de colonizare a
început în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi a durat pînă la sfîrşitul
secolului al XlX-lea. în general, în această perioadă a colonizării, dintr-o aşezare
cu o populaţie mai numeroasă, chiar numai la cîţiva kilometri de aşezarea băşti
naşă, o parte a locuitorilor înfiinţează o nouă localitate. Atunci cînd dorim să
descriem istoricul com unei O tlaca Pustă trebuie să pornim chiar de la denum i
rea com unei. în secolul al XVIII-lea com una Otlaca, (azi Grăniceri, aparţine de
România) făcea parte din comitatul Arad. în anul 1736 O tlaca era între cele mai
populate localităţi din judeţul Arad din punctul de vedere al numărului iobagilor
înstăriţi, mai puţin înstăriţi, jeleri, sau pălmaşi (hospes, subhospes, inqilinus).1 în
statistica din anul 1746 comunitatea ortodoxă română din O tlaca avea doi pre
oţi: pe Pop Petru şi pe Popa loan.2 în decursul secolului al XVIII-lea în general
soarta iobagilor era plină de neajunsuri cu caracter econom ic, fiindcă aceştia nu
puteau produce de ajuns pentru traiul lor şi pentru îm păcarea nobililor. Otlaca
(Grăniceri) se plînge că nu are terenuri de ajuns, cultivabile, de la dom nie, de
aceea trebuie să facă învoială de arendă.3Pentru a arăta importanţa com unei
O tlaca pe baza inventarelor iobăgeşti putem constata că la 1746 în com ună în
total erau 93 de „hospes" care aveau: 120 de boi, 142 de vaci, 72 de cai, 71 de
junei, deci fiecărei gospodării iobăgeşti (hospes) îi revine mai m u ltd e cîto vită.
în următoarele, iată cîţiva dintre cei conscrişi în anul 1746 în Otlaca:
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Vite ţinute
cai minji

Iobagi (hospes)

produse
oi

capre porci

grîu orz ovăz

Boi

vaci

junei

Drăgan Ghiurca

6

6

4

3

-

-

-

6

7

Rus Pasc

4

3

2

-

-

8

3

1

-

Ungurean lonuţ

8

3

-

4

-

20

8

6

-

Ungurean Şerban 6

3

-

4

-

15

8

5

-

Stoian Gheorghe 6

9

3

3

-

25

6

2

-

Serb Costa
Serb Toader
Bodea Ion

6
6
4

6
5
2

5
6
-

2
4
2

3
-

-

66
90
30

4
6
4

4
7
2

_
-

Bodea Lase

4

3

6

2

-

26

5

2

-

3

-

Luînd în considerare conscripţiile din secolul al XVIII-lea putem constata că
Otlaca se află printre localităţile de frontieră dar cu populaţie absolut româneas
că. Cu referire la comerţul de vite, din monografia judeţului Arad putem afla că
este susţinut mai cu seamă de 19 armeni, 10 bulgari, 9 greci, 8 valahi şi 8 sîrbi.4
în Arhiva judeţului Arad se găsea un tabel în care erau menţionaţi com ercian
ţii de vite, între care şi greci, specificîndu-li-se numele, religia, patria, dom iciliul,
locurile avute în arendă şi numărul aproximativ al boilor crescuţi pentru comerţ.
Din acest tabel reiese că Ungulan (Ungurean) Toader şi Cserban (Şerban) din
Otlaca, arendaşi la Medgyes, deţineau acolo 100 de boi.5
După cum am văzut anterior, com una Otlaca nu avea terenuri cultivabile şi
chiar din secolul al XVIII-lea sînt luate în arendă pamînturile din Medgyes, care
se aflau în imediata vecinătate a com unei.
Istoricul com unei Otlaca Pustă - care azi îi aparţine Ungariei - începe cu
Pustă Medgyes. Statistica eparhială a bisericii ortodoxe române cu privire la
comitatele Cenad, Bichiş şi părţile arădane rămase Ungariei de astăzi aminteş
te filialele parohiei Otlaca: Aletea, Lökösház, Jánosház şi parohia Pustă Megheş,
care este echivalentul com unei Otlaca Pustă de azi. Num ele com unei de azi
redă foarte fidel că s-a înfiinţat dintr-o pustă (din Pustă Medgyes) a com unei
Otlaca, azi Grăniceri.
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Ştefan Rusu, întem eietorul com unei O tlaca Pustă
Ştefan Rusu, (1857-1941) cu supranumele de Părădaica, originar din Otlaca
(azi Grăniceri) a fost un bun negustor. S-a ocupat cu creşterea şi îngrăşarea
animalelor, pe care apoi le vindea la tîrgurile din Arad, Budapesta, Viena. Acest
bun gospodar mulţumită priceperii cu care făcea comerţ, a ajuns la un venit din
ce în ce mai convenabil, astfel agonosind o avere importantă.6 în memoria
sătenilor se păstrează mai multe variante ale unei legende care se referă la bogă
ţia pe care Ştefan Rusu ar fi obţinut-o descoperind undeva o com oară.7 Despre
viaţa acestui gospodar român, pe baza docum entelor păstrate, se ştie că fiind
bun creştin a ţinut mult la religia ortodoxă, la neamul românesc. Ştefan Rusu
totodată a fost membru al comitetului parohial din com una O tlaca (Grăniceri),
în protocolul întocm it la şedinţa comitetului parohial ţinută în ziua de 25 mai /6
iunie /1898 se află următoarele: Comitetul parohial are sarcina de a decide

„acum în această şedinţă definitivă în privinţa scrisoarei inspectorului regesc
unguresc de şcoale nr. 822 din 1898 şi-n legătură cu acesta şi-n privinţa susţinerei
şcoalei în P- Megheş ca şcoală confesională, din partea preşedintelui ca obiect
de dezbatere dar se pune în locul prim chestiunea şcoalei din P. Megheş că din
considerarea dătorinţei ce o avem de a ne păstra confesionalitatea şcoalelor
noatre precum apoi a răspundere! înaintea lui D-zeu şi a oamenilor pentru
negligarea dătorinţe cu toate că timpurile sunt grele, căci sunt apăsătoare
greomintele cari au ale suporta credincioşii noştrii, să chibzuim, să ne sfătu
im, oare putem să susţinem noi acea şcoală şi să încungiurăm ofertul ce ni-l
trimite inspectorul regesc de şcoală atrăgătoriu la evidenţă, dar otrăvitoriu în
esenţă! La ecest loc se ridică membrul comitetului parohial Ştefan Rus el cere
a se trece la protocol următoare dechezăţiune a sa: Dumnezeu înduratul ma
dăruit cu o stare materială bunişoară. Din simţul meu creştinesc, cu dorinţa
fierbinte de a mîntui credincioşii comunei mele Otlaca de alte sarcini nouă de
o parte, de altă parte de a face posibilă realizarea dorinţei fiecăruia din noi, ca
şi acei sărmani împrăştiaţi pe răzoarele Pustei numită Megheş să fie împărtă
şiţi de darul lui D-zeu ce-l revarsă asupra omenimei prin biserică şi şcoală. In
considerare că-n Pustă amintită este edificiu coresponzătoriu şi pentru slujbe
le cele sânte şi pentru instruarea pruncilor - dar din lipsa nemijloacelor toate
acestea pînă acum nu sor putut împlini, - zic din simţul meu creştinesc şi
inimă curată dones sîntei noatre biserici din Otlaca din pămiîntu! meu arătoriu
aflătoriu în Pustă Megheş un complecs cam de 34 de iugăre cu drept de pro
prietate vecinică, ca din venitul acelui pămînt cu alte venite ce sor mai afla să
se susţină acolo preot-învăţătoriu! La cas însă dacă ar pierii românii gr. orien
tali din P. Megheş şi aşa n-ar fi pentru cine a mai exista biserică şi şcoală, acest
pămînt sî treacă în posesiunea rudeniilor mele! Condiţionat de acesta dar voi
transcrie acest pămînt în proprietatea bisericii noastre din Otlaca. Comitetul
parohial surprins plăcut de această declaraţiune, pe lîngă mulţumirea sa fier
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binte exprimată cu graiul de preotul Georgiu Turic mărinimosului donătoriu
Ştefan Rus, ia la cunoştinţă enunţările lui, rezervînd pe mai tîrziu de a staveri
forma şi modul eternizării numelui lui şi a familiei lui! în legătură Ştefan Rus
propune iară comitetul parohial enunţă ca decis că: în considerarare că cum
părătorii celor 52 de locuri alcătuise în pămîntul de Ungă edificiul capeleişcoale din P. Megbeş nou observat condiţiile staverite în contractele încheiate
cu aşa zisă comisia mixtă de atunci, ba cei mai mulţi cu excepţia alor 2-3 au
părăsit acelea locuri, şi de un şir de ani epitropia bisericească le manipulează,
să se facă demers pe lîngă veneratul conzistoriu pentru nimicirea a celor con
tracte, ca apoi locurile acelea să se dea pe alta cale, în altă formă la oameni,
bunăoară pe lîngă o plată anuală ca arendă 47,50 mp din care sumă sar potea
mereu-mereu desplăti acel pămînt de greomintele cu cari sa intabulat Forma
de după care să se dea în folosinţă oamenilor acestea locuri se va staveri din
partea comitetului după ce se va şti rezultatul în urma demersului la Veneratul
conzistoriu precum şi după ascultarea părerilor bărbaţilor mai asperţi în astfel
de chestiuni. Inspectorului regesc în urmarea donăţiunei să i se mulţumească
ofertul!"
Din acest docum ent reiese clar că din pămîntul lui Ştefan Rusu s-au împărţit
52 de locuri de casă în imediata apropiere a capelei-şcoală. într-adevăr la O fic i
ul funciar din M ezőkovácsháza, în anul 1968 s-au înregistrat într-o carte funcia
ră 52 de locuri cu casă. în acest registru se află:
„I. Bunurile parohiale,
1. nr 398 Pămînt arabil
2. nr 400 Casă, numărul topografic 74 (casa preotului) în partea numită Csikós

dűlő.
3. nr 401 Casă, clădiri agricole, grădină în Csikós dűlő
II. Bunurile şcoalei
1. Locul sub numărul 1 a fost cumpărat la 18 august 1912
2. De la numărul 2 şi pînă la 101 şi încă în plus trei locuri, deci în total 52 de
locuri adică grădină şi casă au fost înregistrate din nou într-o carte funciară nouă.
în final e menţinut că 51 de locuri au fost donate de Biserica O rtodoxă Rom â
nă din Pusztaottlaka şi numai unul a fost cumpărat în 18 august 1912. Probabil
acest loc a fost cumpărat pentru zidirea bisericii.
în cartea funciară au fost înregistrate cele 52 de locuri cu numărul topografic.
Aceste locuri cu timpul au fost moştenite sau cumpărate de noi proprietari şi
numai tîrziu, abia în anul 1974 vicariatul ortodox din Giula a declarat că biserica
e de acord ca aceste locuri să intre definitiv în posesia acelora care le-au cum pă
rat ori le-au moştenit.
La O ficiul funciar din M ezőkovácsháza se află declaraţiile oficiului din anul
1974 către fiecare locuitor al celor 52 de case în care se scrie că aceste locuri sínt
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în posesia Bisericii Ortodoxe Române; se notează de asemeni cine este pro
prietarul, de cînd locuieşte în casă, cum a ajuns acolo şi că această declaraţie sa făcut în interesul proprietarilor, casa şi locul respectiv intrînd definitiv în
posesia acestora. în următoarele redăm lista proprietarilor din anul 1974:
7. Kocsis György 1889
Numele mamei: Honoczán Katalin
Soţia: Zsurusuc 7 902
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 7
2. Halmos Jánosné He Ilona 1901

Numele mamei: Gróza Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 2
3. Barna Tivadarné Szekán Mária 1895
Numele mamei: Vigyikán Katalin
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 6
4. Bíró Katalin 1951
Numele mamei: Gróza Katalin
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 7
5. Mészáros Péter 1921
Numele mamei: Botás Terézia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 8
6. Botás György 1936
Numele mamei: Mókán Flóra
Soţia: Bodorló Anna
Numele mamei: Vigyikán Ilona
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 9
7. Velencei Flóra 1906
Numele mamei: Bogye Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 10
8. Buker Tivadar 1926
Numele mamei: Marosán Anna
Soţia: Dobriczán Mária 1920
Numele mamei: Vulkán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. I I
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9. ... György 1925
Numele mamei: Bogye Zsófia
Soţia: Simonka Flóra 1921
Numele mamei: Zsurzsuc Arma
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 13

10. Laszk Istvánná Pilán Flóra 1936
Numele mamei: Csobán Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 14
11. Ottlakán Györgyné Okán Erzsébet 1910
Numele mamei: Pilán Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 16
12. Pilán Demeter 1910
Numele mamei: Bánka Zsófi
Soţia: Kerezsi Ilona 1916
Numele mamei: Buker Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 18
13. Greviletye Jánosné Avramucz Anna 1905
Numele mamei: Lupas Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 18
14. Özv. Jolán Györgyné Pilán Flóra 1930
Numele mamei: Okán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 20
15. Vorindán Sándor 1927
Numele mamei: Avramucz Zsófia
Soţia: Botás Flóra 1927
Numele mamei Argyelán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 21
76. Faur Mihályné Rus Erzsébet 1914
Numele mamei: Mihu Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 22

17. Sándor Istvánná Gábor Zsófia 1907
Numele mamei: Kure Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 23

18. Lászk János 1915
Numele mamei: Purdi Zsuzsanna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 23
19. Dula István 1904
Numele mamei: Purdi Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 25
20. Simonka Györgyné Szelezsán Zsófia 1944
Numele mamei: lova Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 26
27. Dobricán Miklós 1919

Numele mamei: Volkán Anna
Soţia: Simonka Szidónia 1925
Numele mamei: Zsurzsuc Anna lova Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 27
22. Popa Tivadar 1933
Numele mamei: Szántó Zsuzsanna
Soţia: Trucz Zenóbia 1939
Numele mamei: Bodorló Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 28
23. Toll György 1920
Numele mamei: Vorindán Mária
Soţia: Mitnach Erzsébet 1922
Numele mamei: Bloch Terézia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 29
24. Balta Flóra 1949
Numele mamei: Rus Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 30
25. Palotás Árpádné Dobricán Anna 1954
Numele mamei: Simonka Szidónia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 31
26. Farkas János 1919
Numele mamei: Kortilla Mária
Soţia: Balta Anna Mitnach Erzsébet

Numele mamei: Kodrean Anna
Otlaca 'Pustă, Strada Kossuth nr. 32
27. Ottlakán Mózesné Hodor 1895
Numele mamei: Blaj Teodora
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 33
30. Zsurzsuc Péter 1910
Numele mamei: Gábor Erzsébet
Soţia: Lászk Măria 1910
Numele mamei: Zsurzsuc Erzsébet
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 34
31. Iepure Mihály 1915
Numele mamei: Pilăn Anna
Soţia: Botás Anna 1921
Numele mamei: Árgyelán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 35
32. Mészáros Mózes 1911
Numele mamei: Râcz Anna
Soţia: Purdi Lukrécia 1911
Numele mamei: Guller Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 36
33. Vigyikán Mihály 1909
Numele mamei: Bogye Flóra
Soţia: Purdi Zsóka 1905
Numele mamei: Bogye Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 37
34. Ottlakán Mózes 1913
Numele mamei: Hodor Flóra
Soţia: Botás Zsófia 1918
Numele mamei: Pilăn Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 38
35. Gál János 1907
Numele mamei: Lupó Mária
Soţia: Borzán Virág 1909
Numele mamei: Simonka Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 40

36. Tulkán Tétemé Purdi Mária
Rózsehegyi Lászlóné Purdi Mária

37. Bocsor Péter 1922
Numele mamei: He Ilona
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 45
38. Pilán Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr. 52 59
39. Purdi Mihály 1904

Numele mamei: Guler Anna
Soţia: Dobricán Anna 1909
Numele mamei: Duma Éva
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 1
40. Purdi György 1912
Numele mamei: Ottlakán Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 2
41. Trucz Mihály 1948
Numele mamei: Bodorló Mária
Soţia: Vorindán Mária 1949
Numele mamei: Balás Flóra
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr.3
42. Trucz György 1932
Numele mamei: Vigyikán Flóra
Soţia: Botás Terézia 1937
Numele mamei: Molnár Virág
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 4
43. Popa Mihályné Szántó Zsuzsanna 1909
Numele mamei: Sztán Flóra
Popa Mihály 1932
Numele mamei: Szántó Zsuzsanna
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 4
44. Numele este indescifrabil
Numele mamei: Mókán Flóra

45. Bukur János 1923
Numele mamei: Marosán Anna
Soţia: Mócz Zsófia 1930
Numele mamei: Purdi Flóra
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 8
46. Numele este indescifrabil
Numele mamei: Cruja Mária
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 9
47. Lászk Péter 1904
Numele mamei: Ottlakán Szidónia
Soţia: Szabó Mária 1909
Numele mamei: Culler Anna
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 11
48. Popa Tivadar 1899
Numele mamei: Pilán Flóra
Soţia: Zsurzsuc Zsófia 1899
Numele mamei: Handra Julianna
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 12
49. Dobriczán István 1913
Numele mamei: Volkán Anna
Soţia: Botás Mária 1921
Numele mamei: Pilán Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr. 19
50. Pilán Mihályné FJirigye Flóra 1909
Numele mamei: Nadabán Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Felszabadulás nr. 11

S-au înregistrat încă două locuri de casă în proprietatea văduvei:
51.
Zusra Jánosné Mócz Anna, iar al 52-lea loc de casă a fost cumpărat în
anul 1912 în ziua de 18 august.8
Numele proprietarilor le-am redat aşa cum figurează în documentele origina
le, în limba maghiară.
Această listă atestă că s-a împlinit dorinţa donatorului Ştefan Rusu fiindcă lo
curile au rămas într-adevăr în posesia bisericii ortodoxe române pînă în anul
1974.9 Proprietarii au fost români de religie greco-orientală, după cum atestă şi
numele lor. Există cazuri în care numai unul dintre proprietari, adică sau soţul,
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sau soţia, este ortodox. Deci din cauza căsătoriilor mixte numai unul dintre mem
brii familiei moştenitoare este român. Aceşti proprietari, cu cîteva excepţii au fost
a doua, sau chiar a treia generaţie care a moştenit locurile donate de Ştefan
Rusu.
Urmărind pe harta com unei10 cele trei străzi unde au locuit aceste familii,
străzile Felszabadulás, Kossuth şi Dózsa închid pînă azi un triunghi. O a patra
latură este formată de biserică şi de cimitirul ortodox.

întem eierea com unităţii bisericeşti
După ce numărul rom ânilor locuitori în Pustă Megheş a crescut treptat, la
sfîrşitul secolului al XlX-lea s-a înfiinţat comunitatea bisericească. Din anul 1898,
deci după formarea noii aşezări în Pustă Megheş, slujbele bisericeşti au fostsăvîrşite
în edificiul şcolii confesionale, care şi-a deschis porţile prin contribuţia lui Ştefan
Rusu, care a ridicat un imobil şi a dăruit un com plex cam de 34 iugăre, cu drept
de proprietate veşnică, ca din venitul acestui pămînt, cu alte venite, să se susţină
în Pustă Megheş un preot învăţător.11
Abia în anul 1907 s-a găsit un edificiu potrivit pentru instalarea unei capele,
care a existat pînă la zidirea bisericii din anul 1913. Credincioşii din anul 1898
au fost rînduiţi în purtarea de grijă a preoţilor din Chitighaz, care se deplasau în
com una nou înfiinţată pentru săvîrşirea slujbelor bisericeşti în sala de clasă a
şcolii confesionale. în arhiva parohiei s-a păstrat bugetul întocm it pentru zidirea
bisericii. Aici se scrie că „ Tekintetes Rusz István földbirtokos úr elrendelése Kígyós

melleti ottlakai pusztán Görög keleti templom ujjontan felépítésére vonatkozva."
Acest docum ent-buget scris în limba maghiară conţine foarte amănunţit toate
lucrările de construcţie a bisericii din Otlaca Pustă. Acest buget cuprinde în opt
pagini următoarele lucrări:
„7. Muncă de pămînt
2. Muncă de zidar
3. Muncă de dulger
4. Muncă de acoperiş
5. Muncă de tinichigiu
6. Muncă de tîmplar, fierar
7. Alte munci"
Pe ultima pagină se află iscălitura lui Kukla Antal şi a lui Rusu Ştefan cu data
rea în Aletea în anul 1912 ianuarie 20, şi este ştampilată tot de Kukla Antal.
Acest buget a fost revidiat şi întregit de inginerul Rozvan, în Arad la 7 martie
1912. Acestui buget inginerul Rozvan îi adaugă încă două pagini cu titlul
„Templom belső berendezési szükséglete" în care se descriu lucrările interio
rului bisericii:
„7. Iconostasul pe baza planului alăturat
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2. Tronul Măriei şi scaunul episcopesc pe baza planului alăturat
3. Proscomedia cu sticlă şi uşă cu două aripi
4. Un dulap pentru kurátorul
5. Stranele cu rafturi pentru cărţi
6. Echafaud pentru predică
7. Pictarea icoanelor în ulei de pe iconostaz
8. Pictura tavanului di-naintea iconostasului
9. Peretele pentru masa din altar cu fundamentul potrivit
70. Masa din altar cu echafaud"
După cum am arătat, deci şi acest docum ent atestă că Rusu Ştefan ca donator
a com andat bugetul şi el l-a şi iscălit. în dosul altarului din biserică şi azi putem
citi următoarele: „S-a zidit această biserică pe spesele bunului creştin Ştefan

Rusu şi soţia născ. Zenobia Drăganu locuitori în Otlaca în anul Domnului 1913
(s.n) cînd era domnitor Măiestatea Sa împărat şi rege Francisc Iosif I. In dieceză
episcop: loan I. Papp. Protopop Dr Dimitrie Barborde lleni, preot în Otlaca:
Gheorghe Turicu, Iustin lancu, Romul Mladin, prin zidarul: Anton Kukla şi Stifler
Macsim măsor, ambii de den. Aletea."
Pe baza cererii credincioşilor din Pustă Megheş, în anul 1913 comunitatea
bisericească din filie s-a transformatîn parohie de sine stătătoare, independentă.
Şi pentru că din voinţa ctitorului Ştefan Rusu s-au asigurat cele necesare pentru
existenţa unui preot, comitetul parohial în luna iunie anul 1913 a publicat un
concurs pentru îndeplinirea postului de paroh la parohia din Pustă Megheş.
Concursul a fost cîştigat de Teodor Draia care a slujit în com ună ca preot-învăţător pînă în anul 1920. Din acel an parohia rămîne vacantă pînă în anul 1931
cînd Flórian Dum a este ales preot. El păstoreşte com una pînă în anul 1947.

Date dem ografice ale com unei O tlaca Pustă
După înfiinţarea comunităţii bisericeşti, după zidirea bisericii din anul 1913,
numărul credincioşilor din Pustă Megheş, pe baza conspectului păstrat la paro
hie, este următorul12: 156 bărbaţi, 166 femei, copii sub 12 ,1 79 de fete şi băieţi.
Preotul Teodor Draia scrie în anul 1914 că el la finele anului 1913 în total în
com ună a găsit 501 de suflete cu 91 de perechi cununate.13
Pe baza protocoalelor - al răposaţilor, anii 1913 şi al botezaţilor, anii 1 9 1 3 195114 - românii stabiliţi în Pustă Megheş au venit din com unele comitatului
Arad după cum urmează:
- S o f i a Groza, Teodor Ardeu, George Moţ, Mihaiu Pilan născuţi în Otlaca
(Grăniceri);
- David Cherecheş, Teodor Guleu născuţi în Giula;
- Maria M işca născută în Aletea;
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- luliana Stretici născută în Bătania;
- loan Guler născut în Brădet;
- Ecaterina Gancea născută în Pilul Mare;
- George Maricu născut în Apaţa;
- Sofia Puşe născută în Socodor;
- Ecaterina Bucur, Maria Stretica născute în Medgyesegyhăza;
- Florica Cipsi, loan Otlăcan născuţi în Chitighaz;
- Floarea Guler născută în Erdeiş;
-G e o rg e Morariu născut în Beiuş;
-A le x a n d ra Balta născută în Şiclău;
- Ana Ardelean născută în Zerindeş.
Mai jos redăm „lista sinodului parohial din Otlaca Pustă Megheş din Anul
1917"
Num ele membrului
1. Arpa Flórian
2. Ardelean Pavel
3. Botaş Alexă
4. Botaş Dimitrie
5. Botaş Petru
6. Botaş Sim ion
7. Botaş Simion
8. Botaş Moisă
9. Baba Teodor
10. Bucur George
1 1 . Bucur Teodor
12. Borzan M ichaiu
13. Blidariu losif
14. Brad Nicolae
15. Bredean Petru
16. Bodea Găvrilă

ocupaţia
plugariu

Num ele membrului
17. Budean Dim itrie
18. Costea Moise
19. Chereş George
20. Cherecheş George
21. C lop Nicolae
22. Cosm a George
23. Copaciu George

ocupaţia
plugariu
plugariu
„

tt
tt
tt
tt
tt
tt

tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
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24. Copaciu Petru
25. Dum a loan
26. Dobriţan Nicolae
27. Fogiş loan
28. Guler loan
29. G roza Moise
30. Giurgiuţ George sen.
31. Giurgiuţ George jun.
32. Gabor Moise
33. Gabor Nicolae
34. Gabor Nicolae
35. Găvrilş Teodor
36. Hărţău Dimitrie
37. H ador Vasilie
38. H i redea loan
39. Iliş loan
40. Igna Dim itrie
41. Ilea Dimitrie
42. Moţ Petru
43. Morar George
44. M aier Pavel
45. M aier Ştefan
46. M aierGeorge
47. M ocan George
48. Misarăş loan

Num ele membrului
49. Murăşan loan
50. Mara loan
51. Nadrău loan
52. Otlăcan Teodor
53. Otlăcan Teodor
54. Otlăcan loan
55. Otlăcan Moise
56. O can Andreiu
57. O can Teodor
58. Olariu Mihaiu
59. Pilan Moise
60. Pilan Teodor
61. Pilan M ichaiu
62. Pilan George
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tt
tt
tt
ff
ft
ft
ft
ft
ft
tt
tt

plugariu
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt

ocupaţia
plugariu
tt
tt

ploieş
sfătu
plugariu
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Pilan Găvrilă
Pilan George Moise
Pilan Petru
Pilan loan M ichaiu
Popa Teodor
Purdi M ichaiu sen
Purdi M ichaiu
Purdi George
Purdi George Găvrilă
Blaga losif
Sferdian George
Sírbu loan
Suciu Pavel
Şim onca loan
Stretica George
Sălăgian loan
Plopu loan
Volenter loan
Volenter Petru
Vorindan Teodor

„
„
„
„
„
„

plugariu
„
„
„
„
„
„
„
plugariu
plugariu

Pe baza acestor liste care redau numele şi ocupaţia locuitorilor putem afir
ma că marea majoritate a populaţiei o alcătuiau cei care îşi întreţineau familia
exclusiv din cultivarea păm întului.
în protocolul de evidenţă15 al parohiei, în Otlaca Pustă s-au înregistrat de-a
lungul anilor următoarele numere de familii:
Anul
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Familii
47
48
44
48
49
52
52
47

Din anul 1920 şi pînăîn 1933 nu s-a înregistrat nim ic în protocol. înregistrarea
continuă abia din anul 1933 şi pînă în anul 1955.
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Anul
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Familii
46
54
53
58
49
73
63
63
65

Trebuie să accentuăm importanţa procesului de creştere a populaţiei din
Otlaca Pustă atunci cînd cunoaştem că în general, din cauza fenom enului de
asimilare accelerată numărul românilor scade între cele două războaie m ondiale. Această creştere lentă a populaţiei reiese şi din datele protocolului de
botez pînă în anul 1947, an din care populaţia scade din nou.
Anul
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Numărul botezaţilor
13
36
32
27
14
15
34
1

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1916
1937
1938
1939
1940

5
15
18
20
19
19
28
14
18
12
7
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13
11
17
14
11
15
18
6
6
4

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Din anul 1947 parohia rămîne din nou vacantă timp de 11 ani. Abia în anul
1958 a fost ales ca preot Teodor Rocsin, el păstorind com una pînă în zilele
noastre. După 1920 se schim bă treptat com ponenţa populaţiei din Otlaca Pus
tă. în următoarele redăm datele recensămînturilor.
Anul

N-rul populaţiei

Români

Maghiari

Slovaci

1930
1941
1949
1960

1327
1258
1461
1507

459
331
135
406

300
411
1307
1001

534
469
18
99

Datele recensămînturilor arată că paralel cu creşterea numărului de maghiari
şi slovaci scade numărul românilor, iar din 1949 în mare măsură creşte numărul
maghiarilor şi totodată scade numărul rom ânilor şi al slovacilor.16
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Note
1 Dr. GheorgheCiuhandu: Românii din Cîmpia Aradului de acum două veacuri, Editura
autorului, Diecezana Arad, 1940. p. 46-47.
2 Dr. GheorgheCiuhandu: Ibidem, p. 82.
3 Dr. Ciuhandu: Ibidem, p. 247.
4 Dr. Márki Sándor: Arad vármegye története, 871.
5 Dr. Ciuhandu, p. 189.
6 O mare parte a informatorilor din comună.
7 Rodica Colta: Otlaca Pustă (manusris).
8 Arhiva Oficiului Funciar din Mezőkovácsháza. 5. számú Telekkönyvi betét Pusztaottlaka
9 Arhiva Oficiului Funciar din Mezőkovácsháza. 5. számú Telekkönyvi betét Pusztaottlaka
10 Pusztaottlaka térképe: HISZI MAP KFT.-G yula, Jókai utca 20.
11 Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din Republica
Ungară, Bp. 1990. p. 177.
12 Colecţia Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria. Arhiva Parohiei Otlaca Pustă.
13 Colecţia Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria. Arhiva Parohiei Otlaca Pustă.
14 Colecţia Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria. Arhiva Parohiei Otlaca Pustă.
15 Colecţia Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria. Arhiva Parohiei Otlaca Pustă.
16 Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára 3. Békés megye MTA és a Központi
Statisztikai Hivatal. 1993.
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Ö SSZEFO G LA LÁ S
A pusztaottlakai román közösség

Csobai Lászlóné
A mai Pusztaottlaka község a XIX. század második felében jött létre egy má
sodlagos telepítési folyamat eredményeként. Rusz István földbirtokos a mai Ro
mánia területén lévő Ottlakán született 1857-ben, s a helyi parókia vezetőségi
tagja volt az 1890-es években. A parókián megőrzött források kétséget kizáróan
bizonyítják, hogy Rusz István a medgyesi pusztán letelepedni kívánó görögkeleti
vallású rom ánok számára 52 házhelyet biztosított, mely házhelyek 1972-ig a
pusztaottlakai görögkeleti egyház tulajdonában voltak. Rusz István saját költsé
gén, az 1890-es években felépítette a görögkeleti kápolnát, 1913-ban a görög
keleti templomot és iskolát, a helyi lelkész-tanító számára pedig földet és járadé
kot biztosított. A z egyházi iratok között napjainkig megőrződött a felépítendő
görögkeleti román templom költségvetése: „Tekintetes Rusz István földbirtokos
úr elrendelése Kígyós melletti ottlakai pusztán Görög keleti templom ujjonant
felépítésére."
A pusztaottlakai görögkeleti román templom az 1912-ben készült költségvetés
szerint épült fel. A falán lévő felirat ma is hirdeti építtetője Rusz István és annak
felesége Drágán Zenóbia, valamint az építő mesteremberek emlékét a költségvetésben foglalt szöveggel megegyező módon.
A szerző az eddig feltáratlan levéltári források alapján összefoglalja mindazt,
ami a pusztaottlakai román közösség betelepítésével, görögkeleti egyházának
alapításával, a templom építésével kapcsolatban megállapítható. Részletesen be
mutatja a görögkeleti vallású román kisközösség fejlődésének demográfiáját a
parókiái levéltár nyilvántartásai, valam int az országos statisztikai adatok segítsé
gével. Sajnos a levéltári anyag hiányosan őrződött m ega helyi parókián. Nagyon
kevés adatot sikerült felkutatni a helyi román felekezeti iskoláról, mivel a forrá
sok csupán említik meglétét, működését.
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SU M M A R Y
The Rom anian com m unity in Pusztaottlaka

Elena Csobai
Pusztaottlaka settlement was established in the second half of the 19th century
as a result of a secondary colonisation process. István Rusz landowner was born
in 1857 in Pusztaottlaka in Romania, and he was a leading member of the local
parish in the 1890s. The parochial archives undoubtedly prove that István Rusz
provided 52 building sites for orthodox Romanians who wished to settle in
Medgyes Puszta. The sites were in the possession of the O rthodox Church in
Pusztaottlaka until 1872. At his private expense István Rusz had the orthodox
chapel built in the1890s, the church and the school in 1913. He also gave some
land and allowance for the local priest-school master. The expenditure estimates
of the orthodox Romanian church were preserved in the parochial archives until
today: "Esquire István Rusz's ordering of the afresh building up an orthodox
church in Ottlaka puszta near Kígyós."
The orthodox Romanian church in Pusztaottlaka was built on the basis of the
1912 expenditure . The wall epigraph still praises the memory of István Rusz
and his wife Zenóbia Drágán, as well as that of the master builders in accor
dance with the text included in the expenditure estimates.
O n the basis of archival sources the author gives a summary of all the facts that
are provable in connection with the settling of the Romanian com m unity in
Pusztaottlaka, with the establishment of the orthodox parish and with the build
ing of the church. She describes in detail the developm ent of this small orthodox
com m unity with the help of the parochial archives and the national statistical
data. Unfortunately, the archival records have been preserved incompletely.
Very few data could have been searched about the local Romanian church
school, because its existence and functioning are only briefly mentioned.
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B O R BÉLY ANNA

A KÓDVÁLTÁS A MAGYARORSZÁGI
ROMÁNOK BESZÉDÉBEN1
Tanulmányomban a magyarországi románok anyanyelvükön folytatott beszél
getéseiben elóTorduló egyszavas és többszavas kódváltásokat vizsgálom. Ezen belül
hangsúlyosabban foglalkozom a nyelvcsere-helyzetben megfigyelt kódváltásokkal, de tárgyalom az egyszavas kódváltások és kölcsönszavak közötti különbsége
ket is. A kölcsönszavakkal kapcsolatban érintőlegesen leírom a magyar nyelv
ből átvett szavak integráltsági fokában tapasztalt változásokat.
A tanulmány statisztikai feldolgozást is tartalmaz. Ebben a részben a kölcsönszavak, valamint a kódváltások gyakoriságát számítom ki, továbbá ezek és a
beszélők életkora közötti kapcsolatot. Végül megvizsgálom, hogy a beszéd kon
textusa mennyire hat a beszédben előfordulói kódváltások gyakoriságára.

A kódváltás fogalm a
Évtizedekkel ezelőtt Haugen (1956; 1969) három kategóriával próbálta meg
ragadni a kétnyelvűék beszédét: (1) a váltakozással (amely két nyelv váltakozva
történő használatára utal), (2) az interferenciával (amely két nyelv átfedését je
lenti) és (3) az integrációval (amin Haugen olyan szavak vagy kifejezések haszná
latát érti, am elyek egy másik nyelvből lettek átvéve, de sem váltakozásoknak,
sem átfedéseknek nem definiálhatók). A kódváltás (váltakozás), az interferencia
és a kölcsönzés (integráció) közül az utóbbi évtizedek kétnyelvűségi kutatásait
tanulmányozva kitűnik, hogy az interferencia fogalma (vö. m égW einreich 1953;
M ackey 1970) sokkal inkább a nyelvelsajátítás és a pszicholingvisztikai kutatások
fókuszába került. Ugyanakkor a kölcsönzéssel, de még inkább a kódváltással
kapcsolatos kutatások egyre nagyobb szerephez jutnak (Grosjean 1982: 289).
A kódváltás bizonyítottan azóta létező jelenség, amióta a nyelvek kontaktusba
kerültek egymással. Ezt támasztja alá például a Bibliában Dániel könyve is
(Friedman 1995: 58).
Tim m (1975) a kódváltásról szóló tanulmányában leírja, hogy a 17. századi
Németországban, a 19. századi Oroszországban és az Edward korabeli Angliá
ban, a nyelvi és kulturális kapcsolatok eredm ényeként a felsőosztálybeliek tár
salgásai francia mondatokkal voltak átszőve. A Timm által felsorolt országok között
meg lehetett volna még említeni Romániát is, mert a francia nyelvre történő
váltások, a 19. században és a 20. század első felében a felsőosztályra ott is igen
jellem zőek voltak. Ion Luca Caragiale (1852-1912) felülmúlhatatlan román nyel
vű karcolatainak és kom édiáinak célpontja többnyire a 19. század második
felének félművelt polgársága volt. Nagyon jellem ző volt rájuk, hogy bár nem
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beszéltek jól idegen nyelveket, mégis fennhéjázásból, műveltségük fitogtatása
céljából idegen, elsősorban francia, de olykor latin, német és olasz szavakat is
használtak beszélgetéseik során. A humort és kom ikum ot Caragiale műveiben
azok a szavak is adják, amelyeket a szereplők elferdítve, nem pontosan idéznek
(vő. Caragiale 1960; 1978).
A kódváltásról szóló irodalomban elsősorban a kétnyelvű csoporton belüli
diskurzusokban előforduló kódváltásokról olvashatunk. A z utóbbi évtizedekben
néhány tanulmány már a beszélt nyelven kívül előforduló kódváltásokat is elemzi.
Példaként említem meg a következő ilyen jellegű tanulmányokat. Tim m (1978)
munkájában Tolsztoj Háború és béke cím ű regényéből az orosz és a francia
nyelvek között előforduló kódváltásokat, C ó rd o va a ch ica n o k kétnyelvű
költészetében megjelenő kódváltásokat vizsgálja (1980). A témához kapcsolódik
továbbá az a tanulm ány is, am ely egy spanyolországi humorista katalán és
kasztiliai váltásait megörökítő hangkazettájának vizsgálatára épül (Woolard 1988).
Népköltészeti alkotásokban is fellelhető a nyelvek közötti váltás. Friedman
(1995) egy macedóniai folklórgyűjteményben előforduló kódváltásokat elemzi.
Romániai és magyarországi folklóralkotásokban is fellelhető a jelenség. A román
nyelvről magyar nyelvre történő váltásokra említek meg egy-egy népköltészeti
alkotást három beszélő közösségből. Egy romániai magyar faluban, Magyarózdon
vajköpülés közben a következő varázsló mondókát jegyezték le:
Untunyie,
cárácije,
bábeláptye
ságre, nyágre,
falu végin,
nagyhasú lány,
mind csak írós vajat kíván.
A mondókát pontosan ugyanebben az átírásban Gyivicsán Anna könyvében
(1993: 278) találtam, aki, Horváth István ( Magyarózdi toronyalja. írói falurajz
egy erdélyi magyar faluról. Magyar Helikon. 1980: 67.) m unkájából idézi. A
másik népköltészeti alkotás egy népmese (lásd az 1. számú függeléket), melyet a
magyarországi (Baranya megyei) beás-cigány közösségben gyűjtötték fel, és
amelyben ugyancsak a román nyelven belül magyar nyelvre történő kódváltások
találhatók. És végül magam gyűjtöttem egy 1929-es születésű méhkeréki romántól
a következő népköltészeti alkotás (feltehetőleg) töredékét:
K O L O S V Á R îi BEKERÍTVE,
Sdobod u-Jdrum u.
Á TA L LEH ET M EN N I RAJTA,
Nu-ţbat'e gîndu.
C S A K EGY R Ó Z S A M A R A D T BENNE,
A şş rémije...
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Kódváltások a kétnyelvű csoporton belüli társalgásokon kívül előfordulhatnak
sokkal formálisabb szituációkban is, például egyházi szertartásokban. Ez utóbbira
hozom fel példának Az izraelita egyház félórája cím ű műsort (Kossuth Rádió,
1995 novembere), amelyben a rabbi beszédét több idézetre építette fel úgy,
hogy a z idézeteket minden esetben először héberül, majd magyarul mondta
el, az ezekhez kapcsolódó magyar nyelvű magyarázat előtt vagy után. Még
ennél is változatosabb az az eset, am it 1996 Húsvét vasárnapján az Albuquerq u e -i (N e w M e xico - U SA ) S ze n t G y ö rg y gö rö g o rto d o x tem plo m b an
tapasztaltam. A liturgia két nyelven, görögül és angolul folyt, de a pásztori levelet
e két nyelven kívül még további négy nyelven (spanyolul, oroszul, románul és
franciául) is felolvasták.
A nnak ellenére, hogy a kódváltás azóta létezik, amióta a nyelvek kontaktusba
kerültek egymással, és hogy nem csak informális kontextusban fordul elő, az
egynyelvűek nem tartják természetes és elfogadott jelenségnek, - a hozzá
fűződő vélem ények világszerte negatívak. Ennek magyarázata talán az lehet,
hogy a kódváltás nem fér bele az egynyelvűek nyelvi normájába, mert az két
nyelv összekeverésével jön létre. G um perz két példával illusztrálja a kód
váltáshoz fűződő nem túlságosan pozitív hozzáállást. A z egyik, hogy az amerikai
m exikóiak nyelvét - beszélői gyakori kódváltásai miatt - a tex-m ex pejoratív
elnevezéssel illetik. A másik ilyen jel: A helyes beszéd a helyes gondolkodás
eredménye (Bien parter est bien penser) falfirka, am ely egy montreáli buszon
volt olvasható egy ideig (Gum perz 1982: 6 2 -6 3 ). A z egynyelvűek kódváltásról
kialakult negatív attitűdje a kétnyelvűekre is rossz hatással van, és ezért is fordul
elő hogy számtalan kétnyelvű is osztja ezt a vélem ényt (Grosjean 1982: 147).
7. ábra

N yelvválasztás és kódváltás
(öreajean 1982:129 ábrája alapján)
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A kódváltás definiálásakor Grosjean ábráját veszem kölcsön (vö. 1. ábra). A z
ábrából kiderül, hogy a kétnyelvű beszélő társalgásának elkezdése előtt első
lépésként azt dönti el, hogy partnerével m elyik nyelvet fogja használni, második
lépésben pedig meghatározott esetben kódot vált. E második lépés akkor jön
létre igazán, ha a kétnyelvű partnere is kétnyelvű. Ennek megfelelően a kódváltás
egy megnyilatkozáson vagy társalgáson belül két nyelv váltakozó használatának
tekinthető (vö. Grosjean 1982: 145). Itt jegyzem meg, hogy a kód a nyelven
kívül utalhat n yelvjárásra/nyelvváltozato kra és beszédstílusra is. Ennek
megfelelően a diskurzus során váltás nemcsak két nyelv között lehetséges, hanem
két nyelvváltozat (például nyelvjárás és sztenderd) vagy két - egy formális és
egy inform ális b e szé d h e lyze th e z köthető - b eszédstílus között is. Egy
nemrégiben kiadott román nyelvű nyelvészeti szótár kódváltásra vonatkozó
d e fin íció ja a következő. „A verbális interakció során használt nyelvről,
nyelvjárásról vagy stílusról egy másikra történő átváltás." (Dicţionar general de
ştiinţe - Ştiinţe ale limbii 1997: 428).
A kódváltás fogalmának körvonalazásakor elsődleges szempontnak kell tekinteni
Gum perz megállapítását, mely szerint a kódváltás a kétnyelvű beszédben messze
áll attól, hogy a „félnyelvűek" által használt, grammatikailag összefüggéstelen,
kevert nyelvnek minősítsük. Ennek oka abban rejlik, hogy a kódváltás gyakran
olyan kom m unikatív stratégiaként használatos, am ely nyelvi és társadalm i
információt hordoz magában (Gum perz 1970). Itt emelem ki továbbá, hogy a
kódváltások többségéhez - a kölcsönzéssel szemben - bizonyos második nyelvi
kompetenciára is szükség van (Gum perz 1970).
Számtalan tanulm ány járult már hozzá ahhoz, hogy a kétnyelvű közösségek
kódváltásának szabályozottságát, rendszerét és jelentését m egértsük. A
tanulm ányok nagy része két megközelítésből vizsgálja a jelenséget. A z egyik egy
szőkébb: nyelvészeti megközelítés, a másik pedig egy tágabb, mely a kódváltást a
társadalom összefüggésrendszerében vizsgálja.

A kódváltás kutatása nyelvészeti aspektusból
Több évtizede annak, hogy a nyelvészek felismerték, a kódváltás nyelvészetileg
szabályozott és nem véletlenszerű. Ebben a megközelítésben a vizsgálatok a
kódváltás gram m atikai kényszereit keresik. Po plack (1980) két általános
k é n y sze rt e m lít a k ó d v á ltá s lé tre jö tté b e n . A z e g y ik ilye n s z a b á ly a
szabadmorféma kényszer, am ely szerint kódváltás nem jöhet létre a szótő és a
szó toldaléka között. Poplack ezt a kényszert nemcsak a szótő és a toldalék
esetében tartotta törvényszerűnek, hanem az idiomatikus kifejezések, a köszönés
és a bocsánatkérés formulái, valamint a diskurzus jegyek esetében is. A másik az
ún. „ekvivalencia kényszer" elmélete, amely szerint a kó d vá ltá s-s ez mondaton
belüli kódváltásra vonatkozik - csak olyan pontokon lehetséges, ahol az egyik
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nyelv szintaktikai (értsd: szórendi) szabályait sem sérti (Poplack 1980). Sok más
kényszer, amit más kutatók felállítottak (Cum perz 1976; Tim m 1975; 1978),
részben átrendezi Poplack két kényszerét (I. Grosjean 1982: 327).
A kódváltás nyelvészeti elemzései során felvetődött még az a kérdés is, hogy
van-e a kódváltásnak külön grammatikája. Sankoff és Poplack szerint igen (1980),
W oolford szerint viszont a kódváltásnak nem feltétlenül van szüksége külön
grammatikára. W oolford azt állítja, hogy a két egynyelvű grammatika egymást
átfedi ugyan a szintagmastruktúra szabályai szerint, de a két lexikon különálló
marad (1981).
Struktúráját tekintve a kódváltás magában foglalhat (1) egy szót, (2) egy
állandósult szókapcsolatot, kifejezést, (3) egy mondatot vagy (4) több mondatot
(Grosjean 1 9 8 2 :1 4 6 ).
A kó d váltás nyelvi o ld a lá t te kin tve fontos p ro b lé m a a ké tn ye lv ű e k
beszéd kutatásában a kódváltás és a kölcsönzés elkülönítése, vagyis annak a
körvonalazása, hogy hogyan különböztessük meg csoporton belüli, társalgásban
előforduló esetenkénti (egyszavas) kódváltást a beszédbeli kölcsönzéstől2.
Heath (1989: 1) szerint nehéz az elkülönítés, ha (1) részleges adaptációjú
esetekről van szó, (2) ha kicsi a különbség a kölcsönzés és a kódváltás alakjai
között, és méginkább, (3) ha formailag teljesen adaptálatlan kódváltásnak tűnik
a szó, de kölcsönzésként funkcionál, vagyis mindenki egységesen használja és
formai lag stabilizálódott.
Egységesen elfogadott szabály, hogy a kódváltást a fonológiai és morfológiai
integritás foka különbözteti meg a beszédbeli kölcsönzéstől. Kódváltás esetén a
váltott elem nem integrálódik az új nyelvbe semmilyen szinten. A kölcsönzött
alak viszo n t m ár a befogadó nyelv fo n o ló g iá já h o z, m o rfo ló giá jáh o z és
szintaxisához igazodik (Haugen 1950; M ackey 1970; Grosjean 1982). Poplack
és Sankoff az integráció mellett kiemeli még a használati gyakoriságot is. Ennek
megfelelően elkülönítik: (1) az alkalmi kölcsönzést és (2) a meghonosodott/stabil
kölcsönzést (Poplack és Sankoff 1984). Pfaff (1979) az integráción (1), és a
használati gyakoriságon (2) túlmenően figyelemmel van arra is, hogy létezik-e a
kölcsönszónak megfelelő párja az új nyelvben (3) és hogy milyen elfogadhatósággal
bír a szó (4). Kontra Miklós a gyakorisági szemponttal kapcsolatban megjegyzi,
hogy nehéz megállapítani, hogy egy-egy szó miért fordul elő például csak egyszer
egy adott korpuszon belül: (a) azért-e, mert nem integrálódott az átvevő nyelvbe,
(b) vagy pedig azért, mert a beszélőknek nem volt alkalm uk többször használni a
kérdéses szót (Kontra 1990: 9 1 -9 3 ). Bartha Csilla a detroiti magyar emigráns
nyelvhasználatról szóló disszertációjában a kérdéssel kapcsolatban megállapítja,
hogy „kommunikatív szempontból nincs értelme éles határokat vonni az alkalmi/
beszédbeli kölcsönzés és a mondaton belüli kódváltás között. Inkább egy kétlépcsős
beilleszkedési folyamatról (insertion process) lehetne beszélni, ahol az adott
megnyilatkozás hiányzó részeit a beszélő egy másik nyelvi elemmel pótolja, amely
egyetlen szótól a mondatig terjedhet (vö. Gum perz - H ernández-Chavez 1975:
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158). (...) A 'kódváltás' és a kölcsönzés ebben a kontinuumban foglal helyet, s
az egyetlen különbség a két fokozat (kódváltás és kölcsönzés) között a használat
gyakoriságában mérhető (vö. Myers-Scotton 1990)" (Bartha 1993: 95).

A kódváltás kutatása társadalm i aspektusból
A kódváltás társadalm i m egközelítésében kevesebb figyelem irányul a
kényszerek irányába. Itt a nagyobb hangsúly arra tevődik, hogy mi motiválja,
illetve hogy mi a funkciója a kódváltásnak. E vizsgálatokban a nyelvkeveredés
társadalm i hatását nem az egyén, hanem a tágabb társadalm i és politikai
kontextuson belül vizsgálják (vö. Gál 1986). Ebből következően az elemzés nem
a m ondat, hanem az interakció szintjén történik. A z egyik m eghatározó
magyarázat ebben a második megközelítésben a Gum perz által megfogalmazott
„metaforikus kódváltás" (Biom és Gum perz 1972). A metaforikus kódváltás célja
megtudni, hogy mi a kódváltás jelentése a „mi" és az „ők" társadalmi dichotómián
belül. G u m p e rz sze rin t a n y e lvv álto za to kh o z szim b o lik u s a sszo ciá c ió k
kapcsolódnak. A „m i" kódunk nem más, m int a csoporton belül használt
kisebbségi nyelv, amely elsősorban az informális helyzetekhez köthető. A többség
nyelve, az „ő" kódjuk a csoporton kívül használt, sokkal formálisabb, kevésbé
személyes kapcsolatokban használatos (Gum perz 1982: 66).
A kódváltás társadalm i oldalról való vizsgálata szem pontjából fontos
Gum perznek a következő két megállapítása. A z egyik szerint a kódváltás használata
kifejezi a partnerek közötti kapcsolat minőségét. Tehát a kétnyelvűek nem
használják a kódváltásos stílust azokkal a kétnyelvűikkel, akiknek nem ismerik
az egyéni hátterét vagy attitűdjeit. H a teljesen ismeretlenekkel használnának
kódváltásokat, akkor fennforogna annak a veszélye, hogy félreértik őket (Gumperz
1982: 69). A másik fontos gum perzi m egállapítás szerint a kódváltás mint
szociolingvisztikai jelenség az egynyelvűek köznyelvi (városi) beszédeiben
előforduló nyelvjárási váltásaira hasonlít, mert m indkét esetben a társadalmi és
ideológiai körülm ények határozzák meg az üzenet formáját (Gum perz 1982:
69).

A kódváltás típusai
A z eddigi kutatások szerint a csoporton belül, természetes beszédben előforduló
kódváltások funkcióik szerint a következő típusokba sorolhatók (vö. Grosjean
1 9 8 2 :1 5 2 ; G u m p e rz1 9 8 2 : 7 5 -8 0 ; H elle r1 9 8 8 : 7 7 -9 6 ; M cClure és M cClure
1988: 3 5 -4 1 ; Bartha 1993):
- státuszem elés: a beszélő szerepének a m egváltozása, hivatalos jelleg,
szakértelem kifejezésre juttatása, műveltség fitogtatása;
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-szolidaritás: a csoportidentitás jelzése és hangsúlyozása;
- az üzenet perszonalizálása: a beszélő jelenlétének kifejezésre juttatása;
- bizalmasság: düh és bosszúság kinyilvánítása, káromkodás;
- kizárás: valaki kizárása a társalgásból;
- megszólítás: egyvalakinek a megszólítása egy több személyből álló csoportban,
a megszólított azonosítása;
- személyes kontra objektív álláspont kinyilvánítása: a beszélő kifejti, hogy
saját véleményéről vagy pedig egy általánosan elfogadott véleményről van-e szó.
- kitöltés: egy lexikai alak, kifejezés, diskurzusjegy vagy mondat kitöltése;
- kiváltás/kötés: a legutóbb használt nyelv folytatása;
- idézés: valakinek az idézése;
- közbevetés: a beszélő kilép a személytelen narrátor szerepből, hogy egy
másik megjegyzést tegyen;
- az üzenet minősítése: részletezés vagy hangsúlyozás, magyarázata az egyik
kódon elhangzottaknak;
- ismétlés: az egyik kódon elhangzott üzenet megismétlése a másik kódon stb.
A kódváltással kapcsolatos válogatott szakirodalm i áttekintés m indenkit
meggyőzhet arról, hogy a kódváltásnak mind a formális, mind a funkcionális
szempontú feldolgozása számtalan újabb eredm ényhez vezet egy-egy közösség
nyelvi viselkedésének vizsgálatakor. Es bár maga a jelenség és egyes sajátosságai
kétségtelenül univerzálénak tekinthetők, közösségenként más-más típusú és
gyakoriságú kódváltásokkal találjuk szem be magunkat. A jövőbeli kutatások
feladata lesz a további hasonlóságok és különbözőségek megtalálása és ezek
okainak feltárása.

Kódváltás és nyelvcsere
A kódváltás és a nyelvcsere kapcsolatára W einreich (1953) közel fél évszá
zaddal ezelőtt hívta fel a figyelmet. A témával kapcsolatban azt a kérdést vetet
te fel, hogy vajon a nyelvcsere esetében a közösség áthalad-e egy olyan átme
neti szakaszon, mint a kódváltás vagy sem. H a igen, akkor ebben a helyzetben
előfordulhat-e az, hogy maga a beszélő sem tudja, hogy az általa kimondott
mondat m elyik nyelven hangzott el (W einreich 1953: 69).
W einreich első észrevételéről, mely szerint a nyelvcsere a kódváltások nél
kül menne végbe, azóta se szám olt be egy kutatás sem. Bár kétségtelen, hogy
egyes közösségekben a kódváltások gyakorisága igen eltérő lehet. Ennek a kér
désnek a megválaszolásához vélem ényem szerint elsősorban a többnem zetiségű közösségekben végzett kutatások adhatnak választ (vö. Friedman 1995:
5 8 -67 ).
Kérdés marad továbbá, hogy a nyelvcserefolyamatot átélő csoport tagja
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tudja-e, hogy éppen m elyik nyelvet használja. Emellett az is fontos, hogy a
csoporton kívüliek (ezek között lehet például az a nyelvész is, aki a problémá
val foglalkozik) tudják-e, hogy a csoport melyik nyelven beszél. Erre utal Fishman
is, am ikor azt írja, hogy bár az interferencia és a kódváltás szabályszerű nyelvi
viselkedésnek tekinthető, ennek ellenére az előrehaladott nyelvcserék eseté
ben a nyelvészek nehezen tudják megállapítani, hogy a beszélők m elyik nyel
vet használják (Fishman 1966: 426).
Kutatásom idején a kétegyházi románok, az idősebb nem zedéket leszámít
va, azt a véleményt vallották, hogy a kétegyházi román beszédmódot használva
két nyelvet, a románt és a magyart keverik beszédükben. Viszont ez nem je
lenti azt, hogy ne lennének tisztában azzal, hogy m elyik nyelvet beszélik ép
pen. A két nyelv összekeverésén azt értik, hogy románul beszélnek, de néhanéha magyar nyelvtudásukat is „igénybe veszik". A z ehhez a beszédm ódhoz
fűződő attitűdök negatívak. Elsősorban a fiatal generáció említette, hogy zavar
ja őket a két nyelv váltakozva történő használata. Ennélfogva ebben a közös
ségben a kódváltáshoz kapcsolódó negatív hozzáállás a nyelvcsere felgyorsítá
sának egyik tényezője. Egy 1913-as battonyai születésű, három nyelvű román
adatközlő a jelenségről alkotott negatív véleményét a következőképpen fogal
mazta meg: jo am hişt'e hamun care tăt'e le-nvălşşt'e (nekem van néhány
rokonom, akik m indegyiket [vagyis mindhárom nyelvet] keverik). Arra a kér
désemre, hogy ez helyes-e vagy sem, azt felelte, hogy helytelen.

Kódváltások a m agyarországi rom ánoknál interjúhelyzetben és
term észetes beszédben
A magyarországi rom ánok kódváltásának vizsgálatához két típusú adatot
használok fel. A z e gyik a résztvevő m egfigyeléssel gyűjtött természetes
beszédekben előforduló kódváltás, a másik pedig a szociolingvisztikai interjúkban
előforduló kódváltás. A természetes beszédben előforduló kódváltásokat résztvevő
megfigyelőként gyűjtöttem össze. A beszélgetés résztvevői magyarországi románok
voltak. A beszélgetések különböző formalitásfokú szituációkban jöttek létre: családi
környezetben, baráti társaságokban, kulturális és tudom ányos egyesületek
találkozóin és ülésein, valamint konferenciákon. Ezen alkalmakkor a beszélgetések
utári jegyzeteket készítettem úgy, hogy a megfigyelt személyek ne észleljék, hogy
nyelvészeti adatgyűjtést végzek. Más típusú adatokat gyűjtöttem össze a
szociolingvisztikai interjúk felvétele közben. A z adatgyűjtéskor a szociolingvisztikai
interjúk részeként, magnókazettára irányított beszélgetéseket rögzítettem. A
negyven kétegyházi románnal készített irányított beszélgetésben előforduló
kódváltások szintén tanulmányom alapjául szolgálnak (vő. Borbély 1996a).
A feldolgozás csak román nyelvű beszéd elemzésén alapul, és csak egy-két
esetben térek ki a szerbre történő váltásokra és a magyar nyelvű beszédben
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előforduló román kódváltásokra. A megfigyeléssel gyűjtött adatokat a kódváltás
funkcióinak meghatározásában, az interjúhelyzetben alkalmazott kódváltásokat
ezen kívül a kódváltás használatának (beszélőtípusokkal összefüggő) változásait
érintő statisztikai elemzésekhez is felhasználom. A statisztikai feldolgozáshoz csak
a Kétegyházán, 19 90-ben gyűjtött adatokat használom fel, mivel ezen a
településen végeztem az egész közösségre vonatkozó adatgyűjtést, amikoris az
életkor, a nem és az iskolázottság szerint választottam ki az adatközlőket.

A közösségben gyűjtött kódváltásokkal kapcsolatos
általános megjegyzések
A kódváltás általánosan használt beszédstratégia mind a kétegyházi románok,
m ind más településeken élő magyarországi rom ánok szám ára. Elsősorban
kétnyelvű rom ánokkal való társalgás során alkalm azzák, de olykor-olykor
előfordulhat, hogy egynyelvűekkel beszélgetve is áttérnek a partner által nem
ismert másik nyelvre. Ezt magam is tapasztalhattam a battonyai románok között.
Battonyán a rom ánok többsége három nyelven beszél: románul, szerbül és
magyarul. Ugyancsak három nyelvűek még a M agyarcsanádon élő románok is.
Battonyai román adatközlőim az interjúk során nem csak a magyar nyelvre
váltottak át, hanem egy óra leforgatása alatt kétszer-háromszor szerbre is, bár
tudták, hogy nem beszélek szerbül.
(i)
3 O zîs mama cátá báját, Ivarié, ţucă-t'e majca, id'i donesi maik'i malko
cotrync. (Azt mondta a fiú anyja, Iván drágám, menjél és hozzál nekem
‘ egy kis kukoricacsutkát.) (1913/05/nő)4
(ii) Curcă ştiu, nu ştiu româneşte, nu-mi vine în minte. (Copf, románul
nem tudom, nem jut eszembe.) (1931/17/nő)
(iii) Străbunicul s-a numit jiva. / Părinţi mamei deda şi maca. / Mama
pentru copiii surorii şi a fratelui a fost letca. / fratele tatălui meu nu l-am
numit unt'u ci jel a fost cica şi soţija lu jjera slana. (Nagyapám at zsivának
hívtuk. / Anyukám szüleit dedának és mákának. / Anyukát lánytestvérének
és fiútestvérének gyermekei tetkának szólították.) (1931/17/nő)
A szerb nyelvre való váltások elsősorban idézések , szókiesés és családi,
rokonsági megszólítási formák voltak. A z (i) idézések5 esetén egy másik ember többnyire anyanyelven elhangzó - beszédét idézték, (ii) Szókiesések akkor
következtek be, ha nem jutott eszébe a beszélőnek egy szó románul és mégsem
magyarul mondta, hanem azon a nyelven, amit gyerekkorában a családban
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használtak. A battonyai interjúkban leggyakrabban akkor váltottak szerbre, ha a
(iii) családi, rokonsági megszólítási formákat említették (Borbély 1995: 139).
A kódváltások funkcióinak ismertetése előtt m indenképpen hangsúlyozni kell,
hogy nem lehet a kódváltás okát a magyarországi románok esetében sem csak
abban keresni, hogy a beszélő nem ismeri a szót az adott nyelvben, vagy ha
ismeri is, csak lustaságból nem használja. Megfigyeléseim szerint még a magyarul
jobban tudó beszélők esetében sem lehet kizárólag e két okkal magyarázni a
kódváltások előfordulását. Ennél bonyolultabb m echanizm usok működtetik a
jelenséget. Egyik fontos mozgatórugó lehet véleményem szerint az automatizmus
is, hiszen olyan kódváltások is előfordulnak olykor a közösség természetes
beszélgetéseiben, amikor a beszélő a magyar és. kötőszót használja román nyelvű
beszédében. Ilyen típusú kódváltáskor nyilvánvalóan senki nem gondol arra,
hogy a beszélő nem ismeri a şi kötőszót, de azt sem, hogy lusta kétnyelvű
lexikonjából kikeresni azt. A kódváltás automatikus működésének voltára utal az
a példa is, am ely egy lehető legformálisabb beszédszituációban jött létre. Egy
román nyelvű konferenciaelőadásban - feltehetőleg az előadó akarata ellenére
- egy adott pillanatban megtörtént a hát kiejtése.

Kölcsönzés vagy kódváltás
Ugyanúgy, m int más nyelvi közösségek beszédében, olykor itt is nehéz
elkülöníteni a kölcsönszavakat az egyszavas kódváltásoktól. Ezért is tartom
hasznosnak a vendégszavak (guest words) fogalmat, mellyel Grosjean a másik
nyelvből átvett elemeket (kölcsönzéseket és kódváltásokat) összefoglalóan jelöli
(vö. Grosjean 1994).
Jól elkülöníthető a két eset akkor, ha a vendégszó fonológiailag, morfológiailag
és szintaktikailag nem integrálódott a kétegyházi románba. Ebben az esetben
kódváltással állunk szemben. így például az (1) számú kódváltás esetében is ez a
helyzet. Ez a példa egyben az ekvivalencia problémára is megfelelő, hiszen nincs
arról szó, hogy a sógornőmnél kódváltás amiatt keletkezett volna, mert nincs
megfelelője a kétegyházi románban. A szó n a k van kétegyházi román megfelelője,
a şogoriţa kölcsönszó. A z új nyelvbe való integrálódás hiánya, illetve az ekvivalens
szó létezése két fontos kritériuma a kódváltásnak. Ezek azok az esetek, am ikor
könnyen és határozottan elkülöníthető a két eset egymástól.
(1) Laaa hogy mondjam sógornőmnél. \nevet\ (Aaa hogy m ondjam .
sógornőmnél.) (1958/08/nő)
Kicsit nehezebb az elkülönítés, ha egy fonológiailag integrálatlan kölcsönszóról
van szó (2-8). Ilyen esetben a szó morfológiai és szintaktikai integráltsága segít az
elkülönítésben.
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Előfordulhat, hogy az integráltságot a magyar toldalék elmaradása jelzi. Ilyen
esetben kölcsönzésről beszélhetünk (9).
A kétnyelvűek beszédében néha előfordul az is, hogy egy szó egy mondaton
belül egyszer kódváltásként, egyszer pedig (integráltsága miatt) kölcsönzésként
fordul elő (10). Ennél sokkal jellemzőbb azonban az a jelenség, amikor a közösség
tagjai ugyanarra a dologra más-más kölcsönszót használnak (11-12).
(2) ÎN d şţş m b ş r. (Decem berBEN.) (1953/11/ffi)
(3) Mama o lucrat LA nppcöziothon şi acolo o fért. (Anyukám a napközi
otthon BAN dolgozott, ott főzött.) (1967/11/ffi)
(4) Nu şt'u ppt'e că D ÎN tap îl. (Nem tudom, lehet hogy a táp TÓ L van.)
(195 3/11/ffi)
(5) NMAI riu go tca tatá-so. (NyogodtaBB az apjánál.) (1954/11/ffi)
(6) D -apu D -A hptvpnhpt să jpcă ü, mne nu tare-m place. (Hát
hatvanhatOZNI szoktak, én nem nagyon szeretek.) (1940/08/nő)
(7) Pruncu amu-i cá-f PĂ sQnşt, amu tát acolo dprme la majcă-sa. (A
gyerek most* hogy szünetEN van, m indig a nagymamájánál alszik.) (1954/
11/ffi)
(8) Da cuuu cu L. o fost tare grey. Nu s-o născut aşş cuuu numa C U
casarmştseş. (L.-lel sokkal nehezebb volt. Nem született ííígy, csak
császármetszéssEL). (1958/08/nő)
(9) Ipste şi iyste care amu capătă it-tartozcodaşi şngedej. (Van és
van, aki most itt-tartózkodási e n ge d é lyi kap.) (1932/08/férfi)
(10) lş dpţoşe vot că mă lasă, én dacos votam . (Ő dacos vöt, mert el
akart hagyni, én dacos vótam.) (1909/04/ffi)
(11) Numa LAtpnachazp. (CsakatanácsházÁ N .) (1961/08/nő)
(12) Nu umblu LA casa satului. (Nem járok a tanácsházáRA.) (1921/
08/nő)
H a a beszélők a magyar szavakat semmilyen szinten nem integrálják a román
nyelvbe, úgy egyszavas kódváltásról van szó (13-15).
(13) A tăişt put, o fost le = / = leves/ zamă, şi o fost friptă carn'y şi crumpe.
(Csirkét vágott, volt le = /=leves/ leves, és sült hús volt krumplival.) (1958/
08/nő)
(14) La ii drukkolok. (N ekik drukkolok.) (1954/11/ffi)
(15) O n an am fost la Rusiiş aşş egyb e . (Egy évig voltam Oroszországban
úgy egybe.) (1905/06/ffi)
A kódváltás és kölcsönzés kapcsán említem meg, hogy tapasztalatom szerint a
közösség tagjai az erőteljesebben integrálódott magyar eredetű kölcsönszavakat
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könnyebben fogadják el saját nyelvük elemeként, mint a kisebb mértékben
integrálódott szavakat.
A korpuszban sze re p lő kö lcsö n szavak in tegráció jával6 kapcsolatban a
következőt szeretném aláhúzni.
A 19. században és a 20. század elején úgy vették át a közösség tagjai a
magyar szavakat, hogy alig tudtak valamit magyarul. A magyar kölcsönszavakat
így saját fonológiai bázisuk szerint alakították át, integrálták saját nyelvükbe.
pl.: árok > arac, bolt > bold, bugyelláris > bud'elarăş, cip ő > ţîpauă,
cseléd > ciled', darabolni > dărăburi, hegedű > hid'şd'e, huncut > hunsfut,
ispotály > ispitari, keresztül > erestül, kom ák > com ac, kovács > cáuac,
köpönyeg > k'epehag, labda > loptá, mészárszék > misărniţă, padló >
pod'ayá, szalm azsák > sălmăjac, természet > termis stb.
A z átvételek során kialakultak a fonológiai integráció bizonyos szabályai is.
Ezek közül a leggyakoribb (i) az -ó ,-ő képző -áu,-eu ejtése, (ii) a főnevek -u
artikulussal történő ellátása, (iii) az igék esetében pedig a főnévPigenév képzőjéből
az -n elhagyása.
(i) bíró > biráy, locsoló > lăcărlău, vasaló > voşolăy, lepedő > lipid'ey;
(ii) kocsis > cocişu, henteş > henteşu, pocok > poţocu;
(iii) darabolni > dărăburi, büntetni > binteti, használni > hăznăli.
A 20. század második felétől kezdődően az újabb magyar szavak már úgy
kerültek átvételre, hogy az átvevő személyek tudtak magyarul, magyar fonológiai
bázissal is rendelkeztek. Ezért a magyar szavakat fonológiailag kevésbé vagy
egyáltalán nem, csak morfológiailag és szintakti kai lag integrálták anyanyelvűkbe.
pl. presszó > presso, cukrászda > ţucrazdp, szakiskola > spk'işcolp stb.
Ennek egyik magyarázatát a magyar nyelv ismeretének térhódításában, és a
saját nyelvjárás magyar elem einek fonológiai integrálásával szem ben kialakult
negatív hozzáállásban kell keresni. Gyakran hallottam ugyanis, elsősorban a 45
évnél fiatalabb beszélők részéről, hogy zavarja őket, ha a közösség tagjai
románosítják a magyar szavakat, éppen ezért nem lehet egyértelmű szem pont a
fonológiai integráltság. „Ha nem tudjuk románul, akkor m ondjuk inkább
magyarul." (1949/12/ffi). Ezen kívül a magyar nyelvű beszélgetések gyakoriságának
növekedésével könnyebben rögzültek az egyes magyar szavak. Ezt bizonyítják
azok a földrajzi nevek is, am elyeknek fonológiailag integrált kétegyházi román
alakja mellett (pl: Banhid'ş, Caba, Jula, K'id'uş, Lşt'ş, Leucuşhaz, Oroşhaz,
T'it'ibaz) egyre gyakrabban használatos a fonológiailag integrálatlan változat

(Bánhidi major, Békéscsaba, Gyula, Újkígyós, Elek, Lökösháza, Orosháza,
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Kétegyháza). Ugyanez érvényes a colhoz, cultură, muzi szavak esetében is,
ahol a fonológiailag integrált alakot kezdi kiszorítani az integrálatlan változat
(teşs, culturhaz, mozi).
A magyarországi románok egyes településeinek lakosai között évszázadokon
át szinte semmilyen kapcsolat nem volt. A kapcsolatok legfőbb akadályát a na
gyobb földrajzi távolságokban kell keresni. így nem volt 1970-ig, a Körösök ára
dásáig7 jelentős kapcsolat a két legnagyobb román közösség - Kétegyháza és
M éhkerék - lakosai között sem (vö. Borbély 2000). A magyar szavak integráci
ója szempontjából fent megállapított tétel, mely szerint a magyar szavak román
nyelvbe történő integrációjának fokát a beszélők magyar nyelvi tudásszintje be
folyásolja azzal is alátámasztható, hogy ha a két településen integrált magyar
szavakat ebből a szempontból megvizsgáljuk. A z olyan méhkeréki magyar ere
detű szavak, mint biţiglă, hüteu Kétegyházán már a magyar etim onhoz sokkal
közelebb álló változata használatos, mint: biţigli és hűtő. A méhkeréki románok
különböző tényezők miatt egy-két generációval később sajátították el a magyar
nyelvet, mint a kétegyháziak. így tehát a viszonylag újonnan integrált magyar
szavak esetében - mint amilyen a fenti két példa is - , a méhkeréki integrált
változat jobban eltér a magyar etimontól, mint a kétegyházi változat.
M indenképpen meg kell még jegyezni, hogy a korpuszban előforduló (2 -1 0
típusú) kölcsönszavakat csak a magyarországi román közösség elem einek lehet
tekinteni. Ezeket a szavakat ugyanúgy nem értik meg a határon túli románok,
mint a magyarországiak az erdélyi magyarok olyan román eredetű beszédbeli
kölcsönzéseit, m int flukszra, rekondicionáló műhely, salapétában stb. (lásd
Bartha 1991: 80 -81 ).
A kódváltásokhoz fűződő attitűdök más közösségekhez hasonlóan igen nega
tívak. Ezt támasztja alá például az, hogy a korpuszban előfordul javított kódvál
tás (közelítés) is. A beszélő megkezd egy kódváltást, de nem fejezi be, hanem
helyette kim ondja a szó román megfelelőjét (13).

A kölcsönzés és a kódváltás kategóriáján kívül eső
szavak és kifejezések
A kódváltás és a kölcsönzés elkülönítésekor érdemes szólni a kétnyelvűek
társalgásaira is jellem ző diskurzusjegyek/márkerek8 hovatartozásairól is. Ezek
az elemek, pl. np (na), hat (hát) természetüknél fogva inkább a kódváltás, mint
a kölcsönzés kategóriájába sorolhatók. A z általam gyűjtött korpuszban mégis az
tűnt a legcélszerűbbnek, ha ezeket a jegyeket megtartjuk a diskurzus jelenségeinek,
és sem a kódváltás sem a kölcsönzés kategóriába nem soroljuk őket (vö. Bartha
és Borbély 1995: 287).
Vizsgálatomban a tulajdonneveket9 is külön kategóriaként kezeltem. A z elemzés
során tehát úgyanúgy, mint a diskurzus márkereket, sem a kódváltások, sem a
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kölcsönszavak kategóriájába nem erőltettem bele. A tulajdonnevek így a
statisztikai feldolgozás során sem a kódváltások, sem a kölcsönszavak számarányát
nem növelték.
A korpuszban előforduló tulajdonnevek (szem élynevek, helységnevek,
utcanevek, vállalatnevek stb.) közül egyes földrajzi neveknek (mint például
Kétegyháza, Gyula, Orosháza, Sarkad, Békéscsaba, Vésztő) megvan a helyi
románba fonológiailag, morfológiailag és szintaktikailag integrálódott változata
(A). Egyes adatközlők románul beszélgetve ugyanezeket a településneveket, de
más tulajdonneveket is (fonológiailag nem) csak morfológiailag és szintaktikailag
integrálják (B). Esetenként előfordul az is, hogy egy interjún beiül az adatközlő a
fonológiailag integrálódott és fonológiailag integrálatlan változatot is használja
(C). Ugyancsak ritkán, de előfordul, hogy egy-egy településnév morfológiai és
szintaktikai integráltságát a román prepozíció és a magyar rag egyaránt jelzi (D).
A korpuszbeli utcanevek háromféleképpen fordulnak elő. A leggyakoribb eset
kéttagú, mely a p ă prepozícióból és az utca névadójából áll (E). Gyakori továbbá
a háromtagú alak, ebben az esetben a pá prepozíciót és az utca névadóját az
utca szó is követi (F). Ritkább az a változat, melyben a román prepozíció és az
utca névadója mellett az uliţa szó is elhangzik (G).
(A) la K'itighaz (1940/08/nő), la Jula (1957/08/ffi), laaa Oroşhaz (1967/
11/ffi), la Şercad (1940/08/nő), la Caba (1938/08/nő), la Vest (1957/17/
nő)
(B) la Kétegyháza (1960/09/nő), la Gyula (1960/09/nő), la Békéscsa
ba (1940/08/nő), la Körös (1961/08/nő), la Balaton (1957/08/ffi), la
Cseszko (1938/08/nő)
(C) la Bănhid'ş/Ia Bánhidi major (1946/08/nő)
(D) dî la Szalontárói (1957/08/ffi) (dí la = -ról/-ről)
(E) pá Batthyány10 (1905/06/ffi)
(F) pá Kölcsey utca (1946/08/nő), pá Kossuth utca (1938/08/nő)
(G) pá uliţ-afiejş am şezut, pá Kossuth (azon az utcán laktam, a
Kossuthon) (1938/08/nő)

A közösségben előforduló kódváltástípusok
A szociolingvisztikai interjúkban előforduló példák nagy része egyszavas
kódváltás (14 -1 7 ), de két (18 -1 9 ) vagy többszavas kódváltások (20) is
előfordulhatnak. Lehetnek jelöltek (flagged) vagy jelöletlenek (smooth) (vő.
Poplack 1980). Jelölt kódváltásnak nevezzük azokat az eseteket, amikor a beszélő
a kódváltás előtt vagy után megjegyzést tesz (21), hezitál (22), zavartan nevet
(23) stb. De előfordulhat az is, hogy a kódváltást egy megjegyzés, egy hezitáció és
egy nevetés együttesen (24) kíséri. Ennél sokkal gyakoribbak a sima vagy más
néven jelöletlen esetek (14-20).
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A z alábbiakban az irányított beszélgetésekben, illetve a megfigyeléseim során
előforduló kódváltások típusait ismertetem. A típusok kialakításakor a kódváltás
indítékátvettem elsődleges szempontnak.

Kitöltés: a legmegfelelőbb szó vagy kifejezés kimondása
A vizsgált közösségben a kódváltás egyik indítéka az, hogy a beszélő üzenetei
során a „legmegfelelőbb szót" kim ondja (vö. Grosjean 1 9 8 2 :1 5 1 ) (14-17).

Idézés
A vizsgált korpuszban nagyon gyakori kódváltástípusnak szám ít az, amikor a
b e szé lő a rom án társalgáson belül egy m ásik sze m é ly m agyar n ye lvű
megnyilatkozását idézi. Ezek az idézések általában két (25) vagy több szóból (26)
állnak. Ennél ritkábbak az egyszavasak (27). Term észetüknél fogva ezek a
kódváltások minden esetben jelöltek.
(16) H átdaránu, num ajpste aşş mmm szavak, dă nu le precepem, nőj
aşş vorbim cum majca n-o-nvăţat. (Hát dehogy nem, vannak olyan szavak,
amelyeket nem értünk, mivel mi úgy beszélünk, ahogy a nagymama tanított.)
(1961/08/nő)
(17) lm jeu hajnelş pă mine şi stau la masă şi primesc vendégeket.
(Magamra öltöm a ruhámat, és állok az asztalnál, és várom a vendégeket.
(1954/11/ffi)
(18) Cînd am băgat apa-nlontru, şiii or săpat ajic ăăă ilyen árkot cum am
băgat apa-nlontru şi şi io m-am băgat dăsculţă. (Am ikor bevezettük a vizet
a házba, és ahhoz ilyen árkot kellett ásni, én mezítláb másztam bele.)
(1960/09/nő)
(19) Nu, că dacă n-am avut vrpme s-o cit'im , apu abba maradt. (Nem,
mivel nem volt időnk elolvasni, így hát abbamaradt.) (1940/08/nő)
(20) Széjjel téptük a babarongyot cu m uiprş şi hát şi iş o fost tînără şi io
am fost tînăr ugye gyerekkorba maradt. (Széjjeltéptük a babarongyot az
asszonnyal, és hát ő is fiatal volt, én is, hiszen ő még ugye gyerekkorba
maradt.) (1909/04/ffi)
(21) Persze, masă şi ipste cine figurj, şi tri, hogy m ondják golyónak.
(Persze, egy asztalon van öt bábu és három, hogy m ondják, golyónak.)
(195 3/11/ffi)
(22) Dpră dîn ăăă cînd l-am născut pă Robi d-întije, atunc o fost máj,
hogy mondjam neked emlékezetesebb. (Talán amikor Robit szültem, amikor
először szültem, akkor volt kicsit, hogy mondjam neked, emlékezetesebb.)
(1960/09/nő)
(23)
Cătană am fost la Budapesta d-întije, ă tri Iun am făcut ăăă J
o fost. (Először Budapesten voltam katona, három hónapig volt a ööö
kiképzés.) (1967/11/ffi)
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(24) Hát aşş folyamatosan \nevet\. (Hát így folyamatosan.) (1954/11 /ffi)
(25) C e zíc? H ülye románok! \nevet\ (Mit mondanak? H ülye románok!)
(1960/Q9/nő)
(26) Z ic ş cătă mine că itt hazudsz, nem vagy oláj, te magyar vagy, te
betyár vagy! (Mondja nekem ...) (1905/06/ffi)
(27) Ez zîce cătă m ine... (Ez, mondja nekem.) (1909/04/ffi)

Az üzenet pontosítása, ismétlés
A z ilyen típusú kódváltások esetén a beszélő (a) vagy partnere számára próbálja
minél jobban érthetővé tenni mondandóját, úgy hogy miután románul elmondta
üzenetét egy (28-29) vagy több (30) magyar szóban kifejti az előbbiekben
elhangzottakat, vagy úgy pontosít, (b) hogy ugyanazt a szót magyarul is megismétli
(31-32). Egy másfajta pontosítás az, (c) am ikor a beszélő saját magát akarja
megnyugtatni afelől, hogy jól értette-e az üzenetet (33). A z első típusú pontosítás
megfigyelésem szerint olyan esetekben is előfordulhat, amikor a beszélő üzenetét
partnere nem hallja m eg jól (például azért, mert a beszédpartnerek nem
tartózkodnak egy helyiségben) (34). Ilyen esetben a beszélő kódváltását partnere
„nem értem/hallom" kijelentése indukálja.
A fenti üzenetpontosítás céljából létrejövő kódváltások a román nyelvű üzenet
után következtek be (28-34). Itt említem meg, hogy legalább ilyen gyakori, hogy
a kódváltás után történik meg a román pontosítás (35-37). Ebben az esetben
nem a kódváltás célja a pontosítás, hanem a kódváltást pontosítják.
(28) M încat-o pită mple aşş hazai kenyér. (Evett puha kenyeret, az
olyan hazai kenyér.) (1905/09/ffi)
(29) C u n u iiiiş , n-o fost uspăţ, num a fă m iliiş npstă, a szűk körbe.
(Lakodalom nem volt, esküvő, csak a mi családunk volt ott, a szűk körbe.)
(1954/11/ffi)
(30) Dă mult'e gări o fost că am arîtat cu brîncilş şi am igyekeztem
kézzel lábbal megmagyarázni, hogy mit akarok, de tehát mutogattam.
(Szokszor előfordult már az, hogy kézzel mutogattam, igyekeztem kézzel
lábbal megmagyarázni, hogy mit akarok, de tehát mutogattam.) (1949/08/
nő)
(31) Am avut un operaţife dă a p e n d ic id ă , ce v a k b é l. (Volt egy
vakbélműtétem, hát vakbél.) (1967/11/ffi)
(32) H ă dă tăt'e: bută, gázpalack. (Hát van ott m inden. Gázpalack,
gázpalack.) (1954/11/ffi)
(33) a11: Aveţ dicţionar rîmân?
i: Szótár? Avem. (tm: Van román szótára? ak: Szótár? Van.) (1959/
11/nő)
(34) i: Cătă mine n-o zîs nim ic dă asta.
ii:0 -o z îs ?
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i: Nekem erről nem mondott semmit.
(ak: Nekem erről nem mondott semmit,
aak: Mit mondott?
ak: Nekem erről nem mondott semmit.) (193 8 /0 8 /n ő - 1921/08/
nő).
(35) Num -am u kiszáradt, îi uscat. (Csak most már kiszáradt, kiszáradt.)
(1954/11/ffi)
(36) Hát négy évig jártam a patru an' la ungurgasca... (Hát négy évig
jártam ... a négy é v ig a magyarba... (1938/08/nő)
(37) De előtte halt meg, aaa testvéremnek az anyósa. O murit spcră-sa
luuu so ro -m ş d îrt-a c ş iş n-o fost. (Azért mert előtte halt meg, aaa
testvéremnek az anyósa. Meghalt a húgom anyósa, és ezért nem volt.)
(1858/08/nő)

Valam ilyen érzelem: bosszúság, düh, szem érm esség vagy bizalom
kinyilvánítása
Adatközlőim az interjúban feltett kérdéseknek nem m indig örültek. Ilyen
esetben a negatív érzelem időnként kódváltást eredményezett (38-39). Egy másik
esetben az életükkel kapcsolatos intimebb események részletezését kódváltással
hárították el (40-41).
(38) a: Şi c-o fost míncarg?
(tm: Es mit ettetek? ak: Na jó kérdés!) (1958/08/nő)
(39) a: Dîpă c-aţ m încat c-aţ făcut?
i: Ezektől a kérdésektől hanyatt vágódok rögtön, (tm: Miután ettek,
mit csináltatok? ak: Ezektől a kérdésektől hanyatt vágódok rögtön.) (1960/
09/nő)
(40) Jjeeel viríg d î la Caba dî la lucru, io merşm acasă nu şt'u d î la
bibliotecă? Uă dă ind'e? îm pare că d-acolo. O viliit cu biţicleta tă dîpă
noj, în tătă dîp-am rîazăza, că io merjgm cu I., cu sora Iu ptiu acasă. Şi am
văzut că vro tri zîle tă vin ş dîpă noi, apoi leszólított. Na hát akkor most
hadd ne részletezzem. \nevet\. (Csabáról jött, a m unkából, én mentem
haza, nem tudom, a könyvtárból? Vagy honnan? Úgy rémlik, onnan.
Biciklivel állandóan követett minket m inden áldott délután. Mert én anyu
húgával mentem haza. Vagy három napja követett m inket, am ikor
leszólított. Na hát akkor most hadd ne részletezzem!) (1959/11 /nő)
(41) Aşg ieşt' dă olyan rendes vagy. (1959/11/nő) (Olyan vagy...)

Kiváltás/kötés
C ly n e (1 9 6 7 ) a z a u sz tá lia i n é m e te k k ó d v á ltá s a it v iz s g á lv a arra a
következtetésre jutott, hogy például az egyszavas kódváltások kiválthatnak egy
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folytatást az átváltott nyelven. Vagyis azon a nyelven folytatódik tovább a
beszélgetés, amelyre egy szó erejéig átváltott a beszélő". Ezek az ún. kiváltó/
hívó szavak lehetnek nemcsak egyszavas kódváltások, hanem már „integrálódott
kölcsönszavak, kétnyelvű homofónok, tulajdonnevek stb." (Bartha 1993: 127;
C ly n e 1 9 6 7 ; 1 9 92: 27) is. Korp u szo m b an a kiváltó sza va k elsősorban
tulajdonnevek (42: VÍZMŰ) valam int két- (43: furcsább az) vagy többszavas
(44-45) kódváltások voltak.
(42) La Békéscsaba la V ÍZ M Ű egy ilyen szakközépiskola volt az. C sak
otthagytam. (1961 /08/nő)
(43) Nuuu. Nu aşp. Ăăă furcsább az. Szóval szerintem, nem azt mondom.
hogy mi tökéletesen beszélünk románul, deee deee ők kevésbé úgy. Tehát
kevésbé jól, mint mi. (Neeem . Nem úgy...) (1954/11/ffi)
(44) Şi d-acpip ii tare rar aduc. Ă mmm horilp românpşt'e ş-ac<şlş mi le
plac de azt lényegesen könnyű műfajnak tartom. Ahhoz képest, hogy ha
én szórakozni vágyok, hogy mit választok magamnak. (És ezért nagyon
ritkán hoznak. Ö mmm a román nótákat is szeretem...) (1944/11/ffi)
(45) l-pm fost laaa ăăă mmm la tehát útlevélkezelő voltam. Úgyhogy
tulajdonképpen a zöldhatáron nem voltam én. (Én aaa m m m ...) (1954/
1 1/ffi)

Megszólítás
Kódváltás történhet akkor is, ha a beszélő egy több személyből álló csoportban
valakit megszólít. Ilyen eset fordult elő egy interjúban is, am ikor az adatközlő pár
hónapos csecsemője az interjú közben tüsszentett (46). Ezen kívül nagyon
gyakoriak a román beszédbeli magyar megszólítások: néni (47), bácsi (48) és
mások (49-50).
(46) Egészségedre Dániel! \nevet\ (1960/09/nő)
(47) Ilonka néni n-pşş vorbi! (Ilonka néni, ne beszéljen így!) (1938/08/
nő)
(48) Ce zíc Jani bá? (Mit szól Jani bá?) (1908/04/ffi)
(49) Limba română irodplom şi hplvtpn h-a învăţat T u rcu tanár néni şi
Turcu tanár bácsi. (A román irodalmat és nyelvtant Turcu tanár néni és
Turcu tanár bácsi tanította.) (1949/08/nő)
(50) D-apu doktor úr, uă főorvos úr... (Hát doktor úr vagy főorvos úr...)
(1940/08/nő)

Témafüggő kódváltások
A kódváltások bizonyos témák hatására is realizálódhatnak. Ezek a kódváltások
leginkább olyan témák esetében fordulnak elő, amelyeket magyar nyelven szokott
a beszélő megvitatni.
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A magyarországi románok többsége munkahelyén csak magyarul beszél, ennél
fogva a korpuszban a munkával kapcsolatos kérdések gyakran kódváltásokat
idéznek elő (51-52). Kódváltást eredm ényeznek továbbá a következő témák
is: gyermekjátékok (53), horgászat (54), főzés (55), bírósági vagy más hivatalos
ügyintézés (56), politika (57), szórakozás (58) stb.

Az üzenetben szereplő személy nyelvhasználata befolyásolja a kódvál
tást
Vélem ényem szerint a témafüggő kódváltásokhoz is be lehetne sorolni azt a
típust, am ikor az üzenetben szereplő szem ély nyelvtudása vagy nyelvhasznála
ta idézi elő a kódváltást.
(51) a: Şi ce dă lucru aj? (tm: És mit kell csinálnod?)
i: Hát ezt csak magyarul tudom megmondani. Hát lekönyvelem a napi
bevételt, kiadást, az árut, ami jön, akkor az anyagfelhasználást, amit ki
adunk ételekhez. (1959/11 /nő)
(52) Bárbatu la Békéscsaba la FLR. Ez ilyen kisvállalkozás. Tetőszerke
zeteket gyártanak. (A férjem Békéscsabán az FLR-nél dolgozik...) (1959/
11/nő)
(53) N-am jucat mult d-a lopta, boltososat. Am fost nőj, ri-am jucat şi da ăăă diáknak, vagyis hogy mondjam tanítósat ri-am dus mult ăăă în na
epres. Egyszerűen nem jut eszembe románul annyira, mondom, nem esik
a számra. (Sokat labdáztunk, boltososat. Voltunk játszottunk ööö diáknak,
vagyis hogy mondjam , tanítósat. Sokat jártunk, na, az epresbe.) (1959/11/
nő)
(54) Tilalom van, akkor nem szabad. (1959/11/nő)
(55) Rantotá, tükörtojás, tejbegríz, bundáskenyér.d 959/11/nő)
(56) lera am elyik könnyebb tárgyalás, aşş gyerektartás, válóper. (Volt,
am elyik könyebb tárgyalás volt, ilyen gyerektartás, válóper.) (1908/04/ffi)
(57) N őj fem efilş vorbim dă prunc şi dă problemele dă c-avem acasă.
Bărbatu mriey îi place politica, iei vorbeşt'e da ezekről a politikai dolgok
ról. (Mi nők a gyerekekről és a házkörüli dolgokról beszélünk. A férjem a
politikát szereti, ezért ő ezekről a politikai dolgokról beszél, (1960/09/nő)
(58) i: Dacă ă dacă azt a műsort hozzák, ami éngem érdekel akkor da.
a: Ce t'e-nteresază pă t'ihe, ce ţ-ar plăcş să vez?
i: Szeretem a jó zenét, a = szeretem a komolyzenét, egyébként
ésss... (ak: Hogyha ö hogyha azt a műsort hozzák, ami éngem érdekel,
akkor igen.
tm: Téged mi érdekel, mit szeretnél látni?
ak: Szeretem a jó zenét, a = szeretem a kom olyzenét egyébként ésss...
(1944/11/ffi)
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A z általam megfigyelt esetben a kétnyelvű beszélő magyarul beszélt kétnyel
vű partnerével. A román nyelvre történő váltás akkor következett be, amikor
egy olyan szem ély került szóba, aki kétnyelvű partnereivel csak románul szo
kott beszélni (59). A z interjúkban is előfordult ilyen kódváltás. Például az apa
(románul nem tudó) leányáról beszélve kódot váltott (60).
(59) i: Nem gond, m egfogom csinálni,
ii: H átG -rő l mit tudsz?
i: A şş cred. Săracu astăz biztoş vine p-ajic. (ak: Úgy gondolom,
hogy ma szegénykém biztosan ide fog jönni.) (1970/12 / n ő - 1959/17/nő)
(60) învaţă la şcpla Rózsa Ferenc, la Caba. O rosz-ném et-angol szakon
és kiváló eredménnyel \nevet\. (A Rózsa Ferenc iskolába jár Csabára...)
(1944/11/ffi)

Megváltozott szituáció
A megváltozott szituáció, például egy magyar egynyelvű megjelenése kódváltást
idézhet elő (61).
(61) Gyere P., ülj le! (1921/08/nő)

A m agyarországi román értelm iségiek term észetes beszédeiben
megfigyelt kódváltásokról
A magyarországi román értelmiségi réteg román beszédét alkalmam volt éveken
át m egfigyelni. Ezek a m egfigyelések elsősorban a nyelvválasztásra és a
kódváltásokra terjedtek ki.
A magyarországi román értelmiség anyanyelvi beszélgetéseinek két fontos
kódváltással kapcsolatos vonásátemelném ki. A z egyik a kódváltás és az intimitás,
a másik a kódváltás és a pedagógia kapcsolatára világít rá.

Kódváltás és intimitás
Többségben azok a magyarországi román értelmiségiek, akiknek a foglalko
zása kapcsolatban van a román nyelvvel (tanár, újságíró, etnográfus, m uzeoló
gus, kutató stb.), román nyelvjárásukon kívül beszélik a magyarországi sztenderd
románt is. De más értelmiségi foglalkozásúak (orvosok, m érnökök stb), akik
erős román identitással rendelkeznek is beszélik a magyarországi sztenderd
románt. E nyelvváltozatot elsősorban formális helyzetekben használják: román
karakterű összejöveteleken, ünnepségeken, valamint a határon túli románok
kal.
Megfigyeltem, hogy az értelmiségiek közötti viszony minősége határozza meg,
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hogy két értelmiségi között a választott kód a saját anyanyelvjárás-e, a magyaror
szági sztenderd román, vagy pedig a kettőt váltakozva használják. Minél bará
tibb a kapcsolat, annál nagyobb az esélye annak, hogy az értelmiségi anyanyelv
járását használja a beszélgetés alapnyelvéül, és minél távolabbi, annál valószí
nűbb, hogy beszélgetéseik során a magyarországi sztenderd románt választják.
Megfigyelésem is alátámasztja azt a gumperzi dichotómiát, mely szerint metafo
rikus tartalommal bír a „mi kódunk" és a „többiek kódja". Gum perz szerint a mi
kódunk az intim kapcsolat kódja, a rokonságé és a közeli barátoké. A többiek
kódja viszont a formális diskurzus eszköze, mely kívülállókkal használatos. Ese
tünkben a román anyanyelvjárás egyértelműen a mi kódunk szerepét tölti be,
és a magyar nyelv a többiek kódjának státuszával bír. De hova sorolható a ma
gyarországi sztenderd román? Ez a kód, mivel elsősorban a hivatalos, formális
beszéd eszközeként használatos, a „mi kódunk" és a „többiek kódja" közötti
státusszal rendelkezik.

Kódváltás mint fordítás
Tanulm ányom ban elsősorban a vizsgált közösségre jellem ző kódváltásokat
elem zem . Nem szerepelt céljaim között, hogy egy-egy beszélő nyelvi viselke
dését részletesen ismertessem. A kódváltás különböző funkcióit keresve vi
szont nem tartom haszontalan dolognak, hogy most egy konkrét adatközlő egyéni
beszédstílusáról is szót ejtsek, még akkor is, ha ezt vizsgálatom idején másnál,
nem tapasztaltam.12
A z adatközlő 1940-ben született férfi, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik
és foglalkozását tekintve tanár. Talán foglalkozásának is köszönhető, hogy romá
nul beszélve, az általam megfigyelt beszédhelyzetekben (konferenciaelőadásban
és kulturális találkozókon éppúgy mint baráti beszélgetések során) bizonyos „ne
hezebb" szavakat magyarul megismétel. Ezek a nehezebb szavak azok a szavak,
amelyekről - úgy gondolom - a beszélő azt feltételezi, hogy a hallgatóságból
valaki nem ismeri. A beszélő részéről ezt a gesztust a partnerrel (a hallgatóság
gal) szembeni szolidaritás jeleként értékelem. Egyrészt segíti a hallgatóságot a
megértésben, másrészt hozzájárul a hallgatóság szókincsének bővítéséhez is.
Ezek a kódváltások funkciójukat tekintve a fenti típusok közül az üzenet ponto
sítása (ismétlés) és/vagy az üzenet minősítése (magyarázata az egyik nyelven
elhangzottaknak) típushoz sorolhatók. Azért tárgyalom mégis külön őket, mert
ezek a kódváltások nemcsak abból a célból jönnek létre, hogy a beszélő a saját
maga által megfogalmazott üzenetet pontosítsa, és ezáltal mintegy mankót nyújt
son a partnernek az üzenet megértéséhez. Fontos ugyanis ezek pedagógiai
indíttatása is, tudniillik az, hogy a beszélő partnerei szókincsét ily m ódon is
szeretné továbbfejleszteni.
Mivel ez a kódváltás funkcióját tekintve összetett (az egyik nyelven elhangzot
taknak a pontosítása; a hallgatóság szókincsének bővítése), célszerűnek tartom,
ha cím kével való ellátásakor ezt a kódváltást fordításnak nevezem el.
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A z általam lejegyzett példák közül ezek a kódváltások szerkezetileg három
csoportba sorolhatók. A z első csoportba azok tartoznak, am elyek esetébén a
váltott szó vagy kifejezés jelöletlen (62). Ilyen esetekben a beékelt magyar szó
elhagyásakor egy egynyelvű román által is elmondható m ondathoz jutunk. A z
esetek egy másik részében a kódváltás jelölve van (63). Végül előfordul az is,
hogy előbb hangzik el a kódváltás, és csak ezután következik ennek sztenderd
román megfelelője (64).
(62) In cap deja trebuje să ajbă un scenariu forgatókönyv, altfel nu se
ppte. (A fejükben már meg kellene lennie a forgatókönyvnek, forgatókönyv, másképpen nem lehet.)
(63) Aceasta este o problemă de atenţie, asa zisa, figyelem , nu altceva.
(Ez figyelem kérdése, az úgymond, figyelem, nem más.)
(64) Nu aşa că m egnevezzük a szállást cazarea apoi asta înseamnă că
am făcut totul. (Nem úgy, hogy m egnevezzük a szállást, a szállást, és ak
kor ez azt jelenti, hogy m indent megtettünk.)
Feltételezésem szerint ez a fajta kódváltás a vizsgált közösségben elsősorban
a nyelvcserehelyzettel hozható összefüggésbe. Egyelőre még kérdéses, hogy a
nyelvcsere egyre fokozottabb előrehaladtával ez a kódváltástípus mennyire fog
gyökeret verni és elterjedni a közösségen belül a magyarországi sztenderd ro
mánt beszélők körében. Vagyis hogy egy kialakulóban lévő kódváltástípusról
van-e ebben az esetben szó vagy csak egy egyéni, másokra nem jellem ző
típusról.

Összegzés. A kódváltástípusok ismertetése után fontosnak tartom kiemelni,
hogy a magyarországi román közösségben sem csak a megfelelő szó hiánya
idézi elő a kódváltást. A kódváltás kialakulását befolyásolhatja a téma, a megvál
tozott szituáció, de szolgálhatja a diskurzuson belül az üzenet pontosítását, el
különítheti a beszélő m ondandóján belül egy másik szem ély által elmondotta
kat, és kifejezhet érzelm eket is (bosszúságot, dühöt).
A vizsgált közösségben még két ritka kódváltástípusra is felfigyeltem. A z egyik
az, am ikor az üzenetben szereplő szem ély nyelvhasználata idézi elő a kódvál
tásiba másik pedig az, am ikor a kódváltás, am ely szerkezetileg fordítás, a hall
gatóság érdekében pedagógiai, szókincsfejlesztő céllal jön létre. M indkét
kódváltástípust elsődlegesen a nyelvcserehelyzetben előforduló típusnak kell
tekinteni.
A z életkor kapcsolata a kódváltással és a kölcsönzéssel
A kódváltások statisztikai feldolgozása során arra a kérdésre szeretnék választ
adni, hogy a nyelvcserehelyzetben lévő közösségben megfigyelhető-e valamiféle
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összefüggés a beszélők életkora és a kölcsönszavak, valamint a kódváltások elő
fordulásának gyakorisága között. Vagyis elm ondható-e az, hogy a közösség fia
taljai, akik a románt már csak nagyon kevés beszédhelyzetben használják, több
magyar vendégszót alkalm aznak interjúik során, mint a náluk idősebbek.
Astatisztikai feldolgozáskor ugyanazokkal az adatközlőkkel (N = 4 0 ) elkészített
szociolingvisztikai interjúrészieteket elemeztem. A korpuszban adatközlőnként
közel ugyanolyan hosszúságú interjúkban kiszámítottam a kölcsönszavak, az egy
szavas és a többszavas kódváltások előfordulását.
A kölcsönszavak és az egyszavas kódváltások elkülönítésekor az elsődleges
szempont az integráltság volt. Ha a vendégszó semmiféle (fonológiai, morfológiai
vagy szintaktikai) a román nyelvbe történő integráltságot nem mutatott, akkor
egyszavas kódváltásként értékeltem, a valamilyen szinten integrált vendégszót
viszont kölcsönszónak vettem. A kölcsönszavak kategóriájába kerültek azok a
szavak is, am elyek egyszeri előfordulásúak voltak, valamint azok is, amelyek
többször szerepeltek a korpuszban. A jelenlegi kutatás szempontjából ugyanis
nem éreztem szükségét annak, hogy a kölcsönszavakon belül a különböző tí
pusokat külön statisztikai elemzés alá vonjam.
A z eredm ények ismertetésekor egyenként számba veszem a korpuszon belül
előforduló kölcsönszavak és az egy-, illetve többszavas kódváltások szám ának
kapcsolatát a beszélők életkorával. Megvizsgálom továbbá a beszélők életkora
és a két kódváltástípus együttes előfordulása, valamint az összes vendégszó szá
ma közötti kapcsolatot is. A statisztikai elem zéseket egyszempontos variancia
analízissel (vö. Vargha 2000: 34 8-3 56) végeztem el, ahol a csoportosítás szem-

2 . ábra

Magyar kölcsönszavak
különböző életkori csoportokban (N=40)

életkori csoport
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pontja az életkor volt (övezetek: 1 8 -3 9 , 4 0 -5 8 , 5 9 -6 9 , 70-85), a függő válto
zó k pedig a kölcsönszavak és kódváltások különféle változói voltak.

A statisztikai vizsgálat eredm ényei
A korpuszon belül a kölcsönszavak száma (vö. 2. ábra) tendenciaszintű össze
függést mutat az életkorral (F(3 ,3 6)=2 ,34; p < 0 ,1 0 ). Nincs lényeges különbség a
kölcsönszavak átlaga szempontjából a negyven évnél idősebbek esetében. A 4 0 58 éveseknél a kölcsönszavak átlagos előfordulása 28,4; az 5 9 -6 9 évesek cso
portjában 31,4, a 7 0 -8 5 évesek esetében pedig 23,3 volt. U gyanakkora 1 8 -3 9
évesek csoportjában a kölcsönzésék átlagértéke megugrik és eléri a 43,5-et. V a
gyis a kölcsönszavak száma ebben az életkori csoportban a legidősebb életkori
csoport átlagértékéhez viszonyítva közel a duplájára nő.
A z egyszavas kódváltások (vö. 3. ábra) esetében is a fiataloknál figyelhető
meg a legmagasabb előfordulási gyakoriság (átlag: 14,3), bár a különbségek eb
ben az esetben még 20%-os szinten sem szignifikánsak (F (3 ,3 6 )= 1 ,01; p > 0 ,2 0 ).

3-ábra

Egyszavas kódvaltasok
különböző életkori csoportokban (N=40)

életkori csoport

A többszavas kódváltások esetében (vö. 4. ábra) sem kaptunk szignifikáns
különbséget az életkori csoportok között, annak ellenére, hogy a 1 8 -3 9 éve
sek kódváltásátlaga a többszörösét is kiteszi az idősebb életkori csoportok átla
gainak (F(3,36) = 1,71; p > 0 ,2 0 ). A szignifikancia elmaradásának oka a fiatalok
csoportján belüli nagy szórás (s=2 7,8). E csoporton belül ugyanis akad olyan
adatközlő, aki az elemzésre felhasznált interjúrészben egyetlen egy többsza-
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4. ábra

Többszavas kódváltasok
különböző életkori csoportokban (N=40)

életkori csoport

vas kódváltást sem alkalmazott, de van olyan adatközlő' is, akinek interjúrészle
tében 93 többszavas kódváltást számláltam össze.
Láthatjuk tehát hogy a különböző típusú vendégszavak mindhárom esetben
a fiatalok csoportjában fordulnak elő a legnagyobb szám ban, bár közülük csak a
kölcsönszavak esetében van statisztikailag szignifikáns összefüggés az életkorral.
Ezután megvizsgáltam, hogy van-e különbség az életkori csoportok között a

5. ábra

Kódváltasok
különböző életkori csoportokban (N=40)

Életkori csoport
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két kódváltástípus (egy- és többszavas), valamint az összes vendégszó (egy- és
többszavas kódváltások és kölcsönszavak) előfordulási gyakorisága tekintetében.
A két kódváltástípus összevonásakor (vagyis a korpuszban előforduló összes
kódváltás esetében) a kapott átlagok (vö. 5. ábra) 10%-os szintű szignifikanciát
mutatnak az életkorral (F(3,36) = 2,25; p < 0 ,1 0 ). Ebben az esetben is a fiatalok
átlaga a legmagasabb (31,3). A 40 évnél idősebbek csoportjaiban az értékek
alacsonyabbak és az egymás közötti eltérések csekélyek (12,4 és 18 között
mozognak
A korpuszban előforduló összes vendégszó tekintetében (vö. 6. ábra) az
életkorral már erősen szignifikáns összefüggést kaptunk (F(3,36)=4,76; p < 0 ,0 1 ).
A fiatalok csoportjában a magyar vendégszavak átlagértéke 74,8, ami sokkal
magasabb, mint az idősebbek esetében (4 0-58 évesek: 40,8; 5 9 -6 9 évesek:
44,8; 70 -8 5 évesek: 41,3).
6. ábra

Magyar vendégelemek
különböző életkori csoportokban (N=40)

életkori csoport

A vendégszavak, m int a stílusváltás jegyei
A 2 -6 . ábrákon bemutatott eredm ények arra engednek következtetni, hogy
interjúhelyzetben is kimutatható, hogy a nyelvcsere állapotában lévő közösség
40 évesnél fiatalabb tagjai számottevően több vendégszót alkalm aznak, mint a
náluk idősebbek.
Egy kérdés ezzel kapcsolatban rögtön felvetődik. Vajon interjúhelyzetben,
am ikor az adatközlők beszédükre fordított figyelme nagyobb (vö. Labov 1988),
kevesebb vendégszót használnak-e, m intáz informálisabb, baráti beszélgetések
során. Hasonló problémát vet fel Reményi is, amikor kijelenti, hogy egy kis korpusz
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nem elégséges annak kiderítésére, hogy a vizsgált közösségen kívül álló szem ély
(terepmunkás) jelenléte mennyire hathat arra, hogy az adatközlők a rögzített
beszélgetések közben több kölcsönszót alkalm aznak, mint kódváltást (Reményi
1991). Korpuszom segítségével e problémáról a következőket szűrtem le.
A közösségi szintű kódváltás-vizsgálatot kiegészíteném két adatközlő beszédének
összehasonlításával. A beszédstílusok vizsgálatakor elemzett két szem ély (Flóra
néni és Mária néni; vö.Borbély 1996b, 1998) két szituációban (baráti beszélgetés
és interjúhelyzet) készült beszédét a vendégszavak szempontjából is elemeztem.
Ennek a célja az volt, hogy kiderítsem : van-e a szitu á ció kn a k hatása a
beszélgetésekben előforduló vendégszavak gyakoriságára.
A barátnőjével folytatott beszélgetésben Flóra néni 50 vendégszót használt (18
kölcsönszót, 7 egyszavas és 25 többszavas kódváltást). A vele készített interjúban
viszont a vendégszavak száma már csak 22 volt (12 kölcsönszó, 10 egyszavas és
0 többszavas kódváltás). A másik adatközlő (Mária néni) a barátnőjével folytatott
beszélgetésben 65 vendégszót használt; ebből 17 kölcsönszót, 12 egyszavas és
36 többszavas kódváltást. Interjúhelyzetben a vendégszavak száma 77-re nőtt
(28 kölcsönszó, 27 egyszavas és 22 többszavas kódváltás) (vö. 1. táblázat).
7. táblázat

Vendégszavak (kölcsönszavak, egy- és többszavas kódváltások)
két beszédhelyzetben két eltérő kisebbségi identitástudattal rendelkező
személynél
Flóra néni
(erős román identitású)
társalgás
interjú
Kölcsönzés
Egyszavas kódv.
Többsz. kódv.
Vendégszavak ossz.

18
7
25
50

12
10
0
22

Mária néni
(gyenge román identitású)
társalgás
interjú
17
12
36
65

28
27
22
77

Flóra néni a formális helyzetben készült beszélgetésben sokkal kevesebb
vendégszót használt, m intáz informális beszélgetésben. A vendégszavak közül a
többszavas kódváltás volt az a típus, am elyik a legnagyobb eltérést mutatta a két
szituációban. Flóra néni ugyanis a formális helyzetben egyetlen egyszer sem élt a
többszavas kódváltás lehetőségével, míg az informális helyzetben 25-ször fordult
elő, hogy többszavas kódváltást használt.
Mária néninél ugyan nem ilyen látványos a különbség, de nála is gyakoribb
volt a baráti beszélgetésben (36 eset) a többszavas kódváltás, mint az interjúban
(22 eset).
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Ismerve a két adatközlő nyelvi életrajzát és eltérő erősségű közösségi identi
tástudatát (vö. Borbély 1996b, 1998), a következő konklúziót vonhatjuk le.
Bizonyos adatközlőknél a formális és az informális beszédhelyzetekben eltérő
gyakoriságú vendégszavak fordulnak elő. A z erősebb kisebbségi identitástu
dattal rendelkező beszélő formális helyzetben kerüli a vendégszavak használa
tát, különös tekintettel a többszavas kódváltásokra. A gyengébb kisebbségi identitású beszélőnél nem figyelhető meg nagyfokú eltérés a vendégszavak tekin
tetében a különböző beszédszituációkban. Ebből következik, hogy a vendég
szavakat ugyanúgy, mint a sztenderd-nyelvjárási különbségeket a stílusváltások
(vö. Borbély 1996b, 1998) egyik vonásának kell tekintenünk.

Összegzés: A nyelvcserehelyzetben található magyarországi románok ese
tében a kódváltások használata nem került abba a stádiumba, hogy a beszélők
ne lennének tudatában annak, hogy éppen m elyik nyelven beszélnek. Tisztá
ban vannak azzal, hogy románul beszélve gyakran magyar nyelvtudásukat is
segítségül hívják.
A z eddig ismert kódváltástípusok (kitöltés, idézés, pontosítás, ismétlés, érzel
mi kinyilvánítás, kiváltás, megszólítás, téma- vagy szituációfüggés) mellett a
közösségben két újabb - m indenképpen a nyelvcserehelyzettel összefüggő típusra figyeltem fel. A z egyik az, amikor az üzenetben szereplő szem ély szo
kásos nyelvhasználata befolyásolja a beszélőt abban, hogy kódot váltson. A másik
pedig az a kódváltás, am ely annak a szándéknak köszönhető, hogy a hallgató
ság szókincse bővüljön.
A kölcsönszavak integrációjával kapcsolatban az egyik legfontosabb változás
az, hogy míg a 19. századi és a 20. század első felében átvett magyar szavak
fonológiailag is integrálódtak a románba, addig az utóbbi évtizedekben átvett
magyar szavak fonológiailag nem (csak morfológiailag és szintaktikailag) integ
rálódnak. A változás oka a magyar nyelv széleskörű ismeretével és használatá
nak elterjedésével magyarázható.
A statisztikai feldolgozás eredm ényei szerint a vendégszavak a kisebbségi
nyelvet alig használó fiatal generáció (1 8 -3 9 évesek) esetében szignifikánsan
gyakrabban fordulnak elő, mint az időseknél. így tehát ebben a közösségben a
vendégszavak előfordulása nyelvcserehelyzetben számottevően megnő.
A vendégszavak az erős kisebbségi identitással rendelkező beszélők eseté
ben a stílusváltások jegyeként is értelmezhetők. Ezek a szem élyek ugyanis for
mális helyzetben kerülik a vendégszavak, különösen a többszavas kódváltások
használatát, ami a vendégelem ek iránti negatív attitűddel magyarázható.
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7. szám ú függelék Kovalcsik 1994: 181)
Popa şî vădăsala
Inc-eţrp o popă. Avp o slugă, on ţîgănaş eirş aiprirp sluga.
H p i Dpmrie, zîşe, o dată faşe popa:
- Merg să vădăsăsc.
- D p -c că! Şî |o mă duc cu t'irie, io nu rămîi acasă.
- D p -c că vi| tu cu mine! - zîşe popa.
- Da nu, că mă duc.
- Np beri, dă dar, gată-t'e.
Hpi, şî popa s-o gătat, îş ip puşca-n spat'e. Hălalant ţîgănaşu şe faşe, hap dă
tuiag. Apucă tufagu şî-l lagă dă sub suspră.
Mprje.
Mprje păn pădure, să uită, o dată sară-n iepure.
H e i Dpmrie! Popa îl ip în ţelu, îl ţeluzpş't'e, da şî hăsta ţîgănaşu cu tuiagu.Puff!
0 - npuşcat popa.
- N A C IG Á N Y , A G Y O N LŐ T T E M .
- NEM PLÉ B Á N O S ÚR, ÉN LŐ TTEM A G Y O N .
- C IG Á N Y! D E H O G Y - zîşe - , H Á T A PU SKA A Z '-zîşe - PU SKA , EZ M EG
C S A K EG Y S O D R Ó F A , EZ NEM LŐ .
- A P LÉ B Á N O S Ú R A Z T M O N D T A , H O G Y H A A Z ISTEN A KA R I, A K K O R
M ÉG A S O D R Ó F A IS ELSÜ L.
H Á T M O ST B EFO G TA A PA PN A K A SZÁJÁ T. NEM?!
N-are dă gînd să id'izască popa riişcum, că iei o-npuşcat. Hastalant ţîgănaşu
zîşe că iei.
- Np, n-acu ş-o fi? - zîşe popa. - O ri mprj-acasă, ş-ori faşe dă mîncat, ş-atun'
1ori purie lă pă masă. N-ori purie jos. Care mai mîndru o-nvisa pă nppt'e, al-o
m încaiepurilp dăd'im iriaţă.
- Np bprip.
H e i Dpmrie! în fir-eira Iu ţîganu: iepuril'p pă masă-ira, M Á gata-i, l-or făcut.
S-or pus jos. Np bpri'.
Ţîgănaşu nu să ppte culca dă bufe, ar fi mîncat iepuril'p. Să scplă sus pă la
mezunopţî, aidă la masă şî să purie dă mînca. Ş-o m încat iepuril'p.
S-o pus jos. Să culcă, Dpmrie, sătul, da nu.
Bprip.
Hpi, dă d'imiriaţă să scplă sus popa, să uită la ţîgănaşu-n sobă. Ţîgănaşu să
culcă incă.
- Bună dimiriaţă! Scplă sus!
- Să fn sănătos, popă! Np a ş-ai învisat? - întrabă ţîgănaşu pă p o p a ...

131

Jegyzetek
1 A tanulmányhoz felhasznált korpusz átírása az RSS No. 392/1997 támogatásával készült.
A tanulmány megírását a Magyarországi Románok Kutatóintézete és az OTKA T030305
pályázat támogatta.
2 A kölcsönzésről beszélve különbséget kell tenni a beszédbeli és a nyelvi kölcsönzés
között. Mackey (1970) szerint van egy pont, amikor egy szó elhagyja a beszédkölcsönzés
területét, amit „interferenciának" nevez és átlép a nyelvi kölcsönzés területére, ezt
„integrációnak" nevezi. Grosjean szerint egy szó a beszédkölcsönzés szintjén áll, ha a
szó fonológiai és morfológiai státusza bizonytalan, és a szót gyakran párhuzamosan
használják a nyelven belül megtalálható ekvivalensével együtt, valamint ha nem minden
kétnyelvű használja a mindennapi beszédben. Mindamellett, ha egy szót elkezdenek
az egynyelvűek használni, és a média is szárnyára veszi, akkor ha sikerül túlélnie a
konzervatív nyelvvédők ellenállását, jelentősen megnő az esélye, hogy ez a szó
véglegesen meggyökeresedik a nyelvben (Grosjean 1982: 333-334).
3 A példákban a kódváltások aláhúzással, a kódváltást kísérő jelölések kettős aláhúzással,
a kölcsönzések vastagbetú'vel, a kölcsönszavak integrációját biztosító román prepozíciók
(a magyarban jelek, ragok) pedig nagybetűvel vannak kiemelve.
4 A példák után zárójelben az adatközlők három adata található. Az első évszám az adatközlő
születésének évét jelenti, a második az adatközlő által befejezett osztályok számát és
az utolsó adat az adatközlő nemét mutatja.
5 Létavértesen, ahol az idős románok már egymás között is csak magyarul beszélnek, egy
adatközlőm egésznapos ott-tartózkodásom alatt csak egyetlen egyszer váltott magyarról
románra. Ez a kódváltás is idézés volt. A határba nézve, visszaemlékezett gyermekkorára,
amikor az öregek elkezdték az aratást: Hogy mondták az öregek, amikor elkezdték az
aratást? Domne ajută! ('Segíts rajtunk Istenem!')
6 A magyarországi románba integrált magyar eredetű szavakról I. Borbély 1988: 45-57.
7 1970-ben Méhkerék az árvíz miatt veszélyeztetett helyzetbe került. A katasztrófa
elkerülésére a településen élők nagy részét rövid időre Kétegyházára költöztették. E
természeti csapásnak köszönhetően ismerte meg egymást a két településen élő román
lakosság.
8 Shiffrin szerint a diskurzus márkerek a szekvencia szintjén olyan elemek, amelyek
beszédegységeket kapcsolnak össze (1987: 3). Maschler ezen kívül hangsúlyozza a
diskurzusjegyek interaktív természetét és metanyelvi funkcióját is (1995:144).
9 Tanulmányomban nem térek ki a személynevek használatára. Ezzel kapcsolatban I.
Borbély 1989; Kosma 1994; Mókán 1994.
10 Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy Kétegyházán mind a románok, mind a
magyarok a Batthyány tulajdonnevet bathányi-nak ejtik.
11 A példákban a párbeszédek román szövegében az i: (informator) az adatközlő
megnyilatkozását jelöli, az a: (anchetator) pedig a terepmunkásét. Amennyiben két
adatközlő párbeszédét idézem, úgy a második adatközlő megnyilatkozását ii:-vel
jelölöm. A magyar fordításban az ak:/aak: (adatközlő/második adatközlő) és a tm:
(terepmunkás) rövidítéseket alkalmazom.
12 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy például az USA-beli délnyugaton élő amerikai
mexikóiak kétnyelvű közösségében ez a kódváltástípus sokkal gyakoribb. E. HernándezChavez személyes közlése szerint az orvosi, jogi és egyéb területek szakkifejezéseit a
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szakemberek a spanyol nyelvű társalgásokon belül megismétlik, lefordítják angolra is.
Hasonló jelenség figyelhető' meg az amerikai mexikóiaknak sugárzott rádióadásokban
is. Itt is gyakori egyes spanyol szavak vagy kifejezések megismétlése angol nyelven.
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Ö SSZEFO G LA LÁ S
A kódváltás a m agyarországi rom ánok beszédében

Borbély Anna
A kódváltás bizonyítottan azóta létező jelenség, amióta a nyelvek kontaktusba
kerültek egymással, am ely akkor következik be, ha a verbális interakció során
használt nyelvről (vagy nyelvjárásról, illetőleg stílusról) egy másik nyelvre (vagy
nyelvjárásra, illetőleg stílusra) történik a váltás. A kódváltásról szóló irodalomban
elsősorban a kétnyelvű csoporton belüli diskurzusokban előforduló kódváltások
ról olvashatunk. A magyarországi szakirodalom ban nagyon kevés azoknak a ta
nulm ányoknak a száma, amelyekben a kontaktushelyzetben előforduló kódvál
tásokat kvalitatív és kvantitatív elem zések segítségével vizsgálják. E tanulmány
empirikus nyelvészeti adatok segítségével a magyarországi románok kódváltásait
mutatja be.
A tanulm ány két nagy részre osztható. A z első részben a szerző ismerteti a
kódváltás fogalmát. A kódváltásról szóló kutatások ismertetésekor bemutatja a
jelenség nyelvészeti és társadalmi aspektusait. Majd ismerteti a kódváltás típusait,
valamint a kódváltás és a nyelvcsere viszonyát.
A z elméleti részt követően, a szerző a magyarországi románok román nyelven
folytatott beszélgetéseiben előforduló egyszavas és többszavas kódváltásokat vizs
gálja. Ezen belül foglalkozik az interjúhelyzetben és a természetes beszédben
előforduló kódváltásokkal, a nyelvcsere-helyzethez köthető kódváltásokkal, de
tárgyalja az egyszavas kódváltások és a kölcsönszavak közötti különbségeket is.
A tanulmány statisztikai feldolgozással zárul. Ebből a részből megismerjük, a
szerző által készített szociolingvisztikai interjúkban előforduló kölcsönszavak, va
lamint a kódváltások gyakoriságát, továbbá a kölcsönszavak és a kódváltások
gyakorisága és a beszélők életkora közötti összefüggést. Végül megtudhatjuk,
hogy a beszéd kontextusa mennyire hat a beszédben előforduló kódváltások
gyakoriságára.
A tanulm ány kom oly szakirodalomra tám aszkodik, m elynek tételei a tanul
m ányvégén megtalálhatók.
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SU M M A R Y
Code-sw itching in the speech of the Rom anians in H ungary

Anna Borbély
Code-switching has provably existed since the languages got into connec
tion with each other. It happens when we switch from a language (a dialect or
a style) used in the verbal interaction into another language (dialect or a style).
In the literature on code-switching we can mostly read about code-switching
in conversations within bilingual groups. In the Hungarian literature there are
few studies which examine code-switching in discourses using of quantitative
and qualitative analysis. This study makes known the code-switching of the
Romanians in Hungary on the basis of empirical linguistic data.
The study has two main parts. In the first part the author presents the con
cept of code-switching. W hile making known the researches on code-switch
ing, she describes the linguistic and social aspects of this phenomenon. Then
she makes knbwn the types of code-switching and the connection between
code-switching and language change.
After the theoretical part the author examines the one-word and multi-word
code-switching in the discourses of the Romanians in Hungary. She deals with
code-switching in interviews and in natural speech as well as with the differ
ence between one-word code-switching and word-borrowing.
The study ends with statistical processing. In this part we can get to know the
frequency of code-switching and word-borrowing in the sociolinguistic inter
views made by the author. The correlation between the frequency of code
switching and word-borrowing and the age of the speakers is also revealed.
Finally, we can get to know how the context of speech influences the fre
quency of code-switching.
The study is based on considerable special literature, the list of which can be
found at the end of the work.
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M IH A E LA B U C IN

IMAGINE Şl STEREOTIPIE ETNICĂ
Relaţiile dintre macro- şi microcomunităţile etnice au fost influenţate de un
com plex de factori, care pot oferi un bogat domeniu de studiu etnologiei şi
folclorului. Concret, odată cu întărirea sentimentului naţional în spaţiul de coa
bitare etnică pe care l-a reprezentat Imperiul Habsburgic şi apoi Imperiul AustroUngar s-au cristalizat creaţii folclorice menite să caracterizeze şi să explice alteritatea
grupurilor convieţuitoare. Imaginea despre ceilalţi1, în strînsă legătură cu develo
parea imaginii despre sine, a fost fixată cu timpul în clişee şi stereotipuri. C a şi
Transilvania, şi Cîm pia Ungară, spaţiu multietnic şi multiconfesional - spaţiu
multicultural deci - a fost „locul în care s-au construit şi coagulat într-un dialog

continuu şi după o alchimie ale cărei determinaţii interioare sunt greu de desci
frat, identităţi naţionale specifice. Fiecare din etniile aflate în acest spaţiu şi-a
construit şi alimentat la nivelul imaginarului, imagini de sine şi identităţi proprii,
în dialog şi mai ales prin confruntare cu ceilalţi, şi-a alimentat identitatea cu
elemente valorizate pozitiv, în timp ce calităţile negative ale aceloraşi valori
erau atribuite celorlalţi." (N ico ară T v 2001: 216)
Chiar în micile comunităţi româneşti din Ungaria contemporană se menţin
rezultatele clişeizate ale atitudinii pe care românii au luat-o în faţa celorlalte
grupuri etnico-confesionale. De exemplu, curiozitatea şi reţinerea comunităţii
româneşti ortodoxe faţă de comercianţii evrei stabiliţi în mediul românesc. Ast
fel, în localitatea Chitighaz din judeţul Bichiş, locuia la sfîrşitul secolului trecut o
populaţie de 80 la sută români, restul maghiari şi cîteva familii de evrei. Cei din
urmă au reprezentat timp de cîteva decenii puterea financiară şi - în parte intelectuală a localităţii, fiind com ercianţi, medici, vînzători ambulanţi, peda
gogi. Aveau o modestă casă de rugăciuni şi în timpul slujbelor, copiii creştinilor îi
spionau pe la ferestre. Ciudata sonoritate a limbii ebraice ei au perceput-o ca pe
un continuu „bruma-bruma-bruma". Aşa s-a răspînditîn Chitighaz credinţa că
evreii se roagă la brumă, fiindcă paştele lor evreisc este cînd cade prima brumă.
Prin aceasta se explică apariţia proverbului cu circulaţie locală Mondrăneşte ca
jidovii cînd cer brumă (mormăie, vorbeşte pentru sine, vorbeşte ininteligibil).

Stereotipie etnică în folclorul m aghiar
Cînd în anii 1490, Antonio Bonfini alcătuieşte lucrarea Rerum Ungaricarum
Decades, apărută în 1535, el creează cu bună ştiinţă un mit care va deveni
pentru toate secolele următoare o problemă a istoriei, dar mai ales a simboluri-
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lor identitare care lucrează la construirea imaginii reciproce a două naţiuni: cea
română şi cea maghiară. Deoarece în cele ce urmează ne referim la cartea

Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe (Cerceta
rea imaginii naţionale şi imaginea maghiarilor în literatura română din secolul al
XlX-lea) (Köpeczi Bv 1 9 9 5 :7 2 -1 0 0 ), păstrăm termenii autorului: naţiune, imagi
ne naţională, sterotipie naţională dar avem în vedere mai puţin trăsăturile istorico-politice ale acestor termeni, reducînd sensul conceptului de naţiune la cel de
grup etnic. Revenim la istoricul de curte al lui Matia Corvinul, care îi alcătuieşte
protectorului său un arbore genealogic fantezist, cu nume şi fapte imaginare. El
scrie că tatăl lui Matei, loan Corvinul, cunoscut ca lancu de Hunedoara, a fost
fiul valahului But. Tatăl i-ar fi mărturisit chipuri le, fiului său că neamul Corvineştilor
îşi are rădăcinile în străvechea familie romană Corvinus. Umanistul Bonfini nu
ascunde cauzele care l-au determinat să conceapă un arbore genealogic exotic
pentru primul rege maghiar care nu mai făcea parte din dinastia arpadiană, şi al
cărui părinte „a fost ales de soartă şi adus în Ungaria de pe pămînturi străine".
Motivul fundamental era faptul că Matei Corvin nu avea o origine socială şi
etnică suficient de impozantă mai ales în ochii nobililor din Transdanubia. Bonfini
enumeră reproşurile la care era expus Matei, în ciuda faptului că deşi e uns rege
la 15 ani şi nu ajunge să îm plinească 50, în scurt timp devine şi rămîne un simbol
al dreptăţii mai ales pentru stările sociale inferioare. Pentru oligarhia maghiară el
„nu era de viţă nobilă", „ziceau - scrie Bonfini - că e de neam valah, mulţi îi
ziceau jumătate-sînge, căci era copilul unor părinţi care vorbeau limbi diferite,
ba unii îl numeau regişorul valah". Contele Ciliéi împrăştie zvonul că e copilul
din flori al regelui Sigism und, făcut cu o ardeleancă valahă de neam, care mai
apoi s-a căsătorit cu un nobil valah. Regele i-ar fi dat fetei un inel, ca semn de
recunoaştere pentru copilul care, cînd va creşte urma să fie trimis la Curte. Zvo
nul este de fapt nucleul legendei Matei şi corbul, cu variante atît în folclorul
maghiar cît şi în cel românesc, legendă care circula încă din timpul domniei lui
Matei. Ne oprim aici cu această temă, reţinînd faptul că Antonio Bonfini este
printre primii dintre cei care au remarcat imaginea pe care aristocraţia maghiară
o avea despre valahi, chiar dacă în acest caz e vorba în fond despre punctul de
vedere feudal al lipsei de rang nobiliar.
Literaţii maghiari au fost de timpuriu preocupaţi de im aginea şi stereotipiile
naţionale pe care ungurii şi le-au format despre ei înşişi şi despre popoarele cu
care au venit în contact. Azi, imagologia tinde să devină o disciplină care creează
instrumente de măsură pentru principiile alterităţii, pentru acel l'étranger tel
qu'on le voit, cercetarea imaginii pe care popoarele şi-o fac despre sine şi despre
altele fiind gîndită în aşa fel încît să nu regreseze către spiritul naţionalismului
secolului trecut şi nici să nu se afirme în formele noi ale gîndirii naţionaliste
actuale (Voia V., 2001:36). Sociopsihologia operează o delimitare netă între
conceptele de imagine şi stereotipie ale unei naţiuni. După autorii olandezi
D uijkerşi Frijda (H . C . J. D u ijk e r and N. H . Frijda, 1967:12, apud Köpeczi B.,
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1995:13), imaginea naţională este „o atitudine ingroup sau outgroup, la
nivel de naţiune, cü funcţia de a-l susţine pe individ în structurarea şi conti
nua redistribuire a predispoziţiilor sale de a gîndi, a simţi şi a acţiona în raport
cu propriul popor sau cu alte popoare". Stereotipia naţională „serveşte la
perpetuarea în formă tipizată a unor concepte cu relevanţă naţională, moşte
nite de-alungul generaţiilor şi la distribuirea acestora în sistemul gîndirii de
fiecare zi."
Stereotipia naţională, mai bine zis etnostereotipia2, (termen folosit de profe
sorul Forgács Tam ás de la Catedra de Istorie a Limbii Maghiare a Universităţii
din Seghedin) are caracter particular în cadrul culturii populare a diferitelor gru
puri etnice. Şcoala de etnografie rusă3 defineşte etnia ca pe un grup conştient,
care îşi atribuie, în mod colectiv şi instinctiv, trăsături valorice comune. Membrii
aceluiaşi grup etnic au un mod de existenţă particular, bazat pe tradiţii păstrate
cu sfinţenie şi obiceiuri diferite de ale altor grupuri. Pe de altă parte, grupul
etnic nu s-a închegat pe baza voinţei membrilor săi, ci pe împrejurările istorice
în care s-a format.4
Etnostereotipiile au la nivelul grupului etnic cel puţin trei funcţii:
1. funcţia de cod care facilitează procesul gîndirii ş i-im p lic it-a l comunicării
între membrii grupului respectiv; acest lucru este posibil deoarece etnostereotipiile
se moştenesc pe parcursul mai multor generaţii, eventual pînă la schimbarea
mentalităţilor, a prejudecăţilor prin care este percepută identitatea/alteritatea
etnică;
2. funcţia de orientare, prin care individul/grupul etnic creator al stereotipii lor
îşi găseşte un loc confortabil în lume;
3. funcţia de apărare prin autodefinire şi prin întărirea unei conştiinţe identitare
comune.
în revista de literatură şi modă Délibáb (Fata Morgana), în 1855 (Tró csán yi
Z o ltá n , 7927-7 928), apar o serie de scrieri cu tema popoare străine în conştiin
ţa ungurilor. Sínt aici şi explicaţii aduse unor stereotipii lingvistice, cum ar fi de
numirea populară a unor boli. Német has, (pîntece nemţesc - diaree): este un
termen a cărui origine este comentată încă în 1736, în lucrarea istorică a lui
Apor Péter, Metamorphoses Transsilvaniae:
„Nem vala akkor vajas étel, hanem igen szalonnás magyar étek valának; mert
mikor a német Erdélybe jőve, az mely magyar németnél ebéden volt, rendszerént
elcsapta a német étek az hasát, úgy hogy alig tudta megállítani." (Nu se găteau
pe atunci mîncărurile cu unt, ci bucatele ungureşti erau făcute cu slănină. Şi
venind neamţul în Ardeal, atunci de cîte ori un ungur mînca la masa neamţului,
îl şi apuca pîntecăraia, că abia putea s-o oprească.)
Tot o scriere din publicaţia amintită (Mit kaptunk az idegen népektől - Ce-am
primit de la popoarele străine) cuprinde clişeele menite să caracterizeze o etnie
printr-un singur atribut stereotip: beteg olasz/italian bonav, huncut ndmet/neamţ
ştrengar, gyertyás tot/tăut lumînărar, vad oláh/valah sălbatic.
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Stereotipia de gîndire concretizată în limbaj, avînd în centru propriul grup
sau un grup de altă etnie, altă limbă, altă religie a fost asimilată deseori unei
sentinţe, devenind structură paremiologică. în folclorul maghiar există o serie
importantă de proverbe despre grupurile etnice care au făcut parte din Unga
ria istorică şi apoi din Imperiul Habsburgic. Unele dintre aceste proverbe au
ieşit din uz sau circulă restrîns, astfel nu sínt consemnate în colecţiile sau în
studiile de parem iologie din'ultim ele decenii. Colecţia lui Margalitz Ede -

Magyar közmondások és közmondásszerű szólások (Proverbe şi zicători un
gureşti)5 - cuprinde un număr important de astfel de paremii, culese din toate
regiunile monarhiei locuite şi de maghiari. Proverbul despre alţii poate fi con
siderat categoria folclorică ce exprim ă cel mai clar criteriile raportării unui
grup etnic la sine însuşi şi la ceilalţi. Cîteva exemple:
A magyar hamar aláír, lassan fizet. Ungurul iscăleşte repede dar plăteşte în
cet.
Bajusz kell a magyarnak. Mustaţă-i trebuie ungurului.
Elvesztette, mint a tót6 a miatyánkot. l-a pierdut urma ca tăutul „Tatăl
nostru...".
Erőtlen, mint a tót kaszás. Fără vlagă, precum cosaşul tăut.
Hátán boltja, mint a csipkéstótnak. Are prăvălia-n spate ca tăutul dantelar.
Ravasz, mint a görög zsidó. Şiret ca jidovul grec.
Úgy lármáznak, mint a zsidók vecsernyén, Larmă ca la vecernia jidovilor.
Van, mint a zsidónak szalonnája. Are, ca jidovul slănină.
A z oláhnak tenni, a magyarnak ígérni. Valahului fapte, ungurului promisiuni.
Magyar ökör, német kutya, oláh disznó. Bou unguresc, dine nemţesc, porc
valah.
Magyarnak korsó, németnek borsó, tótnak koporsó. Ungurului ulcior, neam
ţului mazăre, tăutului coşciug.
Zsidó jobbágy, tár kincs, tót jobbágy, zsíros konyha, magyar jobbágy, pörlő
társ. Iobag jidan - comoară, iobag tăut - bucate grase (plocoane), iobag ungur
- cîrcotaş, sfadă.
Gatyára szoktatja a németet. îl învaţă pe neamţ cu izmenele.
Kopasz, mint a német ajak. Chel ca buza neamţului.
Erőlteti, mint az oláh az ökrét. Forţează ceva ca valahul boul.
Erős, mint az oláh ecet. Tare (puternic) ca oţetul valah (slab, lipsit de vigoa
re).
Megtanítlak oláhul nevetni (sírni). Te-nvăţ să rîzi pe valahă! (te fac să plîngi).
Nyikorog, mint az oláh szekér. Scîrţîie precum căruţa valahului.
Nyöszörög, mint az oláh duda. Scînceşte ca cimpoiul valahului.
Szuszog, mint az oláh disznó a búzában. Geme ca porcul valah în grîu.
Válogat, mint oláh/cigány/tót a vadkörtében. Alege ca valahul/ tăutul/ ţiga
nul în pere pădureţe.
Zöld lovat, okos oláhot... (Rar vezi) cal verde şi valah deştept.
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Cifra, mint a rác oltár. împopoţonat (ciudat) ca altarul raţilor
Clasele de sterotipii lingvistice referitoare la grupuri etnice în cultura popu
lară maghiară fot fi:
• un cuvînt/o expresie: füstös/fumurii=ţ\gar\n, szőröstalpú /cu păr pe talpă
(sălbatici) = valahii, cigányútra ment/ a luat-o pe drumul ţiganilor=a înghiţit
strîmb, német has/ pîntece nemţesc =diaree, tót zefir/ zefir iăuţesc="vînt";
• o comparaţie: Szuszog, mint a tót bocskor/ Oftează ca opinca tăutului,

Nyikorog, mint az oláh szekér/ Scîrţîie precum căruţa valahului, Nagy a szája,
mint Rácország/ Gură mare cît Ţara Raţilor (Serbia);
• o structură paremiologică: Zöld lovat, okos oláhot/ (Rar vezi) cal verde şi
valah deştept, Hadd essen, csak tót ne essen/ Las' să plouă, numai cu tăuţi să
nu plouă, A magyar hamar aláír, lassan fizet/ Ungurul iscăleşte repede dar plă
teşte încet.
în culegerea amintită apare un număr de proverbe în care „protagoniştii" sínt
chiar maghiarii. Dintre ceilalţi, de cea mai mare atenţie se bucură slovacii (tăuţii),
urmaţi de români (valahi), germani (nemţi), sîrbi (raţi) evrei (jidovi) şi ţigani.
Com punerea unei imagologii specific maghiare ca şi perceperea alterităţii gru
purilor etnice cu care ungurii au avut contacte directe, au creat clişee puse în
circulaţie cu mijloace paremiologice, care au la bază următoarele criterii:
7. Criteriul evidenţei, conform căruia proverbul remarcă acele trăsături exte
rioare particulare, care constituie o marcă com ună şi constantă pentru un grup
etnic. Acestea pot fi trăsături fizionom ice, referitoare la port, la modul de ali
mentaţie, etc. Ungurii cred despre ei înşişi că pot fi cu uşurinţă recunoscuţi între
alţii, deoarece: Bajusz kell a magyarnak/ Mustaţă-i trebuie ungurului şi Keresztbe
nézik a magyart/ Cruciş (pe diagonală) uită-te la ungur (e scund de statură şi lat
în umeri). In acelaşi timp, cineva poate fi: Kopasz, mint a német ajaki Chel ca
buza neamţului sau Vastag, mint a rác/ Cros ca raţul. Cel perfid e denum it
Vörös hajú tót/ Tăut cu părul roşu; un obiect bont poate fi Hegyes, mint a tót
süveg/ Ascuţit ca şi cuşma tăutului sau Hegyes, mint a harmathasító tót bocskor/
Ascuţit ca opinca tăutului cînd spintecă rouă. Pe observaţia că din garderoba
germană lipseşte o anumită piesă, tradiţională pentru portul ţărănesc maghiar
(izmene, gaci largi) se bazează variantele: Nem fél a német, hogy elveszítse a
gatyáját/ Nu se teme neamţul că-şi pierde izmenele; Nincs, mint a német gatyája/
N-are, ca neamţul izmene, Gatyára szoktatja a németet/ II învaţă pe neamţ cu
izm enele. Tot pe o evidenţă asemănătoare (evreii nu m ănîncă porc) e construită
sentinţa: Van, mint a zsidónak szalonnája/ Are, ca jidovul slănină. în schimb,
alimentul de bază de odinioară al slovacilor (şi al săracilor) era caşa de hrişcă, iar
proverbele maghiare despre slovaci exploatează acest lucru: Lakozik, mint a tót
a pohánkával / Se ospătează ca tăutul cu hrişcă, Neki esett, mint a tót gyerek a
pohánkának / A tăbărît ca pruncul tăutului pe hrişcă, Pohánka manna a tótnak
/ Hrişcă e mană pentru tăut. Tot aici adăugăm şi zicătorile Erős, mint az oláh
ecet / Tare (puternic) ca oţetul valah (slab, lipsit de vigoare) şi Válogat, mint
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ol áhIcigányItót a vadkörtében/ Alege ca valahul/tăutul/ţiganul în pere pădureţe.
2.
Criteriul idiomatic şi confesional contribuie cel mai intens la crearea
stereotipiilor folosite în delimitarea de ceilalţi. Lim ba proprie e totdeauna „fru
moasă", limbile celorlalţi sínt în general „urîte", deşi, uneori, A szépnek szájába
cigánynyelv és illik/ In gura frumosului şi limbii ţigăneşti îi stă bine. în proverbe,
limba altora este percepută nu numai ca străină, dar şi ca fiind o limbă „răstur
nată", lipsită de sens. Pe de altă parte, forma sonoră a idiom ului unei etnii este
receptată în strînsă legătură cu stereotipiile de atitudine legate de etnia respecti
vă: Magyar szájból a német szó is magyarul esik / Din gură ungurească şi vorba
nemţească iese tot ungureşte, Beszélhetsz német (nem értelek) / Vorbeşte, neamţule (nu te înţeleg), Megtanítlak oláhul nevetni (sírni) / Te-nvăţ să rîzi pe valahă!
(te fac să plîngi); Tótul nevet / Ride tăuţeşte (plînge); Tóttal tótul beszélj/ Cu
tăutul să vorbeşti tăuţeşte (să te răsteşti, să fii bădăran). în parte, tot pe criteriul
diferenţei de limbă s-au format şi eufemismele: pîntece nemţesc=diaree, német
rák / rac nem ţesc-broască, tót zefir (fing)/ zefir tăuţesc=„vînt". Chiar şi limba
folosită ca expresie a credinţei este percepută a fi „pe dos", mai ales cînd intervi
ne şi diferenţa de religie între grupuri: Úgy lármáznak, mint a zsidók vecsernyén
/ Larmă ca la vecernia jidovilor, Elvesztette, mint a tót a miatyánkot / l-a pierdut
urma ca tăutul „Tatăl nostru...", Hajlik mint a német imádság (litánia) / Sendoaie ca rugăciunea (litania) neamţului. Probabil pornind de la simplitatea
bisericilor reformate calvine, s-a creat proverbul Cifra, mint a rác oltár/ Impopoţonat (ciudat) ca altarul raţilor. Tot tradiţia religioasă a sîrbilor formează şi sensul
direct, stratul de suprafaţă al proverbelor: Úgy tartja mint rác a Krisztust / Aşa îl
(o) ţine (cinsteşte) ca raţul pe Cristos (neîndemînatic) şi Nincs hite, mint a rácnak
/ N-are credinţă, ca raţul. Autoraportarea ungurilor la etnii de altă religie, (creş
tini schismatici, mahom edani sau iudaici) e redată de calificarea acestora drept
păgîni: Három görög, három török, három zsidó, kilenc pogány / Trei greci, trei
turci, trei jidovi, nouă păgîni, iar tradiţiile altora sînt clasificate ca simple falsifi
cări: Tót babona, magyar hazugság / Credinţă (superstiţie) tăuţească, minciună
ungurească.
In localităţile în care convieţuiesc mai multe grupuri etnice, sînt frecvente ma
ximele construite pe confuziile create de analogia fonetică între cuvintele a două
limbi, cum este şi următoarea, culeasă la Aletea: A román munka a jó, înseamnă
Munca românească e bună. Dar, de fapt, se face referire la verbul a mînca şi la
asemănarea acestuia cu maghiarul munka (muncă).
3. Criteriul „breslelor" se referă la faptul că în decursul istoriei unele meşteşu
guri au ajuns să fie exercitate aproape exclusiv de anumite grupuri etnice. în
proverbele maghiare apar adesea meşteşugarii peregrini şi vînzătorii ambulanţi,
mai ales de etnie slovacă şi evreiască. Slovacii au ales acest mod de trai deoarece
aveau pămînt puţin, de calitate inferioară, şi familii numeroase. Ca meşteşugari
şi com ercianţi, ei - ca şi evreii - reuşeau să-şi creeze cu mai multă uşurinţă un
profit, fapt care îi intriga pe maghiarii agricultori. în unele cazuri, o etnie era
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privită ca o întreagă breaslă meşteşugărască. Referitor la meşteşugurile devenite
indici etnici putem cita: Hiányzik, mint az ablakos tótnak a hanyattesés / Imi

lipseşte ca geamgiului tăut căzutul pe spate, Isten éltesse a tótot, hogy ne hordja
a magyar a drótot/ Doamne, ţine-l pe tăut, să nu care ungurul sírma. E vorba în
ultimul exem plu despre drotarii, sîrmarii care umblau prin sate, pricepuţi în a
repara ceramica spartă sau crăpată, prinzînd-o într-o reţea de sîrmă. Tot la acest
meşteşug presupunem că se referă şi expresia actualizată atunci cînd se sparge
un vas de ceramică: Tótul szólt / /\ luat-o pe/a grăit tăuţeşte. Com ercianţii am 
bulanţi slovaci vindeau cel mai adesea pînzeturi şi produse de mercerie (dantelă)
pe care le confecţionau ei înşişi: Járja az országot, mint a csipkéstót/ Cutreieră
ţara ca tăutul dantelar, Hátán boltja, mint a csipkéstótnak / Are prăvălia-n spate
ca tăutul dantelar, Oldalog, mint eb a gyolcsostóttal / Se ţine ca şi dinele după
tăutul cu pînzeturi, Tót vászonból, tót lepedő / Din pînză tăuţească, cearşaf
tăuţesc, Eb a tót vászon nélkül / Tăutu-i dine (în accepţia: nu face două parale)
dacă n-are pînză. în seria ultimului exem plu se înscriu formal şi variantele: Eb az
oláh disznó nélkül / Valahu-i dine dacă n-are porc, Eb a cigány csere nélkül /
Jiganu-i dine dacă nu le schimbă şi Eb a német kutya nélkül / Neamţu-i dine
dacă n-are dine.
Din alaiul pestriţ ce defila odinioară prin satele mai mari şi prin oraşele-tîrguri,
cu ocazia „fărşangului", a carnavalului ce marca intrarea în postul Paştelui7,
făceau parte şi mascaţi ce reprezentau comercianţi şi meşteşugari ambulanţi slo
vaci şi evrei: drótostót - slovacul sîrmar, tollas zsidó - evreul care cumpăra
pene, rongyos zsidó - evreul telal, precum şi ţiganul, ţiganca, turcul. în unele
zone locuite şi de maghiari, aceste măşti erau prezente şi la spectacolul petrece
rilor de nuntă ca şi la sărbătoarea culesului viei.8
4. Criteriul analitic e rezervat acelor stereotipii favorizate de trăsături etnice
considerate „genetice", mai puţin evidente, dar care devin marcante la contacte
directe, presupuse de coabitarea grupurilor. Astfel, neamţul era considerat beţiv:
Németre bort ne bizz / Nu lăsa vinul în paza neamţului, Iszik mint a bécsi német
/ Bea ca neamţul de la Viena. însă „aplecarea" spre băutură poate deveni o
calitate cînd e opusă unui obicei străin grupului maghiar: Franciának hajpor,
magyarnak jó bor/ Franţuzului pudră de păr (perucă pudrată), ungurului vin
bun. Evreul e prefăcut, şiret şi mincinos: Izzad, mint zsidó az igazságában/ Asu
dă ca jidovul cînd îşi face dreptate, Becsületes ember, ha zsidó nem volna/ Ar fi
om cinstit dacă n-ar fi jidov, Ravasz, mint a görög zsidó / Şiret ca jidovul grec.
Slovacul e profitor, leneş şi sărăntoc: Adj a tótnak szállást, kiver a házból / Găz
duieşte-! pe tăut, că te dă afar' din casă, A tót ne lássa, mert a szemed kiássa /
Să nu vadă tăutul, că ţie-ţi scoate ochii, Erőtlen, mint a tót kaszás / Fără vlagă,
precum cosaşul tăut, Mindenből kifosztottak, mint a tótot emberségből / L-au
despuiat de toate ca pe tăut de omenie, Rászorult a tótvendégségre (krumpli)/
A ajuns la ospăţul tăutului (la cartofi), Hírét hallotta, mint tót a fügének / Are
habar ca tăutul de smochine, Jól lakott, mint a tót a Karácsony estén / Sătul
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precum tăutul în seara Crăciunului. Valahul e sălbatic şi murdar: Kitört belőle az
oláh vér / A ieşit din el (la suprafaţă) sîngele valah, Oláh után szokik a disznó /
Porcul se (obişnuieşte) dă după valah. Intr-o anumită perioadă istorică s-a for
mat şi proverbul: Zsidó jobbágy, tár kincs, tót jobbágy, zsíros konyha, magyar
jobbágy, pörlő társ / Iobag jidan - comoară, iobag tăut - bucate grase (plocoa
ne), iobag ungur - bun de sfadă.
Multe stereotipii etnice devin sugestive folosind paralela cu regnuhgnimal, în
general prin comparaţia unei etnii cu un animal domestic: Magyar ökör, német
kutya, oláh disznó / Bou unguresc, cîine nemţesc, porc valah, Szuszog, mint az
oláh disznó a búzában / Geme ca porcul valah în gríu, Nekimegy, mint tót ökör
a ködnek / Se năpusteşte ca boul tăuţesc în ceaţă.
5.
Criteriul superiorităţii etnice expuse direct, fără a apela la diferite clişee,
cuprinde mai ales formulări care par a fi de origine cultă. Multe sînt asemănătoa
re cu stereotipiile româneşti: Codru-i frate cu românul; Românul s-a născut
poet; Românul e ospitalier, deştept, şmecher, se descurcă, etc. Unele afirmaţii
se opresc, deci, la autodefiniri: Magyar ember mikor eszik nem beszél / Om ul
ungur nu vorbeşte cînd mănîncă; Három a magyar igazság / Al treilea-i adevărul
unguresc! (stereotipie universală legată de cifra trei: a treia încercare totdeau
na reuşeşte), Elég sok az ember, de kevés a magyar / Mulţi oameni, puţini
unguri, Magyar kenyeret eszel, becsüld meg a magyart / Cine mănîncă píine
ungurească, să-l respecte pe ungur.
Altele caută să justifice prejudecata formată de-a lungul istoriei conform căreia
există o diferenţă valorică evidentă între etnia maghiară şi celelalte grupuri
coabitante: Magyarnak kalács, németnek korbács / Ungurului cozonac, neamţu
lui bici, Magyarnak korsó, németnek borsó, tótnak koporsó / Ungurului ulcior,
neamţului mazăre, tăutului coşciug, Vakulj magyar, ne láss tót / Orbeşte, ungure, să nu vezi tăuţi, Félre német, jön a magyar / ín lături, neamţule, vine ungu
rul, Fele német, fele tót / Jumătate neamţ, jumătate tăut (ticălos, nemernic),
Tót nem ember, bot nem fegyver, kása nem étel / Tăutul nu e om, ciomagul nu
e armă, caşa nu e mîncare, Adjon Isten mindenjót, szolgáljon a magyarnak
oláh, német tót / Să dea Dom nul numai bine: naţiile valahă, nemţească şi
tăuţească pe maghiar să-l slugărească.
6. Criteriul anecdotic derivă din faptul că o serie de proverbe care au în
centru etnonime nu sínt neapărat judecăţi etnostereotipe exprimate prin limbaj,
ci naraţiuni comprimate într-un enunţ paremiologic, a cărui caracteristică princi
pală este tocmai lapidarul sau brevilocvenţa (Tabarcea, 1992, p. 31). Abrahams
pune rolul proverbului în legătură cu cel al naraţiunilor cu rol didactic-m oralizator, specificînd că în timp ce proverbul este actualizat în com unicarea dintre
indivizi de acealaşi rang social, tipul de naraţiune amintit porneşte de la dascăl
către ucenic, de la bătrîn către tînăr, de la orator către ascultători. Exemplele din
această categorie sínt circumscrise unui anumit eveniment temporal şi unui anu
mit spaţiu. în lipsa (con)textului narativ, adesea cu rol moralizator, care l-a gene-
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rat, circulaţia proverbului este periclitată; în general persistă în timp acel pro
verb care este „adoptat" de literatura cultă: Fehér lovon eladta a tót az országát
/ Pe un cal alb şi-a dat tăutul ţara (aluzie la legenda descălecatului ungurilor în
C îm pia Panonică), Jól érzi magát, mint zsidó a zsákban / Se simte bine, ca

jidovul în sac (Un evreu, zgîrcindu-se la bani, nu i-a cumpărat fiului său bilet
de tren, ci l-a băgat într-un sac; în tren, un călător s-a aşezat pe „bagaj"), Belől
a haja, mint az oláh kecskének / Are părul pe dinăuntru, precum capra valahu
lui (Un valah a vrut să-şi vîndă capra rîioasă, cu părul tocat; pe cei care remar
cau lipsa părului căuta să îi convingă că „vara îi creşte blana pe dinăuntru, ca
la cojoc"!). Unele proverbe de acest tip şi-au pierdut rolul sinecdotic, nu mai
pot fi utilizate în situaţii noi, deoarece contextul iniţial, mai ales cînd avea
circulaţie strict localizată, a dispărut din sfera de interes şi din memoria grupu
lui reflector. Astfel, puterea evocatoare şi invocatoare a proverbului a scăzut.
Astfel unele ca: Megjárta, mint a német a borjúval / A păţit-o ca neamţul cu
viţelul, Világgá ment, mint tót asszony pulykája / A fugit în lume precum curca
totoaicei, Otthagyta a becsületét, mint a bolgári sváb a birtokát / Şi-a lăsat
cinstea baltă, ca şvabul bulgar moşia, Összement, mint a tót orgona (Duda
megázott) / A intrat la apă ca orga tăuţească, Úgy be van rúgva, mint a rác
duda negyvennyolcban / S-a-mbătat ca cimpoiul raţului în patruşopt nu mai
circulă deoarece nici memoratele care le-au generat nu mai fac parte din
repertoriul narativ al grupului.
Etnostereotipia are un caracter particular şi se bazează pe observaţia empirică
directă, reflectînd mai ales însuşirile naturale ingroup sau ale „altora": trăsături
antropologice şi fizionom ice, de port sau alimentaţie tradiţională, de limbă, reli
gie, ocupaţii specifice. Imaginea etnică este însă un produs com plex, determinat
istoric, deseori de origine cultă, înglobînd referinţe sociale şi politice, precum şi
relaţia pozitivă sau negativă, de aliat, prieten sau duşman dintre două grupuri.

Im agine etnică în oglinda istoriei
într-o com unicare cu titlul Románok magyar szemmel, /Românii în ochii un
gurilor/, prezentată la conferinţa cu tema Sterotipes and nations, care a avut loc
în 1993 la Cracovia, Borsi-Kálmán Béla, (Borsi-Kálmán, 1999:193) spunea,
referindu-se la imaginea pe care ungurii o au despre valahi, în special despre cei
din zonele de coabitare: „.. .poate s-ar cuveni să pornim de la clişeele „istorice"
pierdute în ceaţa trecutului. [...] Astfel, în poveştile populare maghiare se fac
aluzii mai mult sau mai puţin evidente la asemănarea dintre urs şi ciobanul
român, care probabil se referă la statura robustă a păcurarului valah, ca şi la
sarica miţoasă care îl apără de intemperii. (în contrast, imaginea pe care bas
mele româneşti o creează cu simpatie despre unguri, este aceea a unei păsări
cîrcotaşe, arţăgoase".

146

Următoarea reprezentare a românilor în imagologia maghiară este aceea a
unor „hoinari, vagabonzi, lotri, hoţi" şi „eretici" în ochii rom ano-catolicilor, mai
tîrziu ai protestanţilor. Aceste clişee imagologice sínt în strînsă relaţie cu modelul
de existenţă şi mentalitate dictat de transhumanţă, al ciobanilor români din seco
lele XIII—XV. Cum am văzut şi din cronica lui Antonio Bonfini referitoare la Matei
Corvinul, mai tîrziu imaginea românilor din spaţiul de coexistenţă etnică, s-a
format pe criteriul social al relaţiilor feudale, cînd într-o anumită perioadă istori
că, în rândul românităţii pătura nobiliară era foarte subţire. Românii iobagi,
slugi, jeleri, argaţi, în mentalitatea de stăpîn, de proprietar a feudalului, nu pu
teau fi decît leneşi, trîndavi, mincinoşi, josnic, îşi înşeală şi îşi fură stăpînii.
Din 1822 datează un manuscris publicat în parte în 1962, cuprinzînd datele
statistice şi topografice ale regiunii Salonta, Tekintetes nemes Bihari vármegye
szalonthai járása statistikai és topographiai esmerete 7822-ik esztendőben, în 
tocmit de Kovács Imre, funcţionar în administraţia judeţului Bihor (Schram Ferenc,
1922). în studiul său, solgabirăul Kovács Imre descrie cu mijloacele sale, în mod
fidel imaginea generală în epocă despre propria sa etnie, cea maghiară ca şi
despre celelalte grupuri etnice din regiunea Salonta: valahii, tăuţii, nemţii, evreii
şi ţiganii.
Referindu-se la maghiari, consideră : Ha szinte oily nevezetes számmal nem
volnának, mégis első helyet érdemelnek az emlétésbe . .. / „Chiar dacă nu ar fi în
număr aşa de mare, şi atunci ar merita să fie amintiţi în primul rînd". E intere
santă concepţia identităţii naţionale conform căreia apartenenţa etnică e stabili
tă exclusiv pe criteriul lingvistic: a többi Nemzeteket ezen országba, ha mind
Magyarul beszélne, mind Magyarnak is neveződhetne / „aceia care fac parte din

celelalte naţiuni din această ţară, dacă toţi ar vorbi ungureşte, toţi s-ar putea
numi unguri". Maghiarii sínt descrişi ca distingîndu-se prin curaj, cu o înfăţişare
atrăgătoare şi o căutătură care nu trădează prostie; harnici, iubitori de curăţe
nie; nu se dau înapoi de la învăţătură, nici de la cătănie „ca alte popoare" precizează Kovács Imre. Dacă moral şi etic imaginea maghiarilor este în acord
perfect cu principiile ideale creştine, ca mărci etnice sínt amintite piese ale portu
lui tradiţional, deosebit la diferitele clase sociale. Aminteşte aici şi guba cenuşie
(szürkeguba) despre care precizează că e adusă odată cu migrarea din Asia şi că
vechile popoare străine o credeau a fi din blană de urs sau de lup. „Ca tovarăş
preferat ungurul are pipa, cafeaua lui este slănina, îi place băutura". Vorbind
despre femeile maghiare, le laudă hărnicia şi felul cum se îmbracă, menţionînd
totuşi că femeile valahe sínt mai arătoase.
Cea mai mare parte consacrată descrierii diferitelor etnii este dedicată valahi
lor. Ceea ce-îintrigă pe autor este mai ales specificul arhaic al credinţelor româ
neşti şi felul particular în care se manifestă concepţia religioasă a acestora. în
mod special îi critică pe popi, pe care îi consideră „departe de etică şi cinste".
Transcriem un fragment din analiza referitoare la români, adăugind că a spaţiu
lui la care se referă Kovács Imre e locuit în parte şi azi de românii din Ungaria:
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Fájdalom, hogy Hlyen Nemzetnek, mellyeknek elei másoknak oktatói vol
tak, bárdolatlanságba és vakságba kelletik heverni, és vélle született éles eszét,
majdan egyedül balgatagságokra kelletik fordítani. A köz Oláh az állandó dol
got nem kedveli, ha magát tűznél sütteti boldog; a tsinosságra keveset ügyel,
házát tisztátlanul tartja; végnélkülvaló böjtjének sovány eledele tekéntetét
megrontja; a vakbuzgóság mellett a babonák minden nemit hiszi, és gyakorol
ja; az ital, kivált pálinka után mód nélkül essdeklik, de ételét nem igen válo
gatja, és tengeriből sütött máiéval megelégszik; a Katonaságtól pedig inkább
fél, mint a pokoltól. A lopás, gyújtogatás és rosszak ittenis mint szinte a Ma
gyaroknál tsak eggyes em bereknek vonásai. A z Oláh természetére nézve
böltsőétől sanyarúan lévén nevelve, sokat ki áll, a leg nagyobb hidegeket
könnyen szenvedi. (Mare durere că un asemenea popor, ai cărui capi au fost
învăţătorii altora, se zbate în întuneric şi năuceală, şi mintea-i ascuţită din
născare a fost nevoit s-o folosească aproape numai la smintenii. Valahului de
rînd nu-i place să lucreze, e fericit dacă poate să stea şi să se-ncălzească la foc,
n-are grijă de înfăţişarea sa, casa lui e murdară. Privirea-i e tulburată de hrana
slabă din posturile fără de sfîrşit. Pe lîngă faptul că e habotnic, crede şi practică
tot felul de eresuri. Se milogeşte după băutură, mai ales după pălincă, dar la
mîncare nu e pretenţios şi se mulţumeşte cu caşă de cucuruz. De cătănie se
teme mai tare ca de iad. Cei care fură, care dau foc, cei răi nu sínt mult mai
mulţi ca printre unguri. Fiindcă din leagăn e crescut în lipsuri, valahul e călit,
nici frigurile mari nud rebegesc. [...])
Oláh nyelv tudományos Emberek szájába rendesen beszéltetvén, sokat hasonlít
az olaszhoz, gyenge és kelle metes szinte mint ez. Az Oláh, tüzes elmével bírván,
a verselésre mindenkor kész ennél fogva igen kedves mulatsága kivált a fehér
személyeknek, mellyek közönségesen véve szorgalmatosabbak, hozzájok tartozó
házi dolgaikban, mint a férfiak. Ha a papok józan erköltsü és gondolkodású
Emberekből választván, a tiszta vallásbeli oktatások mellet, erköltsi princípiumokat
is igyekeznének híveik szívébe tsepegetni, és a böjtnek meg szegését a lopásnál
nagyobb bűnnek nem mondanák, továbbá, ha az Iskolába nem tudatlan alig
betűt ismerő tanítókai, hanem tudókkal, és olyanokkal, akik a Magyar nyelvet is
tanítanák, provideáltatnának, nem nagy idő kívántatna, hogy az Oláhság, melly
éles ész és meg tartó elme nélkül nem szűkölködik, jó polgárrá, sött nyelvére
magyarrá is változzon. (în vorbirea oamenilor învăţaţi, limba valahă seamănă
mult cu italiana, e blîndă şi mîngîietoare. Avînd minte înflăcărată, valahul e
oricînd gata să facă versuri. [...] ocupaţie mult îndrăgită de femei. Acestea în
mare sînt mai harnice în muncile lor de pe lîngă casă, decît bărbaţii. Dacă popii
valahilor ar fi aleşi dintre oameni cu gîndire sănătoasă care pe lîngă învăţătura
religioasă, le-ar picura credincioşilor în inimi şi principiile eticii, şi n-ar spune că
încălcarea postului e păcat mai mare decît tîlhăria, mai departe, dacă în şcoli în
loc de dăscăli neştiutori, care abia cunosc literele, ar ajunge învăţători buni,
care predau şi limba maghiară, în scurt timp, valahii, care au cap ager şi ţinere
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de minte ar deveni buni cetăţeni, ba mai mult, şi limba şi-ar schimba-o în
maghiară).
După descrierea succintă a celor mai iraţionale superstiţii în ochii funcţiona
rului ungur (descîntatul, fiinţe supranaturale, Marţsara, strigarea peste sat în
noaptea de Sfîntul Gheorghe, cultul morţilor, frica de strigoi, Turca), conchide:
Nem értetődik ezen leírásba azon pallérozot része a Népnek és kivált
Papságnak, melly Városokba lakik, és magát nem tsak kereskedése által jó karba
helyezett, de minden némü tudományokra és esméretekre alkalmatosaknak és
gyakoroltnak lenni is bebizonyítván a Magyar Nyelvnek tudása általis érdemes
polgáraivá váltak a hazának, sőt valóságos Magyarokká változtak. (Nu se vorbeş
te în această descriere despre acea parte a poporului şi a clerului care locuieşte
în oraşe, care s-au dovedit pricepuţi nu numai la negustorie dar şi la tot felul de
ştiinţe şi cunoaşteri. Şi dovedind că ştiu ei bine ungureşte, merită să fie numiţi
cetăţeni ai acestei ţări, ba mai mult pot fi numiţi unguri).
A urmat apoi momentul 1848, al revoluţiilor burgheze şi de eliberare naţiona
lă. Nu aprofundăm aici conflictele epocii, de ajuns că acestea favorizează conti
nuarea şirului imaginilor negative pe care cele două etnii şi le atribuie de acum
reciproc. Borsi-Kálmán Béla consideră în lucrarea amintită că acest lucru se da
torează acelor conducători politici ai românilor care „au ales sperînd că de la
Habsburgi vor primi sprijin pentru recuperarea drepturilor naţionale, devenind
din această cauză, în ochii ungurilor „laşi, mîrşavi, trădători".
Evenimentele istorico-politice care au urmat cronologic nu au adus atenuări
calitative în acest context imagologic. însă un secol fiind un tim p prea scurt pen
tru transformarea unei atitudini la nivel de grup etnic, în redistribuirea predispo
ziţiilor de a gîndi, a simţi şi a acţiona în raport cu propriul popor sau cu alte
popoare, oprim aici perspectiva diacronică asupra imaginii despre români în
rîndul grupului coabitantal maghiarilor.
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Note
1 în introducerea la al său fals tratat de imagologie, Dan Horia M azilu (1999, p.5) amin
teşte legenda povestită de Nichifor Lipan în romanul sadovenian Baltagul. Stereotipiile cu
suport etnic sínt evidente, atît în ce priveşte perceperea alterităţii cit şi autodefinirea, în
concordanţă cu prejudecăţile unui anumit tip de mentalitate.
2 De formarea etnostereotipiilor s-a ocupat din punct de vedere al istoriei limbii şi al lingvis
ticii maghiare profesorul Tamás Forgács de la Catedra de istorie a limbii maghiare a Uni
versităţii din Seghedin; dintre studiile publicate pe această temă menţionăm:
„Szerecsenmosdatás" (Spălarea sarazinului...) (1996), Csehül van..., (E ceheşte...)
(1998), „Cigány,zsidó mega pap..." (Ţiganul, evreul şi popa...) (1998).
3 Autorul sovietic Iulian Vladimirovici Bromlei (1976, p.29) (depăşind uneori principiile
marxiste) încearcă să definească grupul etnic luînd în considerare unitatea de limbă şi de
cultură, unitatea teritorială, conştiinţa etnică, originea comună, particularităţile psihice
asemănătoare. El citează diferiţi autori ruşi (de exemplu, pe S. M. Şirocogorov) care afirmă
că etnia este un grup conştient, care îşi atribuie, în mod colectiv şi instinctiv, trăsături
valorice comune. Membrii aceluiaşi grup etnic au un mod de existenţă particular, bazat
pe tradiţii păstrate cu sfinţenie şi obiceiuri diferite de ale altor grupuri. Pe de altă parte,
grupul etnic nu s-a închegat pe baza voinţei membrilor săi, ci pe împrejurările istorice în
care s-a format.
4 In greaca veche, cuvîntul ethnos însemna roi, grup, grupă de fiinţe asemănătoare, în
număr oricît de mare, îmbogăţindu-se apoi ; în secolele V-Vl î.e.n., cu sensurile: trib,
popor. Cu următoarele sensuri îl întîlnim în întreaga literatură clasică grecească, de la
Homer la Aristotel: popor, trib, mulţime, neam. în primul secol al erei noastre ethnos
începe să aibă sensul de trib negrecesc, trib străin. In Biblia Evului Mediu, pluralul cuvîntului
are sensul de oameni. Mai tîrziu, latinizîndu-se, ia forma adjectivală ethnicus şi în scrierile
creştine primeşte sensul de idolatru, păgîn. (Bromlei,1976, p.26)
5 Culegerea lui Margalitz Ede, Magyar közmondások és közmondásszerű szólások ("Pro
verbe şi zicători maghiare) conţine 25.336 de proverbe în limba maghiară; a apărut la
Budapesta, în 7896, cu ocazia sărbătoririi împlinirii unui mileniu de la stabilirea maghia
rilor în Europa, fiind republicată în facsimil în 7993, la Editura Academiei Ungare. Margalitz
Ede s-a născut în 7849 la Zagreb; a fost profesor de limba croată la Universitatea din
Budapesta. Lucrările sale de paremiologie i-au adus faimă europeană.
6 Etnonimele oláh/olá/oláj (valah), tót (tot, tăut, slovac), rác (raţ, sîrb) au fost „oficiale"pînă
la sfîrşitul secolului al XlX-lea. Azi, ele sînt percepute ca peiorative.
7 Amănunteîn lucrarea Jeles napok, ünnepi szokások (Zile importante, obiceiuri sărbăto
reşti) a autoarelor Tátrai Zsuzsanna şi Karácsony Molnár Erika, Editura Planétás Budapes
ta, 7997 (p. 61-70).
8 Despre măştile înfăţişînd evrei se poate consulta studiul folcloristului Újváry Zoltán
(Zsidómaszkos alakoskodók - Măşti reprezentînd evrei), în A hagyomány kötelékében.
Tanulmányoka magyarországi zsidó folklór köréből. (Tradiţii. Studii din folclorul evreilor
din Ungaria) redactor Kriza Ildikó, Editura Academiei, Budapesta, 1990 (p.156).
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Ö SSZEFO G LA LÁ S
Etnikai kép és etnosztereotípia
M ihaela B u c in

A z imagológia egy olyan tudományág szerepét tölti be, am ely a másság elve
inek m érőeszközeit valósítja meg. A népek által létrehozott „önarcképeiket"
és más népekről alkotott képeiket olyan módon kell megalkotni, hogy ezek ne
fejlődhessenek vissza a múlt századi nacionalista szellem irányában, ugyanak
kor ne engedjék érvényesülni a modern nacionalista gondolatokat sem.
Jelen tanulm ány rávilágít az etnikai kép és az etnosztereotípia fogalmak kö
zött létező különbségre. Kiindulópontként a két holland kutató, H . C . J. Duijker
és N. H. Frijda által megfogalmazott definíciók szolgáltak. Ezek szerint az etni
kai kép „nemzeti vonatkozású ingroup és outgroup attitűd..., m elynek funkci
ója, hogy segíti az egyént saját népére vagy más népekre vonatkozó gondola
tainak, érzéseinek és cselekvési prediszpozícióinak rendezésében és állandó
újraértelmezésében". A z etnosztereotípia „a nemzeti relevanciájú felhalm o
zott tudásanyag áthagyományozását, változatlan formában történő reprodukci
óját és egyben a m indennapi gondolkozás ökonóm iáját szolgálja".
A z etnikai csoportok szintjén az etnosztereotípia legalább az alábbi három
funkciót tölti be:
1. Kód, am ely megkönnyíti a gondolkodás folyamatát, és ezáltal a kom m uni
kációt az illető etnikai csoport tagjai között. A z új nem zedékek addig öröklik
az etnosztereotípiákat (jelen esetben szólások és közmondások) elődeiktől, amíg
egy változás be nem következik a mentalitásukban, előítéleteikben.
2. Tájékozódási/helyezkedési funkció, mely segítségével az etnikai csoport
vagy ennek tagja, mint egyén, az etnosztereotípiák megalkotója és továbbvivője egy „kényelmes" helyet alakít ki magának a környező világban.
3. Öndefiniálás segítségével megvalósított védekezési funkció, m elyhez kö
zös identitástudat erősítése társul.
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SU M M A R Y
Ethnic im age and ethnostereotypes
M ich a e la B u c in

Imagology fills the part of a branch of science which performs the measuring
devices of the principles of dissimilitude. The 'self-portraits' of a nation and
their image of other nations should be created in a way so that they cannot go
back toward the direction of the 19th century nationalistic mentality, but at the
same time they should not allow to come across the modern nationalistic ideas,
either. The present study throws light upon the difference between the ethnic
image and the ethnostereotypes.
The definitions formulated by two Dutch researchers, H. C . J. Duijker and
N. H. Frijda, served as starting points. According to them ethnic image is a
"nation-related ingroup and outgroup attitude with the function of helping the
individual to arrange and constantly re-interpret his thoughts, feelings and pre
dispositions connected with his own nation and with other nations". The
ethnostereotypes "serve the bequeathing and the unvaried reproduction of
the stored-up nation-related knowledge and the econom y of com m on think
ing."
The ethnostereotypes have at least the following three functions at the level
of the ethnic groups:
1. It is a code which facilitates the process of thinking and com m unication
between the members of the ethnic group concerned. The new generation
inherits the ethnostereotypes (idiomatic expressions and proverbs) from their
ancestors until a change would take place in their mentality and prejudices.
2. It is also a function of orientation/positioning which helps the ethnic group
or its members as individuals - the creators and on-takers of ethnostereotypes
- "to make themselves comfortable" in the world.
3. A defensive function based on self-definition which helps to strengthen
the collective sense of identification.
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S T E L L A N IK U L A

METEOROLOGIE POPULARĂ LA ROMÂNII
DIN UNGARIA
„Cercetînd credinţele ţăranului român despre C erşi vreme, te apropii, ferme
cat, de rădăcinile profunde ale modului său de a gîndi cosmosul şi, în interiorul
acestuia, de om. "1

Introducere
Meteorologia, domeniu al ştiinţei care se ocupă de studierea mersului vremii,
a apărut abia în secolul al XVII-lea, în Italia, deşi marii savanţi ai antichităţii erau
preocupaţi de la bun început de studierea m odificărilor atmosferice.
Începînd din acest secol au început să măsoare temperatura aerului, presiu
nea, umiditatea acestuia, cîtşi cauzele şi consecinţele modificării acestora. Norii
pentru prima oară au fost cercetaţi de Luke Howard (17 7 2-1 864 ), în timp ce
studierii fulgilor de zăpadă şi-a dedicat viaţa timp de 40 de ani americanul W. A.
Bentley, făcînd despre diferitele forme ale acestora mii şi mii de fotografii.
Viteza vîntului fusese măsurată pentru prim ao arăîncăîn anul 1450, însă abia
în anul 1805 Sir Francis Beaufort a întocm it o scală de 12 grade, care măsoară
viteza vîntului pe baza intensităţii acestuia, deci de la gradul 0 (acalmie), pînă la
gradul 12 (uragan).
Începînd din acest secol sînt descoperite şi primele instrumente necesare studi
erii atmosferei. Primul termometru a fost descoperit în jurul anului 1600, tot în
Italia, de Galileo Galilei, iar primul barometru la abia 40 de ani de elevul aces
tuia, Toricelli.
Cel mai mare bun adus de acest secol este însă înfiinţarea la Florenţa a unui
in stitu t- Academia del Cimento - , care acordă sprijin maxim cercetărilor porni
te în domeniul studierii meteorologiei. Această academ ie a fost de fapt prima
care se ocupa de studierea mersului vremii.
în prezent există desigur nenumărate centre de acest gen, cărora li se adaugă
vapoarele, avioanele sau lunile artificiale lansate în jurul pămîntului, toate coor
donate de Organizaţia M ondială de Meteorologie (W M O ).2
Meteorologia ca ştiinţă este recentă, meteorologia populară există însă din
cele mai vechi timpuri, şi cuprinde observaţiile şi cunoştinţele poporului despre
mersul vremii. Aceste cunoştinţe au izvo rîtîn primul rînd din necesitatea de a
planifica diferitele activităţi ale omului, cîtşi ale comunităţii din care acesta făcea
parte.
Fenomenele naturii pot fi repetabile sau accidentale. Cele repetabile sínt mult
mai bine definite de către om, putînd fi cercetate în repetate rînduri, deci
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putînd fi stabilite regulile acestora, pînă ce cele accidentale aduc nenumărate
semne de întrebare.
în primul rînd schim bările repetabile, periodice, au atras atenţia om ului: zinoapte, frig-căldură, ploaie-secetă. Uşor de observat a fost şi schimbarea direcţi
ei vîntului şi mişcarea norilor. Apropierea acestor momente cu timpul a fost
prevăzută cu o apromaxiţie cît mai mică. însă nu fenomenul meteorologic în
sine era atîtde important, cît consecinţele acestuia asupra m uncii şi vieţii indivi
dului şi a comunităţii.
La popoarele agrare coordonarea muncilor, prevederea executării diferitelor
faze ale muncilor agricole era de o mare însemnătate. Dat fiind că mersul vremii
era un factor care putea influenţa acest lucru, studierea acestuia deveni de o
deosebită importanţă.
Popoarele antice în general îşi fixau începutul sau sfîrşitul muncilor în legătură
cu diferite fenom ene cereşti, cu mişcarea corpurilor cereşti, îndeosebi a Lunii,
deoarece fazele acesteia influenţau în mod direct creşterea diferitelor culturi,
mersul lucrurilor. Hesiod a descris un număr impresionant al acestora. De exemplu
la 40 de zile după apariţia Pleiadelor începea seceratul, iar după dispariţia aces
tei constelaţii erau interzise călătoriile pe mare din cauza furtunilor care aveau
loc în această perioadă.3
Evreii, la rîndul lor fixau seceratul grînelor la cea de a şaptea săptămînă de la
sărbătoarea Pesach, iar începutul culesului viei, după ziua echinocţiului de toam
nă.4
O m ul, deci, mereu preocupat de soarta sa şi a comunităţii din care face parte,
bazîndu-se pe vechi experienţe moştenite de la străbunii lui, a învăţat să cunoas
că semnele vremii bune sau a celei rele, ca să poată nimeri cît mai bine cu
semănăturile.
O m ul primitiv credea că fenom enele naturii şi cele meteorologice sínt conse
cinţe ale capriciilor diferiţilor zei, aştri zeificaţi, manifestări ale voinţei acestora,
astfel că le cinstea şi le temea deodată. Furtuna era de exem plu explicată ca o
luptă a zeilor, schimbarea periodică a luminii şi a întunericului ca o luptă a
spiritelor malefice cu a celor benefice, luptă care culm ina la miezul nopţii.
în scopul influenţării în mod favorabil a viitorului comunităţii, omul săvîrşea o
mulţime de acte de natură magică. Aducea jertfe, efectua procesiuni, adresa
imnuri sau rugi forţelor superioare, spre a le influenţa deciziile. în cadrul acestor
demersuri Dum nezeu, cît şi unii zei, ocupă un rol important. M enirea acestor
forţe atotputernice invocate, stăpîni ai diferitelor forme de existenţă, este cea de
a satisface rugămintea omului de rînd, de a-i veni în ajutor în vremuri pline de
necaz.
Procedeele, demersurile erau practicate în general în com un, participînd la
acestea întreaga comunitate (vezi de exemplu păpăruga), deseori în cadrul unor
date importante ale calendarului. O m ul primitiv avea credinţa că fiecare parte
trebuie să-şi îndeplinească misiunea. Adică el trebuie să respecte forţa superioa-

155

ră, să o cinstească, să-i aducă jertfe, ca apoi aceasta să-i vină în ajutor. Întrucît
îndeplinirea rugăminţii întîrzia sau nu avea loc, el efectua rituri de pedepsire a
zeului, obicei practicat şi de populaţia maghiară din ţară, care de exemplu stro
pea statuia Sfîntului Orbán cu noroi, cînd acesta aducea vreme rea de ziua lui.
Om ul deşi nu era stăpînul lumii, al naturii, - nu este încă nici azi încerca să
devină, ori cel puţin să menţină un anumit echilibru cu acestea. Din fenomenele
cerului şi ale pămîntului a încercat din totdeauna să descifreze tainele şi să prezi
că viitorul. De exem plu căderea stelelor vestea război, apariţia unei comete
vestea sfîrşitul lumii, la fel ca şi eclipsele de Soare sau ale Lunii.

„Cînd să-ntunecă Soarile, asta-i sămn rău. Multe războaie, vărsări dă sínje sor iscat în vremuri d-aşte. D-aceie să teme tătă lume d-aşe ceva, că crede că
Dumnezo s-o mîniiet pă noi." (27)
„Dă cite uări s-arîtă pă cer steauă cu coadă, să-ntîmplă numa nănorociri.
Unii zîc că şi la războiu cel mare s-o văzut una." (34)
în întîm plările cereşti deseori erau văzute însă şi semne de noroc sau ghinion,
viaţă sau moarte, explicate de cele mai multe ori prin legende.
în cadrul meteorologiei populare cele mai numeroase rituri de prevestire se
leagă de ploaie, iar dintre corpurile cereşti de Soare. Atît zeului Soare, cît şi
zeului ploii, deci al rodniciei, i-au fost ridicate începînd din cele mai vechi tim 
puri temple, lucru care dovedeşte credinţa om ului în forţele dădătoare de viaţă
ale acestora. Doar cîteva exemple: Stonehange, Teotihuacán, Chichén Itzá
ş.a.m.d.
Atît ridicarea, cît şi locul construcţiilor de cult ale epocilor anterioare nu au fost
accidentală, de cele mai multe ori acestea legîndu-se de mişcarea corpurilor
cereşti - Soare, Lună, stele, constelaţii, planete - , considerate ca puncte de legă
tură între omul pămîntean şi imperiul ceresc al zeilor adoraţi. Diferitele m onu
mente construite serveau însă şi ca observatorii care studiau mişcarea corpurilor
cereşti sau alte fenom ene ale naturii.
O m ul, crezînd că viaţa şi moartea depind de capriciile naturii, a acordat o
deosebită importanţă studierii şi prezicerii momentelor cruciale ale anului - sol
stiţii şi echinoxuri - , crezînd că prin diferite demersuri, practici magice sau vrăji
depozitate de iniţiaţii satului tradiţional, şi transmise de la o generaţie la alta, pot
influenţa viitorul în interesul unei comunităţi.
O m ul trăieşte deci, într-un mediu favorabil sau nefavorabil lui, pe care îl son
dează, încercînd să-l cunoască, în scopul de a-l explica, spre a-l folosi în interesul
său. El acum ulează în cunoştinţele sale o îndelungată experienţă din trecut, pe
care desigur o îmbogăţeşte şi prin inovaţiile şi observaţiile sale proprii.
Meteorologia populară la rîndul său este un dom eniu al culturii populare
dominat de aceeaşi dorinţă a omului de a face ordine, de a da lumii o înfăţişare
obiectivă. Observînd fenomenele, distingînd şi legătura dintre acestea, descifrînd
cauzele care le produc, dar mai ales consecinţele acestora, care sînt de o inesti-
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mabilă valoare pentru ţăranul satului tradiţional, acesta a ajuns să-şi definească
atitudinea faţă de ele prin intermediul credinţelor populare.
în dezvoltarea milenară a acestei ramuri ale culturii populare putem distinge
aceleaşi trei faze pe care le disting şi academ icianul Nicolae Teodorescu şi dr.
doc. Gheorghe Chiş în dezvoltarea astronomiei.
1 . Faza miturilor şi a închipuirilor, adică faza de urmărire a fenomenelor
cereşti şi explicarea naivă a acestora
2. Faza empirică, adică faza de reglementare a fenomenelor prin sistematiza
rea cunoştinţelor şi încercarea de a prevedea din timp dorinţa zeilor manifestată
prin semne.
3. Faza inductivă, adică faza cînd omul aplică acelaşi mod de gîndire şi în
interpretarea fenomenelor neexplicate pînă atunci.5
Ţăranul devine deci un adevărat meteorolog, întipărîndu-se în mintea lui in
formaţii necesare pentru viaţa de zi cu zi pe care o duce. Doar cîteva exemple:
„D acă noapte pă cer îs stele multe, sclipitoare, mîne a ploie." (35)
„Nu arîta cată stele, că te prinde vo nănorocire." (52)
„Dacă săptămîna începe cu ploaie, tată săptămîna a ploie." (6)
„Nu arîta cu jejitu câtă curcubău că ţi s-a usca." (54)
Conform credinţelor populare, cele mai bune barometre sínt anim alele (in
secte, reptile, păsări), plantele, dar şi numeroase obiecte, care îşi modifică com 
portamentul pe baza schimbării mersului vremii.
„Dacă firu dă păr se lunjeşte, asta-i sămn de ploaie." (22)
„Cînd mîţa să traje pă lîngă casă, asta-i sămn dă frig." (24)
„Cînd fumu îţ vine napoi pă horn, îi sămn că să schimbă vreme." (29)
Credinţele populare acordă o deosebită atenţie corpurilor cereşti sau fenome
nelor atmosferice, personificîndu-le, în felul următor: Soarele este un tînăr, Luna
este femeie, vîntul este un voinic, vîntoasa o femeie rea, ş.a.m.d.
Aceste elemente ale naturii se află într-o continuă luptă, uneori însă între
acestea se desfăşoară şi adevărate drame, cum este şi dragostea dintre Soare şi
Lună.
Pentru românii din Ungaria convieţuirea multiseculară cu alte naţionalităţi a
sprijin it îmbogăţi rea gamei credinţelor legate de mersul vremii şi prin efectuarea
unor împrumuturi, cum sînt de exem plu şi credinţele legate de sfinţii friguroşi
(Szervác, Pongrác, Bonifác) sau de Sfîntul Medârd etc.
Despre meteorologie se spune că este „un bun comun al generaţiilor umane".
Tinerele generaţii ignoră însă şi de această dată însemnătatea informaţiilor transmi
se de la o generaţie la alta, a credinţelor legate de prevestirea mersului vremii,
lucru care dăunează dezvoltării culturii şi civilizaţiei noastre. Pînă chiar şi în cele
mai însemnate opere ale umanităţii pot fi regăsite pasaje care acordă atenţie
observaţiilor de acest gen. în Biblie de exem plu găsim un pasaj intitulat chiar

„Semnele vremurilor".
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„54. El a mai zis noroadelor: „Cînd vedeţi un nor ridicîndu-se la apus, îndată
ziceţi: „Vine ploaia." Şi aşa se întîmplă.

55. Şi cînd vedeţi suflînd vîntul de la miazăzi, ziceţi: „Are să fie zăduf." Şi
aşa se întîmplă..."6
Cred că oamenii secolului nostru ar trebui să acorde o mai mare atenţie bu
nurilor aduse civilizaţiei noastre de strămoşii noştri, de a continua un drum în ce 
put, pentru a nu ne pierde timpul prin a redescoperi ce odată a fost descoperit
de către alţii, de a apleca capul în faţa unui bun existent, chiar dacă acesta fusese
creat de un om simplu, fără vreo pregătire aparte.

Cerul
Cerul, după credinţele poporului, se află deasupra lumii. El acoperă păm întul şi adăposteşte totodată şi Soarele, Luna şi stelele. Aici locuiesc şi îngerii şi
sfinţii, cît şi Dum nezeu. Tot acolo sălăşluiesc şi sufletele răposaţilor, acolo se
află Raiul, în timp ce pămîntul adăposteşte Iadul.
Cerul este nemişcat, el se mişcă numai cu ocazia cutremurelor, fenomen des
cris de popor prin afirmaţia: „Şi ceru s-o zguduit".
Acest lăcaş tainic al unor fiinţe mistice se arată omului de rînd abia cu ocazia
unor zile de sărbătoare mare - Anul Nou, Bobotează, Sînjorj, Ovedanie, Cră
ciun - , cînd are loc deschiderea cerului: „...tot în această seară se deschide

cerul, şi numai acei oameni îl văd cînd se deschide cari sunt foarte buni la
Dumnezeu. Cei care pretind a-l fi văzut deschizîndu-se spun că în acel moment
e foarte frumos şi strălucitor atît în cer cît şi pe pămînt. Iar această deschidere a
cerului sau a cerurilor, care se întîmplă de regulă numai odată pe an şi anume:
ori spre Anul Nou, ori spre Bobotează, ori spre Paşti sau spre Crăciun, se face,
după cum cred şi spun românii din unele părţi ale Moldovei, atît de repede ca şi
cum ar clipi cineva din ochi sau ca şi cum ar deschide o carte şi iar ar deschideo de trei ori după olaltă. Iar cînd se deschide, atunci acolo se arată mai întîi
ceva tare albastru, apoi o roşaţă de-ţi ia ochii, şi cine o vede, să ceară de la
Dumnezeu în acea clipeală ce pofteşte, că toate i se vor da."7
Cerul se poate deschide, după credinţele ţăranului şi atunci cînd e timp de
furtună, fulgeră şi tună. Cu ocazia aceasta e bine să te gîndeşti la ceva pentru ca
dorinţa să ţi se îndeplinească.
Unii îşi închipuie existenţa mai multor ceruri suprapuse, acestea aparţinînd
diferitelor sfere. în total ar fi şapte, opt sau nouă la număr, de aici provine şi
zicătoarea „se află în al şaptelea!optălealnouălea cer".
Din timpuri străvechi cerul a dat o mînă de ajutor oam enilor în orientarea în
timp şi spaţiu. Le-a dat indicaţii meteorologice şi climatologice, le-a m arcatînceputul şi sfîrşitul zilei. Importanţa acestor fenomene în descifrarea viitorului com u
nităţii sau a individului a fost descoperită din cele mai vechi timpuri ale om e
nirii.
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Soarele
Soarele este corpul ceresc fără a cărui existenţă viaţa pe Pămînt ar fi im posi
bilă. Lum ina şi căldura lui fac posibilă dezvoltarea plantelor, existenţa şi su
pravieţuirea oricărei fiinţe pe această planetă a Universului.
Importanţa existenţei lui este dovedită şi de nenumăratele forme de adora
ţie ale acestuia. Unde adoraţia Soarelui a devenit mai intensă şi statornică
reminiscenţele cultului solar au fost descoperite cu mare uşurinţă. Nu întîmplător este îndreptat de exem plu nici altarul bisericilor spre răsărit.
Zei solari sínt Rhe/Ra/, Horus, Mithra, Apollon, Sol, Viracocha, Tezcatlipoca şi
încă mulţi alţi zei din mitologiile diferitelor popoare. Cultul Soarelui are o atesta
re arheologică încă din neolitic. Faimoase temple au fost ridicate pentru adora
rea şi cinstirea astrului dădător de viaţă, cum sínt de exem plu şi templele din
Tenochtitlan, templul din Stonehenge ş.a.m.d.
Importanţa astrului este sesizabilă şi prin faptul că în centrul tuturor obiceiuri
lor calendaristice Soarele ocupă un rol deosebit, cît şi prin numărul mare al
credinţelor care se leagă de acesta. Acestea din urmă au la bază deosebita aten
ţie cu care omenirea din vechi timpuri a urmărit mişcarea acestui corp ceresc,
deducînd din ea o sum edenie de lucruri.
Poporul crede că Soarele pe cer, în drumul său dinspre răsărit spre apus, este
urmărit de carul lui Sîntoader şi de cel al lui Sînicoară:

„Soarele e pus de Dumnezeu să lumineze pămîntul, dar el, îngrozit de răută
ţile cîte le vede pe pămînt şi sătul de acelaşi drum vecinie, întruna vrea să fugă şi
să scape de vederea pămîntului. Aşa cum umblă el de-a curmezişul peste pămînt,
de la răsărit spre sfinţit, îşi tot schimbă drumul şi fuge cu răsărirea cînd spre
miazăzi şi cînd spre miazănoapte, că doară-doară va putea ajunge odată să
facă sfîrţitul pămîntului. Iar sfîrşitul pămîntului va fi atunci cînd Soarele va ajun
ge să răsară de la sfinţit şi să sfinţească la răsărit, adică tocmai întors de cum e
astăzi.
Dar Dumnezeu nu voieşte lucrul acesta, şi de-aceea a pus străjer la miază
noapte pe sfîntul Nicoară, şi la miazăzi pe sfîntul Toader, ca să ţie calea Soarelui
şi să-l abată din cale... ",8
Există de asemeni credinţa că primăvara şi toamna, cînd acesta este întors din
drumul său abaterile provoacă zguduirea Pămîntului, aducînd ploile caracteristi
ce perioadelor.
„Aşe povesteu bătrînii că primăvara şi toamna d-aceie ploaie aşe mult, că
atunce să-ntoarce Soarile dîn drumu său, ş-atunce tădauna să scutură pămîntu
şi ceriu, şi-ncep să cure ploile." (14)
Fenomene caracteristice aştrilor, adică Soarelui şi Lunii, sîntşi eclipsele. După
credinţa poporului acestea sínt provocate de spirite răufăcătoare, care cu această
ocazie mîncau aştri, pentru a provoca oamenilor necazuri şi multe rele. Aceas-
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tă credinţă răspîndită pe o arie mult întinsă, o anticipa pe cea conform căreia
provocatorii eclipselor ar fi „zvîrcolacii".

„Cînd aşe, dîntr-odată să-ntunecă ziua, şi dată te uiţ sus pă cer vez că Soarile
nu să mai vede aşe, rotund, atunce zice lume c-or vinit zvîrcolacii, şi l-or mîncat.
Da Dumnezo nu-i lasă să ne ieie Soarile, şi ni-l dă napoi... Tăt aşe să-ntîmplă şi
cu Luna." (35)
Vîrcolacul este acea fiinţă malefică a mitologiei româneşti, de obicei o clasă
de strigoi, care atacă principalii aştri, pe care îi mănîncă, producînd astfel atît
diferitele faze ale Lunii, cît şi eclipsele de Soare şi de Lună.
Unele popoare credeau însă că Soarele îşi întunecă faţa din cauza răutăţii
oam enilor şi îşi ascunde faţa să nu-i vadă. Românii din Ungaria cunosc şi ei
această credinţă:
„Oaminii îs aşe dă răi, că şi Soarile îşi ascunde faţa dă ii, nu mai vre să le
lumineză cale. D-apoi iar ne iartă şi iar ne dă căldură şi lumină. Da cînd îi mînios
pă noi, atunci zîua dîntr-odată să-ntunecă, dă parcă ar fi noapte. Ş-atunce tătă
lume să sperie şi să roagă la bunu Dumnezo să ne ierte şi să ne ajute, să ne
scape dă cile rele." (20)
Numeroase popoare explicau fenomenul eclipselor prin atacarea Soarelui de
către monştri şi dragoni. Toate popoarele vedeau însă în eclipsele solare semne
de război şi vărsări de sînge:
„Cînd să-ntunecă Soarile, asta-i sămn rău. Multe războaie, vărsări dă sínje sor iscat în vremuri d-aşte. D-aceie să teme tătă lume d-aşe ceva, că crede că
Dumnezo s-o mîniiet pă noi." (27)
Fenomenul ceresc este favorabil doar pentru copiii născuţi la această dată,
crezîndu-se că vor fi foarte norocoşi, deoarece şi Soarele/Luna - este norocos/
norocoasă pentru că scapă şi el/ea de rele:
„Cine să naşte la întunecime dă Soare uă dă Lună îi norocos şi iei. Tăte i-or
mere bine în viaţa ce-o ave, că şi Soarile îşi arîtă faţa nu păstă mult." (27)
Poporul crede şi că la sfîrşitul lumii Soarele va fi întunecat, nu va mai da
lumină şi căldură, cît şi că stelele vor cădea de pe cer, şi va avea loc un cutremur:
„Aşe scrie şi în Biblie c-a vini capătu lumii, cînd tătă lume ş-a primi răsplata
după merite. Apu atunci a fi întuneric, Soarile şi Luna or pica jos dî pă ceri, ceriu
şi pămîntu s-a cutremura, şi uoaminii s-or teme dă ce i-a ajunje." (37)
Tem îndu-se de aceste fenomene, oamenii încercau să se protejeze prin diferi
te procedee. Cu ocazia eclipselor aceştia săgetau norii şi trăgeau clopotele pen
tru a scăpa Soarele de atacul fiinţelor malefice. în timpuri străvechi aduceau
chiar şi sacrificii umane pentru a îm păca spiritele, crezînd că aceştia vor deveni
mesagerii cerului.
Pentru a beneficia de ajutorul Soarelui marii pontifi şi căpeteniile m ilita re -în
frunte cu re ge le -an u a l, la solstiţii şi echinoxuri, făceau procesiuni, urcînd pe un
munte înalt, între răsăritul şi apusul Soarelui pentru a se ruga acestuia, cît mai
aproape de el.9
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Poporul crede că Soarele este sfînt, îl şi numeşte „sfîntu Soare", şi că el are faţă
strălucitoare, cu care „luminează Pămîntu". Tocm ai din această cauză este pă
cat să te uiţi la el, după unii, credinţă care pare a proteja în primul rînd văzul
oamenilor.

„li mare păcat să te uiţ la sfîntu Soare, că dă păcatile cîte le avem poate să ne
şi ieie lumina uătilor." (7)
Soarele este închipuit de popor ca un flăcău frumos, care s-a îndrăgostit de
sora lui, de Lună, astfel că fusese pedepsit de Dum nezeu prin a-l despărţi de ea,
punîndu-l paznic pe cer ziua, iar pe Lună noaptea, pentru ca să nu se mai poată
întîlni per cer, doar se să vadă pentru o clipă cînd cele două perioade dom inan
te, ziua şi noaptea, îşi schim bă locul. Acest m iteste unul dintre cele mai popu
lare şi răspîndite mituri care se leagă de cei doi aştri:
„Luna şi Soarele, zice că au fost o dată fată şi fecior, şi tare se iubeau împreu
nă, pînă la urmă au hotărît să meargă la judecata lui Dumnezeu: cum va rîndui
el, aşa să facă.
Şi s-a suit Soarele întîi sus pe cer şi după dînsul, Luna. Dar Dumnezeu, fiindcă
erau aşa de frumoşi, nu i-a însurat, dar i-a lăsat ca să rămîie Soare şi Lună pe cer
şi să lumineze oamenilor. Şi numai cînd e Luna la sfîrşit, o ajunge Soarele şi-i
zice:
- Bună dimineaţa, Lună veche!
Dar ea, pe loc, se întoarce primenită, şi-i zice:
- Mulţumesc, dumitale, că-s tot nouă!"10
Poporul crede că Soarele răsare în fiecare zi „posomorît" din cauza răutăţii
oamenilor. El răsare vesel doar cu ocazia anumitor sărbători mari ale anului,
cum ar fi la Blagoveştenii sau la Paşti:
„Soarele răsare întotdeauna posomorît, din pricina prea multor răutăţi pe
care le vede. Vesel nu răsare decit de două ori pe an: la Blagoveşte şi la Paşti.
Unii adaugă şi Sînzîienele. ...Num ai de două ori pe an e vesel... Atunci, aşa e
de luminos şi joacă . .." .11
„La Paşti Soarile tădauna răsare bucuros, că şi Domnu Isus Cristos o înviet dîn
morţ." (56)
„La Bunavestire d-aceie îi vreme bună tădauna că şi Soarile o rîs cînd o văzut
scutecile Iu Domnu Isus Cristos pusă afară pă aţă." (32)
După mişcarea Soarelui şi poziţia acestuia se poate prevesti mersul vremii cu
mare exactitate. Răsăritul SoareluLde exemplu prezice mersul vremii în ziua
respectivă. Chiar şi proverbul zice că: „Ziua bună dă dimineaţa să cunoaşte."
Un alt proverb, legat tot de începutul zilei, prevesteşte însă norocul omului
pentru ziua respectivă: „Dacă te-apucă Soarile în pat, nu-i mai face avere astăz."
Răsăritul frumos al Soarelui este semnul vremii bune, în timp ce dacă Soarele
răsare roşu sau în nori este semn de timp urît. Vîntul din a doua zi este vestit şi de
Soarele care apune înconjurat de o roşeaţă.
„Pă Pămînt tăţ sîntem fii Soarelui" afirmă bătrînii satului, crezînd că viaţa de
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pe Pămînt depinde de căldura acestuia, care este coordinată de Dum nezeu,
după meritele oamenilor.
Căldura excesivă dată de Soare este numită de popor „arşiţă" sau „năduhală".
Aceste perioade ale anului pricinuiesc nenumărate neplăceri ţăranilor, în primul
rînd prin secetele care le caracterizează. îm potriva arşiţelor poporul nu numai
pămînturile şi le apără, ci se apără şi pe el însuşi. îndeosebi femeile şi copiii sínt
protejate prin a purta mărţişoare pînă la sosirea berzelor şi a rîndunelelor.
Tim pul frumos este prevestit de următoarele semne:
- păsările zboară în înaltul cerului,
- noaptea greierii ciripesc,
- Soarele şi Luna strălucesc curat,
- seara este uscată,
- animalele sínt liniştite etc.
Prin expresia de „Soare cu dinţi" ţărani denum esc acele perioade ale vremii
cînd, deşi Soarele se află pe cer, temperatura este scăzută, este mai frig.

„Cînd străluceşte Soarile, da căldura lui n-o sînţăşti, atunce să zîce că Soarilei cu dinţ. Că îi cu mult mai frig, dăcît o sucuit să fie." (25)
Un alt fenomen care se abate de la cele obişnuite de popor este şi cel în
cadrul căruia în timpul verii, deşi Soarele se află pe cer, începe să plouă. Rom â
nii din Ungaria spun atunci că „să pişe strîgoile".

Luna
„Luna a fost pusă pe cer atunci cînd s-o făcut ceriu, ca să ne lumineze noap
te." (49)
Luna este acel corp ceresc, care alături de stele, ne lum inează nopţile în timp
ce Soarele se odihneşte. Ea este lămpaşul călătorilor, ocupînd un deosebit loc în
cadrul credinţelor diferitelor popoare.
Schim bările periodice ale diferitelor faze ale Lunii încă din timpuri străvechi
au atras atenţia oamenilor, acordîndu-se o deosebită atenţie mai ales „lunii noi".
Cele patru faze ale Lunii, după mărirea şi micşorarea astrului sînt: luna nouă,
luna în creştere, adică în prima fază, luna plină şi luna în descreştere, adică în
ultima fază. Diferitele faze ale lunii sînt reflectate în nenumărate credinţe ale
poporului. în perioada lunii noi se crede că:
- postul început la această dată a calendarului anticipează numeroase boli, cît
şi curăţă trupul de rele,
- este bine să tunzi pomii,
- data aceasta nu este favorabilă din multe puncte de vedere, se crede că este
începutul tuturor relelor,
- e bine să ai punga plină cu bani, pentru că astfel toată luna vei avea bani,
- la această dată se efectuează cele mai eficace şi rele vrăji şi farmece,
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- copiii la această dată sínt mai plîngăreţi, ţipă mai tare,
- răul la această dată se înnoieşte, boala se întăreşte,
- morţii, sinucişii şi înecaţii ies din morminte şi pricinuiesc multe rele oam e
nilor,
-v isu rile sunt mai rele,
- copiii sínt mai răi,
- nu este bine să te muţi în altă casă sau în casă nouă,
- nu este bine să se facă nunţi,
- î n timpul verii la lună nouă se face totdeauna vînt şi ploaie,
- î n timpul iernii după lună nouă vine de fiecare dată ger mare,
- seminţele semănate în această zi nu vor creşte,
- î n timpul lunii noi nim ic nu aduce noroc.
C înd Luna se află în creştere pentru popor ea vesteşte următoarele:
- precum creşte Luna, aşa se vor tămădui mai greu rănile,
- este perioada în care se nasc cei mai mulţi copii,
-o m u lu i sănătos îi pricinuieşte mult bine.
Despre luna plină se crede că:
- nu este bine să tunzi pomii, că se vor usca,
- multă nenorocire aduce,
- rănile sîngerează mai tare,
- provoacă agresivitate,
- s e nasc copii mulţi,
- copilul născut la această dată nu va duce lipsă de nim ic,
- unii postesc această zi pentru a fi sănătoşi şi norocoşi,
- la această dată se porneşte plugul pentru că aduce roduri bune,
- e bine să culegi numeroase plante medicinale,
- se fac farmece de ursită.
Luna aflată în ultima fază pentru popor este semnul începerii multor lucruri
bune. Astfel că se crede că:
- tot ce se face la această dată e pentru bine,
-to tu l ce se face este bine,
- e bine să semeni, să plantezi,
- operaţiile reuşeşc mai bine.
Despre influenţa Lunii asupra practicării m edicinei deja şi marele precursor
din antichitate al dom eniului, Hipocrate (4 6 0 -3 7 0 î.e.n.) vorbea astfel: „Nu

atinge cu fier (metal) acea parte a corpului, care este influenţată de acea zodie,
în care se află în momentul respecitv şi luna.", cît şi că: „Cel care practică
medicina fără a da importanţă folosului mişcării stelelor (aştrilor) este prost."u
Eclipsele Lunii au fost din totdeauna fenomene de care poporul se interesa
foarte mult. Despre aceste fenom ene poporul credea că sînt provocate, ca şi în
cazul Soarelui, de zvîrcolacii care mîncau aştri, adică de copii morţi nebotezaţi
ori născuţi din părinţi necăsătoriţi.
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Pe Lună însă mereu sînt văzute pete care sînt explicate de oameni în diferi
te feluri. Unii văd în ele o turmă de oi păzite de ciobanul lor, alţii văd o femeie
ş.a.m.d.

„Cînd ieram micuţă tă mă uitam la cer, la stele, la Lună, mai ales vara. Apu
credem că petile dî pă Lună îs aşe ca o muieri care să-nbracă. Alţî zîceu că nu,
că-s nişte uăi cu păcuraru lor. Numa Dumnezo ne poate spune ce pot fi iele."
(7)

Luna estesfîntăşi ea, ca şi Soarele. După credinţa poporului ea este o fecioară
frumoasă, deseori sora geamănă a Soarelui, care se şi îndrăgosteşte de ea, dorind-o chiar şi de nevastă, însă căsătoria lor e îm piedicată de fiinţele supreme.
Luna este o divinitate astrală şi astru propriu-zis. C a divinitate selenară Luna a
fost venerată în personificări divine de aproape toate religiile. Zeităţi şi patroni ai
Lunii au fost de exemplu în mitologia greacă Selena şi Artemis, la romani Luna şi
Diana, la egipteni Honsu şi Bastet.
Miturile selenare au apărut încă din paleolitic, totuşi mulţi scriitori ai antichită
ţii vorbesc despre perioada în care încă n-a existat Luna:
„Se spune că arcadienii au stăpînit pămîntul mai înainte de naşterea lui Jupiter

şi că acel neam a fost mai înainte decît Luna."u
Această credinţă a fost răspîndită însă şi la numeroase alte popoare.
„Luna este cel mai bun profet", afirmă iniţianţii. Ea este un proroc bun mai
ales în ziua Sfîntului Vasile. în această zi, în dependenţa fazei în care se află
Luna, putem afla cum va fi mersul vremii în anul care urmează. Luna plină
vesteşte de exemplu an mănos, în caz contrar se crede că anul nu va fi roditor.
Cu ocazia altor zile de sărbătoare Luna este cercetată din nou de ţărani în
scopul de a prevesti mersul vremii. Luna plină şi cerul senin din ziua Sfîntului
Dumitru vesteşte iarnă bună, dacă cerul este acoperit de nori, iarnă aspră, ger
mare şi zăpezi mari. Ploaia din aceeaşi zi, cîtşi luna nouă de asemenea vestesc o
iarnă grea.
Mersul vremii este prezis şi după următoarele schimbări ale Lunii:
-d a c ă luna are cerc în jurul său mersul vremii se schimbă în spre rău, va fi vînt
şi ploaie,
- î n cazul în care luna este roşie în jurul său, se vesteşte secetă,
- dacă Luna stă cu coarnele în sus de asemenea va fi secetă, dacă se află cu
coarnele în jos va fi ploaie.

Stele, com ete
Stelele, alături de Soare şi Lună, din timpuri străvechi au contribuit la orienta
rea oam enilor în spaţiu, cîtşi la efectuarea unor observaţii meteorologice. Popo
rul crede că stelele au fost puse pe bolta cerului de către Dum nezeu pentru ca
să-l lumineze. Ele sînt candelele cerului şi ale Pămîntului, pe care îngerii le aprind
în fiecare seară.
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„Stelile îs pusă pă cer dă Dumnezo, ca iele să ne lumineză noapte. îs lumini,
pă care înjerii Iu Dumnezo le aprind în tătă sara." (14)
Fiecare dintre noi are cîte o stea, după credinţa poporului. Aceasta se aprinde
la naşterea fiecăruia şi se stinge atunci cînd el moare.
„Cînd să naşte on prunc atunci şi pă cer răsare o stea. Asta-i steaua lui. Pînă
ce ie străluceşte şi uomului îi mere bine. Cînd ie nu să mai vede, pică jos după
cer, şi uomu moare." (52)
In acea direcţie se află mortul în care va cade şi steaua, afirmă informatorii.
Se crede că în momentul în care vei vedea căzînd o stea, este bine să-ţi pui o
dorinţă pentru că aceea se va îm plini.
„Cel ce vede picînd o stea d îp ă cer să-şi ceară ceva, că ii s-a împlini." (50)
Stelele ne oferă nenumărate alte informaţii. Cei mai buni cititori ai stelelor din
totdeauna au fost navigatorii şi păstorii. Ei au citit din acestea nu numai direcţiile,
mersul vremii, ci şi multe alte lucruri. Unii văd chiar şi prescrierea destinului
individual sau viitorul societăţii, cît şi diferite evenimente în diferitele constelaţii
cereşti.
„Babile mai dămult numa cotau la stele apu-ţ şi zîceu ce ţî-i scris în iele. C-aşe
să zîce că la fiecare dîntră noi tăte iis rînduite dînaite. Şi le poţ şti pă tăte dacă
ştii citi semnile." (27)
Stelele alcătuiesc constelaţii - grupuri de stele - pe care omul le-a botezat
după forma pe care acestea o iau pe bolta cerului. Cele mai cunoscute sînt
printre altele Carul Mic, Carul Mare, Cloşca ş.a.m.d.
Prin „Calea Ţiganului" poporul denumeşte „on fuior dă stele dî pă cer", de
spre care se credea că provin mulţumită unui ţigan care a furat paie, şi fugind cu
ele acesta pe drum le-a împrăştiat. (32)
Poporul denumeşte prin expresia de „stea cu coadă" cometele, care la rîndul
lor ar fi vestitoarele unor importante evenimente, ca de exem plu ale războaie
lor, vărsărilor de sînge, ori mari nenorociri.
„D ă cîte ori s-arîtă pă cer steauă cu coadă, să-ntîmplă numa nănorociri.
Unii zîc că şi la războiu cel mare s-o văzut una." (34)
„Şi cînd s-o născut Isus Cristos s-o văzut stea cu coadă pă cer. le tădauna ne
arîtă ceva lucru fontoş." (23)
Ţăranul din timpuri străvechi „coată la stele" pentru a afla tainele universului
ce îl înconjoară.
„Te uita-i numa sus la stele şi dăloc ştiiei cum a fi, például, vreme dă mîne."
(37)
„Cotind la stele" mersul vremii era tălmăcit astfel:
- „dacă noapte pă cer îs stele multe, sclipitoare, mîne a ploie" (35),
- „noapte pă cer vez stele multe, a ploie" (56),
- „iarna stelile sclipăsc tare mîndru, a fi jer mare" (49).
O m ul de rînd mai crede şi următoarele despre stele:
- „nu-i bine să arîţ câtă stele cu jejitu, că ţî s-a usca jejitu" (8),
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- „nu arîta cată stele, că te prinde vo nănorocire" (52).
Se mai crede de popor şi că sfîrşitul lumii va fi vestit de o „stea cu coadă", cît şi
că atunci vor cădea toate stelele de pe cer.

Văzduhul
Văzduhul după credinţele poporului este acel spaţiu care se află între pămînt
şi cer, spaţiu unde „bîntuie vînturile" şi unde „zboară norii" aducători de ploi
sau zăpezi.
Manifestările miraculoase ale văzduhului, după imaginaţia poporului sînt de
seori provocate de nişte făpturi mitice, duhuri necurate, deţinătoare ale unor
puteri miraculoase, care prin activitatea lor execută însă deseori şi porunci dum 
nezeieşti.
îm potriva mîniei văzduhului omul de rînd încearcă să se apere prin diverse
procedee magice, cît şi prin respectarea severă a unor date calendaristice, cum
ar fi şi „joile rele".
„Joile rele" sínt respectate îndeosebi de ţărănci, pentru a fi păzite de trăsnet,
grindină, vifor, revărsări de ape, ploi sau secetă, arşiţă sau îngheţ, cît şi pentru
sănătatea vitelor, rodnicia pomilor şi păzirea semănăturilor de vreme rea.
Aceste joi, numite şi „joile legate", în număr de 9, putînd fi chiar şi 12 sau 15
la număr, sínt de două tipuri: „joile fulgerătoare", adică joia din săptămîna albă,
joia din săptămîna luminată şi joia după Rusalii, cît şi joile după Paşti.
Văzduhul este spaţiul care desparte omul aflat pe pămînt de înaltul cerului,
unde locuieşte Dum nezeu cu îngerii săi, astfel că el este privit şi că un obstacol,
piedică pentru a ajunge la dînsul. Num ai îngerilor şi sufletelor morţilor le este
dată posibilitatea de a străbate acest spaţiu.
Poporul român crede că acesta este locul unde se află „vămile văzduhului" la
care sínt oprite sufletele morţilor pentru a fi puse la judecată în drum spre cer.
Păcatele săvîrşite de aceştia aici vor fi puse la cumpănă, putînd fi răsplătite prin
banii puşi la îndem îna mortului sau cu pomana dată acestuia. în caz contrar,
dacă nu are cu ce să-şi răscumpere faptele, el este trimis în iad.

„Cînd moare cineva ii să pun bani pă uăti. In alte sate îi puneu o crenguţă în
brîncă. La Uătlaca ştiu că ii să pune în copîrşeu o bîtă dă nadă lungă, d î la
susuuară pînă jos să ajungă, apu jos o crestau oleacă şi-i băgau bani în ie. Aşte
le făceu ca să poată să-şi plătească păcatile care le-o avut." (32)
Văzduhul este un spaţiu agitat, care deseori se modifică de la un moment la
altul. în acest loc dom nesc vînturile care înconjoară întregul glob pămîntesc. Un
bun observator al văzduhului, prin m odificările stării acestuia poate prezice cu
mare uşurinţă mersul vremii sau schimbarea acesteia.
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Vîntiil
Văzduhul este spaţiul în care se adăposteşte vîntul. Conform credinţelor po
porului acesta a fost dat de Dum nezeu ca să cureţe pămîntul de rele, cît şi să îl
mai răcorească din cînd în cînd.

„Vîntu l-o făcut şi l-o trimăs Dumnezo ca să cureţe pămîntu dă cile rele. lei să
bagă păstă tăt şi mătură tătă spurcăciune dă pă faţa pămîntului." (14)
„ Vîntu îi bun şi pîntru că mai răcoreşte lume oleacă." (24)
După părerea altora vîntul provine de la suflarea unor fiinţe malefice care vor
să nimicească totul de pe faţa pămîntului, şi pentru că aceste fiinţe pot cauza
multe rele oamenilor, aceştia se apără de ele, lucru afirmat chiar şi de zicala „îl
apără/fereşte şi dă vînt".
Vîntul poate fi deci atît bun, cît şi rău, astfel îl caracterizează şi următoarea
informaţie:
„Ieste vînturi rele, care îmboardă şi uoaminii şi căşile, da vîntu cila bun nu
băntăleşte pă nime, el numa curăţă lume dă cile rele." (35)
Vînturile rele primejduiesc viaţa oam enilor şi răstoarnă casele acestora, copa
cii, astfel că ele nu pot fi decît ale necuratului.
Vîntul poate însă porni şi atunci cînd moare un om rău sau un strîgoi, cînd
cineva bate pămîntul, cît şi dacă femeie mînă căruţa cu cai.
„Să nu sudui pămîntu că te-aleji cu vînt mare." (54)
„Dacă mînă o muiere cociie să face vînt. "(11)
„Dă cîte uări moare on uom rău uă o muiere re începe să bată vîntu." (6)
Cum fiecare fenomen atmosferic sau corp ceresc are o înfăţişare, vîntul este şi
el închipuit de poporul român ca fiind un flăcău frumos.
în mitologia indo-germană vînturile însă sínt personificate de cîini, care urlă,
gem şi vijîie pe unde trec în necontenita lor călătorie, aflîndu-se mereu pe drum,
ca şi adevăraţii soli ai divinităţii.14 Parcurgînd mitologiile diferitelor popoare pu
tem găsi numeroşi zei care întruchipează diferitele fenomene periculoase ale
atmosferei cum sínt de exemplu şi Poseidon, Baal, Susavoo, H uracan15 ş.a.m.d.
Grecii la rîndul lor credeau că furtunile şi vîrtejurile sínt cele mai periculoase
forme ale vîntului, cît şi că acestea sînt provocate de monştri feminini, copile ale
lui Poseidon şi Geia.
Vîntul bate cu diferită intensitate. Bate mai dom ol sau este sesizabilă abia o
adiere plăcută, zicîndu-se că „amu şi vîntu îi bucuros". Cînd însă se supără, el
„suflă tare" sau „vuieşte", precum îl vedem şi auzim iarna, cînd e ger mare, cît şi
atunci cînd vede vreo nedreptate. Cea mai periculoasă formă a vîntului cunos
cută la noi este „vîntoasa".
„Vara dîn cînd în cînd vine aşe, on vînt tare, apu tăt aşe să-ntoarce, ca
ringhişpilu. Vîrfu ii în pămînt, iară în sus îi aşe, ca tolceriu. Apu trabă să te fereşti
dă iei, că te ie cu iei, dacă nu grijeşti." (35)
în mitologia românească vîntoasele sínt divinităţi feminine care stîrnesc furtuni
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şi vîrtejuri de vînt. Uneori sínt personificate ca slugi ale lui D um nezeu, ce
locuiesc în peşteri sau nori.16
Vîrtejurile pot fi provocate şi de nişte zîne. Aceste zîne sínt considerate de unii
cercetători ca fiind reminiscenţele zeităţilor vîntului, ale harpiilor, nimfe protec
toare ale pădurilor, care pedepsesc oamenii pentru tăierea arborilor.
Se mai crede şi că vîntoasa este „muiere vîntului" şi că ea este mînioasă pe el
din cauza că nu suflă destul de tare, astfel că-şi arată ea puterea.

„Vîntoasa îi muiere vîntului. le îi mai re dăcît vîntu, mai turbată, ca tăte
muierile. Cînd să mîniie atunci îş arîtă puterile." (54)
însă oricît de temut este vîntul sau vîntoasa, nu trebuie să uităm nici pentru un
moment de faptul că tot ei sínt şi aceia care aduc ploile dădătoare de viaţă.
Tocm ai din această cauză oamenii se feresc să-i blesteme, să-i înjure, pentru ca
să nu-i supere, cît şi pentru faptul că se crede că cel care suduie vîntul, la moarte
va avea noroc de vînt.
„Să nu sudui vîntu, că nu-i bine. lei ne-aduce ploaie şi ne răcoreşte vara, cînd
îi tare cald." (37)
„Cel ce suduie vîntu a ave şi iei vînt la moarte sa." (6)
Vînturile pot fi grupate şi după perioadele în care acestea dom ină văzduhul.
Vîntul de martie etînăr şi puternic, cel de aprilie curăţă tot şi îngrînează pămînturile.
Vîntul de mai şi iunie este num it cel al roadelor, iar cel de iulie şi august cel al
culesului. Cel mai slab vînt bate la Crăciun şi în perioada cîşlegilor. Despre vîntul
care bate la Crăciun poporul mai crede şi că dacă acesta bate dinspre vest vesteş
te mulţi morţi pentru anul viitor, în cazul în care însă bate dinspre est este semn
că vor fi multe nunţi în anul următor.
încă din timpuri străvechi omul a încercat să interpreteze atît semnele genera
le ale văzduhului, cît şi semnele care vestesc stîrnirea unui vînt. în China deja din
anul 500 î.e.n. au început să studieze direcţia şi puterea vîntului, cu ajutorul
zm eielor ridicate în înaltul cerului. în Europa începînd din secolul al IX-lea s-a
generalizat aşezarea indicatoarelor direcţiei vîntului pe acoperişurile caselor.
Pe baza observaţiilor efectuate vîntul poate fi prezis din următoarele semne:
- Soarele apune mic şi roşu,
- pe cer noaptea sunt vizibile multe stele,
- răsăritul Soarelui e roşu,
- te m ănîncă corpul,
- greierele cîntă seara,
- pisica umblă neliniştită,
- luna este înconjurată de cercuri,
- oile se bat şi se izbesc cu capul,
- pisica zgîrîie rogojina,
- rîndunelele zboară p în ăîn nori,
-z b u r d ă vitele şi se bat,
Vîntul poate fi stîrnit şi dacă se spînzură cineva.
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Se mai crede şi că vîntul dinspre nord vara aduce ploaie şi frig, iar iarna
zăpadă. Vîntul călduţ al primăverii vesteşte la rîndul său sosirea perioadei efec
tuării semănăturilor. Vîntul de la sfîrşitul toamnei prevesteşte cum va fi iarna.
Dacă toamna vîntul bate dinspre nord, începutul iernii va fi rece, dacă bate
dinspre sud, atunci sfîrşitul iernii va fi rece. în cazul în care vîntul va bate
dinspre est, atunci mijlocul iernii va fi rece.
La M icherechi în noaptea Anului Nou ţăranul ieşea la miezul nopţii afară din
casă ca să cerceteze cerul pentru a prezice viitorul din direcţia din care acesta
sufla. Anul roditor era vestit de vîntul dinspre răsărit, vîntul dinspre apus nu era
însă semn bun.
îm potriva vînturilor mari, a furtunilor, oam enii desigur încearcă să se păzeas
că. Procedeele de prevenire sínt de exemplu şi cele de a nu scutura şi a nu tăia
cu cuţit merele pînă la Sîntetru sau de a respecta „joile legate".
„Să nu scuturi merile pînă după Sîntetru, că vin furtunile." (21)
în timpul furtunilor populaţia se protejează aprinzînd în case în faţa icoanelor
luminările aduse de la biserică la Paşti, afumînd prin case cu tămîie, aşezînd o
cruce pe masă „ pînă ce trece vreme gre" şi citind din Biblie Psalmul 54. De
asemenea, în acelaşi scop sunt trase şi clopotele bisericilor.

„Cînd îi vreme gre îi bine să-ţ aprinz lumină şi s-o pui su icoană şi să te roji la
Dumnezo să nu să întîmple nimica rău cu line." (56)
„Mai dămult cînd iera aşe vreme re trăjeu clopotile d î la biserică da dă s-or
răsîpi norii d-asupra satului." (1)
Pentru a fi apărate nu numai gospodăriile oamenilor, ci şi pămînturile acesto
ra de furtuni, sínt aşezate în cele patru colţuri ale ogoarelor naforă de la biserică,
sau sînt îm plîntate fire de salcie aduse de la biserică în ziua de Florii, cît şi se
presară pe pămînt muguri de mîţişoare.
„Cînd vinem acasă d î la biserică la Florii aducem cu noi fire dă să/cuţă. Apu ne
făcem dîn iele cununiţă ce-o punem pă cui Ungă icoană. Alţî aducem mai multe
fire dă-şi ducem şi la holdă, dă le împlîntau în pămînt să-l ferească dă vremuri
grele." (35)
De furtuni omul este protejat însă, după credinţa poporului, şi atunci cînd o
barză îşi face cuibul pe casa acestuia.
„Dacă o goioa îşi face cuib la casa ta, atunce ieşti norocos. Da iei te păzeşte şi
dă vremuri grele." (7)
Vîntul, în general, este invizibil pentru om. Num ai copiii pînă la vîrsta de 7 ani
îl pot vedea, dacă au fost feriţi să mănînce ceapă şi ou, ba chiar nici mamele nau consumat din acestea cînd erau gravide cu ei. însă copiii deşi îl văd, nu pricep
ce este şi nu-l numesc. Chiar şi omul matur l-ar putea vedea, dacă s-ar feri de
consumarea celor amintite, pentru ca pieliţa acestora să nu se depună pe ochiul
lor.
„Bătrînii or crezut că poţ vide şi vîntu, numa trabă să te ferşti să mînci uou, ai
şi ceapă, că aşte te fac dă nu-l vez. Că ţî să pune pă uăti aşe, albeaţă , cum să
lasă la cîte unu la bătrîneţă pă uăti." (14)
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Norii
Mitologia românească consideră că Sfîntul llie este stăpînul norilor, care cu
ajutorulvîntului îi goneşte pe aceştia pe cer. Unele popoare antice însă deseori
asimilau norii cu nişte balauri uriaşi care se ceartă în cer.
După credinţa poporului norii provin din apa ridicată de razele soarelui sau
de curcubeu, şi din ei cad mai apoi diferitele forme de precipitaţie pe pămînt.

„Soarile be apă dîn bălţile clî pă pămînt, apu dîn apa asta iei face mai apoi
norii, iară cînd norii să fac mari, apa die iară pică jos, adică ploaie." (38)
Norii sínt de diferite feluri, sînt mai mici sau mai mari, întunecaţi sau albi, deşi
sau mai răsfiraţi. Experţii care îi cunosc mai bine după înfăţişarea lor vestesc
ninsoare sau ploaie.
„Noru negru aduce neauă." (22)
„Norii care mărg cătă miazănoapte aduc ploaie." (4)
„Noru roşu la apus aduce vînt şi furtună." (36)
„Norii surii aduc tiatră." (54)
Zilele înnorate la rîndul lor vestesc mersul vremii. De exemplu „Crăciunu noros aduce an bun."
Din timpuri străvechi oamenii încercau să se protejeze îm potriva înnorărilor,
trăgînd cu săgeata spre nori pentru a-i împrăştia pe cer, cît şi ca norii să nu
m ănînce Soarele, deoarece credeau că ei pot provoca şi eclipsele solare.

Ceaţa, chiciura, negura
Cînd zarea pare fumurie, românul denumeşte acestfenomen atmosferic „ceaţă"
sau „negură". Acest fenomen îngreunează orientarea în spaţiu a om ului, cît şi
vederea clară a lucrurilor îndepărtate. O m ul tocmai din această cauză poartă o
mare teamă de ea.
Negura este caracteristică pentru vremurile mai reci, cînd timpul este liniştit.
Ţăranul chiar şi zice: „Cînd să lasă negura, atunce nu-i aşe dă frig."
Aceste perioade pot dura chiar şi mai multe zile. Sem ne prevestitoare de ne
gură sínt:
- vrăbiile se adună la un loc,
- sea ra cocoş i i cîntă m u It,
- iarna păsările stau aproape de pămînt.
Poporul crede că negura nu este sănătoasă, de aici provine binecunoscuta
zicală: „Pînă la cioante ţîsă bagă."
Um ezeala şi răcoarea ei deseori provoacă tuse şi dureri reumatice, astfel că nu
e primită cu mare bucurie de ţărani, care încearcă să scape de ea prin a aşeza pe
foc o tigaie cu apă, chiar şi dacă cred că atunci cînd se lasă negura jos, vremea
se schim bă în bine: „După negură tă vreme bună vine." (27)
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în comparaţie cu negura albă, negura deasă şi întunecoasă însă vesteşte apro
pierea ploii:
„Dacă negura ce s-o lăsat îi deasă şi întunecoasă, atunci să te aştepţ la

ploaie. "(14)
Negura mai poate vesti şi următoarele:
„Anu Nou cu negură aduce multe boli peste an." (7)
„Ceaţa dî la Bunavestire îi semn dă vreme bună." (32)
„Negura d î la Sînjorj aduce an bun." (1)
„Ceaţa dă toamnă aduce neauă multă la iarnă." (2)
„Ceaţa dîn martie aduce furtuni vara." (37)
„Negura dîn februarie jer aduce." (23)
Chiciura este negura îngheţată iarna. Despre aceasta omul de la sat vorbeşte
astfel:
„In vreme dă iarnă negura îndeaţă pă pomi, pă garduri.
Şi dă hanile uoaminilor! Uă dă musteţă şi dă sprîncene." (37)
Pomii încărcaţi de chiciură vestesc şi ei celor iniţiaţi în descifrarea semnelor
vremii an rodnic, mulţi muguri şi multe roade.
De asemenea an îmbelşugat vesteşte şi chiciura de pe pomi în ziua Anului
Nou, cît şi în oricare altă zi de sărbătoare. Chiciura de pe pomi este însă şi semn
că în scurt timp va ninge.
„Cînd iarna pomii îs aşe încărcaţ pă crenji, atunce asta-i sămn c-or fi multe
fructe la anu." (54)

Rouă şi brum a
Expresia de „are faţa ca raua" provine de la faptul că românul crede că rouă
este o formă de precipitaţie foarte fină. Aceasta cade din cer îndeosebi în nopţile
zilelor secetoase, cu scopul de a asigura umiditatea necesară vegetaţiei. Grosi
mea acesteia de altminteri este şi un semn pentru ţăranul atent la m odificările
mersului vremii, care semnalează acestuia lipsa de ploaie.

„ C în d vara nu p lo a ie multă vrem e, îi secetă, raua ajută tare m ult
sămănăturilor." (26)
Cu cît este mai groasă rouă cu atît preţuieşte mai mult.
Importanţa ei este vizibilă şi prin utilizarea ei în cadrul diferitelor procedee
magice, cele mai importante fiind legate de aducerea manei vacilor, cît şi de
medicina populară - se spălau cu ea, ca să fie sănătoşi, să nu aibă pistriu sau răni
etc.
„Dacă o avut uarecine aşe bubă, o trăbuit şi margă în Vinere Sacă înainte dă
răsărit dă soare pă hotar. Dacă o fost acolo uarice apă, o trăbuit şi să aschelde
în ie. Ş-aşe o fost, că numa cole în ogradă s-o dus şi s-o spălat pă bubă cu roauă
după luţernă. Aşe zîceu că-ţ trece. Era care şi atunce făce asta, dacă n-ave nici
on bai. Tumna c-oace şi nu aibă."17
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„Dă Sînjorj nante dă răsărit o trăbuit să meri dăzbrăcată să strîrtj roauă cu
strecurătoare. Apu rouă d ie trăbuie ş-o dai vacilor amestecată cu tărîţă, c-apoi
iară dăde lapte... Da iera bine şi pui şi-n şuştari cîte o crenguţă dă rug, ca şi fiie
păzîte dă cile rele. "(7)
„Punem pălmile pă iarbă să le udăm şi aşe ne spălam cu raua, să fim mindre."
(49)
Cînd rouă timp îndelungat nu cade se crede că aceasta a fost furată de strigoii
care pedepsesc oamenii necredincioşi astfel.
„Dacă raua întîrzîie, nu pică multă vreme, atunci bistoş că strigoiUe uor fu
rat." (55)
Data căderii rouăi vesteşte şi ea lucruri importante agricultorului. De exemplu
rouă de la Sînjorj vesteşte an mănos. De fapt cea mai binefăcătoare este rouă
ce cade la Sînjorj, aceasta fiind utilizată în cadrul multor practici magice, des
pre care am amitit mai sus.
Rouă îngheţată este numită brumă. Bruma poate fi considerată şi ca un semn
al sosirii timpului rece. Căderea ei semnalează nu numai sosirea toamnei, ci şi
lungimea acesteia. Două dintre lunile toamnei poartă chiar şi denumirile acestei
forme de precipitaţie. Octom brie este numit de către popor Brumărel, iar no
iembrie Brumar, semnalînd începerea căderii brumei, cîtşi intensificarea aceste
ia.
Se mai crede că a doua zi după plecarea păsărilor călătoare de fiecare dată
cade brumă, „In ziua după ce să duc rîndunelile întădauna să lasă bruma."
(32), cît şi că bruma de la Bobotează vesteşte roade îmbelşugate.

Ploaia
Ploaia este de o importanţă neasemuită pentru ţărani. D e căderea şi de
cantitatea acesteia depindea viaţa întregii comunităţi, asigurarea pîinii de mîine.
Pentru tot poporul ploaia este foarte importantă, fiindcă de ea atîrna viitorul
roadelor.
Tocm ai din cauza importanţei sale era urmărită cu mare atenţie sosirea aces
teia, putînd fi prevestită de cele mai diverse semne.
D upă credinţele poporului ploaia este dată de Dum nezeu cînd el doreşte.
Dum nezeu este cel care sloboade vinele din cer şi ia apă din mare ca să facă
norii din care, sub formă de precipitaţie aceasta din nou va ajunge pe pămînt.

„Ploaie ne-o dă Dumnezo atunci cînd iei vre. D-aceie trabă să-l slujim cu
cinste, ca să nu ne lese fără ploaie." (14)
Despre „vreme dă ploaie" se vorbeşte atunci cînd apar norii pe cer, acesta se
întunecă. După nu peste mult timp vor cădea şi primii stropi de ploaie. Ploaia
este adusă şi dusă de vînt. Dacă se stîrneşte însă o furtună, aceasta poate duce
ploaia în altă parte.
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Se prezice ploaie din următoarele semne:
- dacă se bat vitele,
- cînd te bate tare somnul,
- cînt te m ănîncă urechile,
- dacă m ănînci din oală,
- î n cazul în care se înneacă cineva,
- dacă îţi hrăneşti bine pisicile,
- c în d cocoşii seara cîntă mult,
- cînd „să văd munţî Aradului".
Poporul mai crede şi că în cazul în care prima zi a săptămînii, lunea, plouă,
atunci toată săptămîna va ploua: „Dacă săptămîna începe cu ploaie, tătă săptămîna a ploie." (35), precum şi că ploaia de dim ineaţă nu ţine mult.
De asemenea se mai crede şi că „ sărbătoarea jidovilor" mereu este petrecută
cu ploi.
Importanţa căderii ploii asigurătoare de rod îmbelşugat este observabilă şi prin
numărul im presionant al credinţelor care se leagă de aceasta. Anul bun este
prezis de exem plu şi după următoarele:
- la Bobotează vor picura streşinile caselor,18
- la Paşti oamenii se vor uda cu apă,
- tună înaintea zilei de Sînjorj.
Cel mai răspîndit procedeu de prevestire a ploii pentru anul următor este cel
al pregătirii aşa-numitului „ cărindari dă ceapă".

„La Anu Nou cotam cum a fi vreme, apu luuam o ceapă şi o tăiem în doauă
uă în patru şi luam dîn ie doauăsprăzece foi sănătoasă. Pă fiecare foaie punem
oleacă dă sare, apu le numem după fiecare lună că: ienuarie, februarie... şi le
punem aşe, pă cuptor, uă în fereastă. Cînd ne uitam a doaua z î la iele vedem că
sare tătătăt s-o topit. Apu, ne uitam că în care foaie îi mai multă apă, că atunci
în luna die a ploie mai mult. Lucrurile aşte tăte ni le însămnam in deva." (25)
Poporul prevesteşte ploaia şi caracteristicile acesteia şi după alte aspecte. De
exemplu se crede că primăvara ploile vin din direcţia în spre care popa cu busu
iocul a stropit pentru prima oară la Bobotează.
După intensitatea şi durata lor, ploile pot fi de mai multe feluri. Cînd stropii de
ploaie sínt mai mici poporul zice că „cerne", deosebind fenomenul de faptul
cînd stropii sínt mai mari. „Tiatra" cade atunci cînd ploaia aduce şi bucăţi de
gheaţă mai mici sau mai mari. Cele mai periculoase forme ale ploii sínt furtunile
şi potopul, de care oamenii se feresc văzînd în ele mari pericole.
Ploile cu stropi mari de obicei nu durează mult. Se crede că doar pînă ce se
risipeşte norul care „s-a rupt", abia atunci „ a sta ploaie".
„Ploaie cu bulbuci" are stropi mari şi, e de lungă durată. îndelungată va fi şi
ploaia care atunci cînd cade lasă parcă un fum în jurul ei. Acest fenomen este
descris de ţărani şi prin expresia de „cură ca dîn uăl".
Ploile care durează mai multe zile sínt cauzate de moarte prin înec
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sau sprînzurare a unor oam eni, cît şi de moartea vreunei strigoaice sau vrăji
toare.

„Cînd ploaie nu să mai opreşte să zice că cineva ş-o făcut moarte, uă că o
murit o strîgoaie, uă on uom rău." (54)
Ploaia deseori este însoţită de fulgere, trăsnete ori piatră, uneori chiar şi de
un soare strălucitor. în acest ultim caz se crede că „dracu îşi bate nevasta" sau
că „să pişe strîgoile", cît şi că „fetite or căzut în păcat".
„Dacă îi ploaie cu soare să zîce că dracu îşi bate nevasta." (54)
„Cînd îi ploaie cu soare să zîce că să pişe strîgoiile." (32)
„Atunce cînd ploaie şi îi şi Soare d-odată să zîce c-or făcut fetile treburi
năcinstite."(6)
Despre acest fenomen ţăranul crede că dăunează semănăturilor şi plantelor.
„Rujinează frunzăle la sămănături." (17)
„Să opăresc tăte în ogreadă." (55)
„Pică rodiie pă tăte dîn ogreadă." (33)
Lipsa ploii, atît cît şi ploaia prea multă pot dăuna semănăturilor şi întregii
comunităţi. Astfel că o prea mare cantitate de ploaie trebuie oprită prin diferite
procedee. în acest scop se practică înfigerea în pămînt a unor obiecte de fier sau
tragerea clopotelor din sat. Ploaia este curmată şi prin aruncarea sării în foc sau
prin aruncarea unei icoane sau a unei legături de urzici în fîntînă.
Obiectele de fie r-c u ţit, to p o r-e ra u folosite atît pentru izgonirea ploilor, fiind
aşezate cu tăişul în sus în pămînt, cît şi pentru invocarea acestora, prin a le aşeza
în pămînt cu tăişul în jos. O biceiul utilizării obiectelor tăioase de fier are la bază
vechile credinţe ebraice şi eline în existenţa unui cer de fier.19 Fierul are însă
valoare sacră la mai multe popoare, avînd calităţi malefice, cît şi benefice.
Invocările tabuistice ale cerului, ca să se dezlănţuie ploaia, aveau loc desigur şi
în cadrul altor procedee. Alături de „rujile/slujbile dă ploaie" cu ocazia diferitelor
sărbători, Ispas, Rusalii, întreaga comunitate participă la diferitele procesiuni menite
să asigure comunităţii cantitatea de ploaie necesară. De o deosebită importanţă
sínt practicile magice din cadrul „paparudelor" cu ocazia verilor secetoase şi
calde.
Regularitatea căderii ploilor, cât şi cantitatea acestora era şi sínt încă şi azi
elemente foarte importante pentru agricultori. Apa, înzestrată cu atribute sacre,
şi-a creat un capitol aparte în cadrul credinţelor tuturor popoarelor.
Anticii nu traversau niciodată ape decît după ce se rugau, crezând că astfel ei
nu vor fi pedepsiţi de zei. Nu spurcau apele scuipând sau urinând în ele, iar
femeilor care se aflau în perioada ciclului nu li se îngăduia să se apropie de nici o
fântână. Numai persoanele aflate în stare de puritate puteau să cureţe fântâni
le.20 Marinarii aduceau jertfe în timp de furtună, pe care le aruncau în apă, ca
supărarea zeilor să treacă fără a le provoca pagube.
Apa, pe lângă faptul că era înzestrată cu virtuţi benefice şi putea fi utilizată în
toate riturile de trecere care m archează momente capitale din viaţa omului, era
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implicată şi în cadrul riturilor agrare, menite să asigure creşterea culturilor.
Efectuarea acestor demersuri nu este legată de date fixe ale calendarului, este
dependentă doar de. desfăşurarea m uncilor agrare.
Ploaia este considerată de ţărani în timp de primăvară şi vară un adevărat
dar dum nezeiesc pentru recoltele pământului. în lipsa acesteia cei care trăiau
din agricultură erau puşi la grele încercări. Din această cauză oamenii adresau
rugi directe sau printr-un intermediar al zeului, cu scopul de a deschide râurile
cerului. Astfel că în timp de secetă poporul practica diferite demersuri de in
vocare a ploii, de care depindea traiul întregii colectivităţi.
Fodorul românesc cunoaşte mai muie tipuri de invocare a ploii, printre ro
mânii din Ungaria este însă practicată doar „ paparuda", obicei cunoscut în
această zonă sud-estică a ţării sub denum irile de: „păpăruga, dăudu, dodole,

dodolaie".
Obârşia acestor rituri de invocare a ploii, caracteristice tututor popoarelor
agrare, este mult mai veche, indoeuropeană.21 în cadrul acestora putem distinge
două tipuri specifice, deseori coexistente. Primul este cel al simulării unui cere
monial funerar - cum este şi caloianul - , care la toate popoarele arhaice avea
scopul de a înmormânta însăşi moartea, personificată printr-o păpuşă de lut,
obiceiul tragic al înmormântării devenind o sărbătoare veselă pentru întreaga
colectivitate.
Al doilea rit - reprezentat de paparuda - poate fi asemănat mai mult cu
colindele, însă de această dată discursul liric este adresat unei forţe divine şi nu
gazdei.
Ovidiu Bârlea vorbeşte şi despre o posibilă origine tracică a obiceiului, por
nind de la faptul că acesta este răspândit la toate popoarele balcanice sub diferi
te denum iri de „pirpiruna „ la greci, „ peperuda" la bulgari, „ dodole" la sârbi,
„peperona „la albanezi.22
Anca Irina Ionescu în lucrarea sa intitulată Mitologia slavilor susţine chiar şi
că obiceiul face parte din cadrul unor ritualuri dedicate celui mai important zeu
al panteonului rus, zeu al tunetelor şi al fulgerelor:
„Numele şi cultul zeului Perun se reflectă şi intr-un alt obicei popular foarte
răspândit în special la slavii de sud, şi anume peperuda. Peperuda este un ritual
magic de invocare a ploii. în zilele secetoase de vară, când se simte din plin
nevoia de apă, copiii (de obicei, fetiţe) în vârstă de 10-12 ani dansează şi cântă
din casă în casă, iar stăpânul casei toarnă apă pe ei. Acestea sunt peperudi.
Copiii provin, de regulă, din familii mai sărace fiind întotdeauna răsplătiţi pen
tru cântecul şi dansul lor cu bani sau obiecte. Ritualul peperudelor reprezintă
un exemplu tipic de magie imitativă, care prin simularea ploii speră s-o şi pro
voace. .. Legătura dintre acest ritual magic şi numele zeului Perun transpare clar
- zeul tunetului şi al fulgerului este, implicit, şi stăpânul ploilor. In sprijinul
acestei afirmaţii vine şi atestarea unor invocaţii pentru ploaie practicate de litu
anieni în secolul al XVI-lea şi adresate zeului Perun."23
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în cadrul practicării acestui rit de etapă - despre care pentru prima dată

Dimitrie Cantemir aminteşte în opera sa D escriptio M oldáviáé24- , oficiat pro
babil la o dată fixă în România, obiceiul practicându-se de cele mai multe ori în
a treia dum inică sau a treia joie după Paşti, eventual la Sânjorj, cu scopul de a
asigura condiţiile de fertilitate, putem distinge trei momente principale:
1. Alcătuirea cetei şi alegerea personajului principal, de cele mai multe ori
mascat;
2. Pornirea la drum a alaiului spre casele gospodarilor şi la fântânile din loca
litatea respectivă;
3. Depunerea măştii vegetale - de obicei într-o apă - , despre soarta căreia
însă în rândul românilor din Ungaria nu am putut găsi informaţii.
în ceea ce priveşte textul invocării şi el poate fi îm părţit la rândul lui în trei
părţi: versul de invocare, deseori repetat de mai multe ori, rugămintea propriuzisă, şi motivarea cererii.
Protagoniştii practicării acestui ritual în interesul obştei erau copii, femei sau
ţigănci, bărbaţi însă nici într-un caz. Despre practicarea lui, foştii protagonişti din
satele româneşti din Ungaria relatează în felul următor:

„Când multă vreme nu ploie şi iera secetă bătrânii îndemnau pruncii să um
ble a dodoli, dadă a da Dumnezo on pic dă ploaie... Apu să duceu câteva
fătuţă - tri uă patru - p î la căşile uoaminilor şi întrebau:
- Bună zâuai Slobod îi să spunem dodolaie?
Dacă gazdile le lăsau, fetile să puneu lângă fântână şi ţânându-să dă brânci
începeu să cânte:
„Hoi, dodolaie,
Deie, Dumnezo să ploaie!
Hoi, dodolaie,
înde dai cu sapa
Să sporească apa!"
Apu găzdoaie aduce on păhar dă apă şi le uda olecuţă, ca să deie Dumnezo
ploaie... Le mai dăde şi câte ceva, bani, uă ţucur." (28)
„Pruncuteii dă şapte-opt ani să strânjeu laolaltă câte tri, patru, şi unu dântră
ii să-nbrăca în hane verz, dă soc. Adicate muierile îl îmbrăcau. li umblau pân sat
apoi şi cântau că:
„Dodule,doduţule,
Scloboz, Doamne, ploile!
Ploile curate,
D î la Domnu date!
Să moaie prăvuţu,
Să coacă tentiuţu!"
Apu muierile ieşeu afară şi-i udau, zăcând:
- Deie Dumnezo, ploaie!, şi le dădeu bani la prunci." (14)
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„Când ieram io mică în vreme dă secetă ne îmbrăcam câte tri-patru fătuţă în
rotii dă soc, apu ţânem câte o frunză şi d-asupra capului... Aşe merem pă uliţşi
ne oprem la căsâle cunoscuţâlor.
La prag ne oprem şi începem să cântăm:
„Păpăruga, ruga,
Roagă Dumnezău,
Să ne deie ploaie,
Ploiţă curată,
Făr-on pic dă pată!
Grâuu până-n brâuu,
Iarba până-n barbă,
Tent'iu, cât copacu.
Rod, rod, până-n pod,
Pân' la casa Iu Irod."
Găzdoaie atunce ieşe afară dân casă şi ne strope oleacă cu apă şi ne dăde
bănuţ pântru că am trecut p î la ii cu păpăruga." (12)
Ritualul se practica în acelaşi mod în toate satele, fiind reactualizat la fiecare
casă unde grupul era primit. Doar numărul participanţilor diferea, textul cîntat,
cît şi faptul că nu toate grupurile intrau în curţile gospodarilor, unele oprindu-se
doar la poarta acestora, rostind aici ruga de invocare a ploii.
în satele unde personajul principal era o femeie aceasta se îm brăca şi ea în
haine făcute din frunze verzi de soc sau „dă brusturi", ori din crengi verzi rupte
din copaci. Această unică protagonistă a ritualului, fiind de obicei o ţigancă sau
nebuna satului, trecea şi ea pe la casele oamenilor, de la care primea, la rândul
ei, pentru ruga spusă ca răsplată, bani şi apă din găleţile aruncate asupra e i.(35)
Trebuie menţionat faptul că unii cercetărtori chiar le şi atribuie ţiganilor origi
nea practicării obiceiului25, aceştia fiind priviţi în general ca purtători şi aducători
de noroc.
Stropirea cu apă - practicată în cadrul obiceiului pe care com parându-l cu cel
descris de către Dimitrie Cantemir cu secole în urmă, putem constata că a fost
păstrat aproape fără nici o modificare substanţială - are menirea de a aduce
rodnicie, prin imitarea ploii. Masca verde purtată de protagonişti, unica rechizită
a acestora, este o reprezentare a spiritului antropomorf al vegetaţiei, moştenită
din străvechi timpuri păgâne. Paparuda, adică mămăruţa sau buburuza, este
acea fiinţă mitică c ă re ia -d u p ă credinţa poporului - î i este adresată rugăciunea
de a ajuta oamenii. Ea este doar un intermediar trimis la Dum nezeu pentru a
cere ploaie.
După cum se poate observa obiceiul în general era practicat de copii, totuşi
maturii erau cei care se îngrijau de transmiterea acestuia de la o generaţie la alta,
precum se întâmpla şi în cazul altor obiceiuri sau rituri. Despre aceşti protagonişti
am mai putut afla că ei porneau la drum mai ales atunci, când în vreme de
secetă se ivea pe cer câte un nor, care alimenta speranţele oam enilor în aştepta
rea ploilor.
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în localităţile cu populaţie mixtă a putut fi culeasă chiar şi o variantă, o adap
tare a obiceiului în limba maghiară, după ce practicarea obiceiului fusese prelu
ată de către ţigani. Protagonista praticării obiceiului era o ţigancă, care purta în
cap sau la brâu un batic cu buline - „babos kendő" - , semănând astfel şi mai
bine cu intermediatorul trimis la Dum nezeu, cu mămăruţa, căreia i se adresau în
cadrul invocării. Textul cântat era însă înlocuit cu versurile unui cântec maghiar,
m ultîndrăgit de copii.
„ Szállj, szállj, katica bogár,...".

(Zboră, zboară, mămăruţă...)26
în cazul în care Dum nezeu asculta ruga şi deschidea râurile cerului, adu
când ploaia mult aşteptată, întrega comunitate îşi manifesta bucuria, copiii aler
gau veseli, cântând cântece de tipul următoarelor:

„Ploaie, ploaie, pă părete,
C-aşe le place la fete.
Ploaie, ploaie cu bulbuci,
C-aşe le place la prunci!"
„Ploaie, ploaie,
Fetile să moaie,
Ficiorii să crească,
Să le cocoşească!" (32)
în cele ce urmează vom reda şi cîteva din textele paparudelor, culese
de la informatorii români ai satelor cu populaţie română.
„ Păpăruga, ruga,

Roagă-m Dumnezăuu
Să ne deie ploaie,
Ploiţă curată,
Făr-d-on fir dă teatră!
Crâuu până-n brâuu,
Iarba până-n barbă,
Spicu, cât cuţâtu,
Tentiu, cât copaciu.
Rod, rod, până-n pod." (Micherechi)
„Dădilă, dădilă,
Deie Dumnezo să ploaie.
Curată, curată,
Fă-d-on fir dă teatră." (Chitighaz)
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„Păpăruga, ruga
Să deie Dumnezo ploaie.
Ploiţă curată
D î la Tatăl dată." (Chitighaz)
„ Păpăruga, ruga

Roagă dumnezăuu,
Să ne deie ploaie,
Ploiţă curată,
Făr-d-on fir dă teatră
Crâuu până-n brâuu,
Iarba până-n barbă,
Săcara , cât scara,
Tentiu, cât copacu,
Rod, rod până-n pod,
Pân' la casa lui Irod." (Micherechi)
„Oi, dodolaie,
Deie Domnezo să ploaie,
O i dodolaie,
Unde dai cu sapa,
Să sporească apa.
O i dodolaie." (Bătania)
„H oi dodola
Deie Dumnezo să ploaie,
Hoi dodola.
Crâuu până-n brâuu,
Uărz până la Sânjorz." (Bătania)
„Dăudule, dăudule,
Sloboz Domane ploile,
Ploile curate,
D î la Domnu date,
înde dai cu sapa,
Să să umple groapa." (Otlaca Pustă)
„Dodule, doduţule,
Dă Doamne ploile,
Ploile curate,
D î la Domnu date." (Aletea)

„Dodoloaie, loaie,
Dă Doamne să ploaie,
Hoi, dodolaie,
Hoi dodolaie,
înde dai cu sapa,
Să sporească apa.
Hoi dodolaie,
Hoi dodolaie.
Rodu pânăn-n podu,
Spicu ca cuţâtu,
Hoi dodolaie,
Hoi dodolaie." (Cenadul-Unguresc)
Vrăjile de ploaie sínt de fapt un control magic al vremii. O m ul de rînd cu
ajutorul acestora invocă divinităţi sau semidivinităţi vegetale ca să deschidă zăga
zurile apelor, care, conform credinţelor poporului au putut fi legate de strigoi.
Alături de cele enumerate mai sus poporul adaugă numeroase alte credinţe
ploii. Acestea sínt:
- ploaia la nuntă nu aduce noroc ori aduce mare noroc şi bucurie,
- cei care mănîncă din oală pot provoca ploaie,
- c e i care nu-şi hrănesc bine animalele provoacă ploaie,
- c e i ce vorbesc în pragul casei provoacă deasemenea ploaie,
- la înmormîntare acela are ploaie cui îi este dor după viaţa pămîntească,
- va ploua la înmormîntarea celora care au ocărît ploaia în viaţa lor,
- ploaia de la botez aduce/nu aduce noroc noului născut,
- cel care se naşte în zi cu ploaie va avea noroc de viaţă amară.

Seceta
Seceta este considerată de ţărani o adevărată pedeapsă din partea lui D um 
nezeu pentru necredinţele şi răutăţile lor.

„Cînd Dumnezo să mîniie pă uoamini îi pedepseşte cu secetă, dă li să uscă
sămănăturile după pămînt şi dîn ogrez." (34)
Ţăranii tocmai din această cauză poartă o mare frică de secetă.
Seceta însă poate fi provocată de numeroase alte fenomene, lucruri, cum sínt
şi:
-tr e c i cu mortul peste apă,
- moare un om păcătos,
- cînd este îngropat un strigoi, ş. a.m .d.
Semne ale vremii secetoase sînt:
-t u n ă din senin,
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- rareori se vede curcubeu,
- dacă toamna tună şi fulgeră, primăvară se prevede a fi secetoasă.
Perioada dintre Sîntămării de asemenea este secetoasă, deci bună pentru efec
tuarea unor munci agricole, îndeosebi a semănatului păioaselor (grîu, secară,
orz).

„întră Sîntămării tădauna îi vreme uscată, nu ploaie, dă poţ lucra afară pă
pămînt." (33)
îm potriva secetei ţăranul se protejează prin invocarea magică a ploilor, cîtşi
prin aruncarea în fîntînă a unei icoane cu Maica Precistă.
„Dacă n-o ploiet multă vreme lasă jos în fîntînă o icoană cu Maica Precistă, capoi a ploie nu păstă mult." (7)
Să omori o broască în vreme de secetă, cît şi să strici muşuroaiele furnicilor,
sínt acţiuni care de asemenea, pot provoacă ploaie. în unele zone ale României
se practică obiceiul de a uda o gravidă, un ţigan sau un copil în atingerea acelu
iaşi scop.
C ea mai secetoasă perioadă a anului pare a fi luna lui Cuptor, după relatarea
informatorilor.
„Pî la începutu Iu Cuptor tădauna îi arşiţă şi secită." (49)
Se mai crede şi că perioadele de secetă ale anului sínt urmate de ploi care
pornesc de fiecare dată în timpul nopţii.
„Dîpă o căldură mare prima ploaie vine tădauna sara, cînd durmim. Apu
atunci o sucuit să tune tare şi să fuljere, dă tătă lume să teme." (32)

Grindina
Ţăranul este trist cînd îşi vede pămînturile uscate, dar nu se bucură nici de
ploile mari, de furtunile sau de grindinile, care îi pot provoca mari pagube în
recolte.
„Ploaie cu tiatră" sau „tiatra" poate fi provocată în primul rînd de femeile,
care atît prin comportamentul lor necuvenit, cît şi prin nerespectarea datelor
calendariastice stîrnesc vremurile rele asupra satelor.
Grindina este arma lui Dum nezeu care în primul rînd cu ajutorul lui Sîntilie o
poartă pe cer.

„Tiatra o rînduieşte Dumnezo. Pîn ie ne pedepseşte cînd n-am făcut bine
ceva. Apu o cam şi merităm, că nu ţînem sărbătorile aşe cum o făceu mai
dămult." (27)
După credinţa poporului grindina este semnalată de următoarele fenomene
atmosferice:
- se apropie nori uriaşi vara,
- norii se lasă pînă jos la pămînt,
- vara deodată vremea se schim bă din cald în rece,
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- apar nori suri pe cer,
- la început de februári plouă,
- tună devrem e primăvara, (este semn că vara va fi multă grindină)
ş.a.m.d.
Poporul crede că grindina poate fi provocată de următoarele:
-în a in te de Sîntetru scuturi merele,
- dacă tai merele cu cuţitul înainte de Sîntetru,
- dacă cineva nu ţine posturile din ajunurile sărbătorilor,
- femeie coboară în fîntînă să o curăţe,
- fluieri în fîntînă,
- deschizi fereastra înainte de Sînjorj,
- lucrezi în „joile rele" etc.
Întîmplări tragice avertizau oamenii să respecte în ziua sfîntului interdicţia
de muncă: „ Nu să lucra în zîua Iu Sîntilie, că atunce era vreme gre: Trăzne şi

fuljera. O fost înt-on an că o fost vreme bună la Sîntilie. O gîndit oamenii că tă
ş-or face lucru. Trii cocii s-or îmburdat în zua acie, numa în uliţa noastă. Pedig
n-o fost vreme gre. Adecate tă bine-i şi nu lucri la Sîntilie."
„La Sîntilie nu lucram, că zîce că vine Sîntilie cu hiteuu. La noi o fost on uom.
Şuşorca i-o fost porecla, da Santău l-o temat. El o strîns stog la zua dă Sîntilie. O
fost gazdă da o avut şi prunci mulţ, şi o vrut şi ghete cî dă iute. O strîns atunce
la Sîntilie on stog mare dă grîu. Şi mai unu o fost acoale lîngă aista, strîns mai
nante cu o zî. Nöapte o vinit o vreme gre. O tunat, o trăsnit, o ploiet. O trăsnit
în stogu acela care l-o făcut la Sîntilie. Tă-tă-tăt o ars, da celalalt stog, care o fost
numa ca şasă metere mai încoace nu o avut nici on bai. O zîs oamenii că d î ce
o strîns la Sîntilie."27
în cazul în care însă la Paşti cade grindină, acest lucru vesteşte după credinţele
românului că anul va fi bun, îmbelşugat.
„Tiatra dî la Paşti îi sămn dă an bun, cu roade multe." (25)
îm potriva grindinii comunităţile ţărăneşti se apărau, ca şi în cazul furtunilor şi
ploilor mari, prin diferite procedee. în colţurile ogoarelor ţăranii îm plîntau fire
de salcie aduse de la biserică în ziua de Florii, sau îngropau un ou în pămînt.
Casele erau protejate prin afumarea cu muguri de mîţişoare sau tămîie. C o m u 
nitatea mai respecta în obţinerea aceluiaşi lucru o sum edenie de restricţii. Nu
numai în „joile rele" nu munceau, ci respectau şi zilele de Joia Mare, Vinerea
Mare, Ispas şi Sîntilie fără muncă.
„Ca să te fereşti dă vremuri rele, dă tiatră, ţîne tăte sărbătorile, da mai ales
Joie Sacă, Vinere Sacă, Ispasu şi zîua Iu Sîntilie." (49)
Cu ocazia unor sărbători - Paşti, Ispas, Rusalii - comunitatea mai avea şi
obicei de a participa la procesiuni care aveau menirea de a păzi holdele de
vremurile grele. Credincioşii porneau cu praporeledin biserică, ieşeau la crucile
din hotar cu scopul de a celebra „rugă dă ploaie" pentru ca semănăturile să nu
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se oprească din creştere, cît şi pentru ca acestea să fie păzite îm potriva pagu
belor ce le puteau pricinui vremurile grele.

„Dîpă ce să găta slujba la biserică, ne luuam tăţ cu praporile din beserică şi
merem la marjine satului. Acolo popa sfinţe ţarina, aşe ca la Paşti şi dă Rusalii,
ca sămănăturile să fiie păzite dă vremile cile rele, să nu rămînem fără pită." (48)
Pentru oprirea şi abaterea grindinei, asemenea protejării împotriva furtunilor,
oamenii apelau la următoarele procedee:
- s e trăgeau clopotele de la biserică,
- se băga un topor sau cuţit în pămînt,
- se trăgea cu puşca spre norii aflaţi pe cer, în scopul de a-i împrăştia.

Curcubeul
„Curcubăuu îi brîuu Maicii Preciste", susţin unele femei.
„li sămnu că Dumnezo a opri ploile", povestesc altele.
„Curcubăuu" este totodată pentru popor şi semnul că Dum nezeu nu va mai
pedepsi oam enii prin potop, conform credinţelor care provin de la povestirea
biblică a legămîntului făcut între Dum nezeu şi Noe.
„Atîta cît om vide curcubău pă cer om fi biztoşi că n-or mai fi ape mari pă
pămînt." (27) relatează informatorul, iar sursa biblică este cea din Geneză: „lată
semnul legămîntului pe care-l fac între mine şi voi, şi toate vieţuitoarele cari sínt
cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am
aşezat în nor, el va sluji ca semn al legămîntului dintre Mine şi pămînt. Cînd voi
strînge nori deasupra pămîntului, curcubeul se va arăta în nor; şi Eu îmi voi
aduce aminte de legămîntul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de
orice trup: şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legămîntul
cel vecinie dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pămînt. "28
Acestui pod, care leagă cerul cu pămîntul, avînd de fiecare dată, după credin
ţele poporului, cele două capete în apă, numeroase popoare îi atribuie forţe
magice, miraculoase. Credinţele unor triburi ajung chiar să-l şi personifice
întruchipîndu-l ca pe un mare spirit al văzduhului.
Enumerăm doar cîteva dintre multele credinţe legate de curcubeu:
- s e crede că el bea apa rîurilor, ca apoi împrăştiindu-o pe cer să facă norii din
care vor cade ploile,
- nu e bine să-l indici cu mîna că acest lucru provoacă mult rău, ba chiar îţi
poţi pierde şi degetul: „Nu arîta cu jejitu cătă curcubău că ţîs-a usca." (54),
- cel ce merge pînă acolo unde curcubeul bea din apă şi trece pe sub el
întinereşte, sau se face din bărbat femeie, din femeie bărbat: „Cel care trece pă
s-on curcubău să face dîn uom muiere, dîn muiere uom şi să face tînăr." (7),
- dacă curcubeul se arată în vreme de ploaie, înseamnă că ploaia nu peste
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mult se opreşte: „One/ ploaie si s-arîtă curcubău pă cer însamnă că s-a opri
ploaie." (23),
- dacă vezi rar curcubee pe cer, este semn de secetă: „Sămn dă secetă îi dacă
multă vreme nu vezi curcubău pă cer." (37),
- dacă curcubeul de dim ineaţă se arată pe cer înseamnă că în ziua aceea va
ploua,
- cînd vezi primul curcubeu puneţi o rugăminte că ţi se îndeplineşte,
- multe curcubee pe cer înseamnă atît ploaie multă, cît vestesc şi războaie,
- curcubeul de seară este semn de vreme bună,
- curcubeele văzute primăvara vestesc grîu mult.
Bazîndu-se pe culorile dom inante ale curcubeului, ţăranul poate prezice
deasemenea numeroase lucruri:
- dacă dom ină culoarea roşie înseamnă că va fi secetă sau vin mult,
- culoarea galbenă vesteşte porumb şi grîu mult,
-v e rd e le este semnul fînului şi al cerealelor îmbelşugate.
- albul vesteşte „rătie" multă, dar şi ploaie.

Potop
Mitul potopului a fost atestat în mitologiile numeroaselor popoare. însăşi Bi
blia acordă o deosebită importanţă acestui evenim ent important care avusese
loc cu multe milenii în urmă. Scrierile însă relevă existenţa a două alte potopuri
înaintea celui trăit de Noe, care pare să fi avut la bază inundaţiile de la întîlnirile
fluviilor Tigru şi Eufrat, temă tratată de numeroase lucrări antice.
în mitologii, potopul apare ca un fenomen cosm ic înfricoşător, cu ocazia că
ruia omenirea este distrusă. Sínt produse ale deciziei divine, care astfel pedep
sesc omenirea păcătoasă, care supravieţuieşte prin un singur cuplu uman, ca
după potop acesta să creeze noua specie umană fără păcate.
„Dumnezeu s-a uitat spre pămînt, şi iată că pămîntul s-a stricat; căci orice
făptură îşi stricase calea pe pămînt. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: Sfîrşitul
oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de silni
cie; iată am să-i nimicesc împreună cu pămîntul. Fă-ţi o corabie din lemn de
gofer... Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca să
nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pămînt
va pieri. Dar cu tine fac un legămînt... ,"29
Potopul este definit ca un m ijloc al zeilor de a pedepsi păcatul şi răutatea
om enirii. Zeii vor să repete crearea cosm ogonică, sperînd că aceasta de data
aceasta va fi mai reuşită. Tot divinitatea este şi cea care alege şi perechea umană
sau grupul considerat de o puritate absolută, deţinînd capacitatea regenerării
speciei.
Potopul se produce printr-o abundenţă pluvială care acoperă pămîntul cu
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excepţia unui vîrf de munte. Ploaia, în cazul povestirii biblice, durează 40 de
zile şi nopţi, iar inundaţia 150 de zile.
Poporul român crede însă că Dum nezeu a trimis potopul ca să înece uriaşii
răzvrătiţi împotriva divinităţilor.

„Acu urieşii ceia, pe care i-a fost făcut Dumnezeu, se făcuse foarte răi, aşa că
nici de Dumnezeu nu voiau să ştie, ziceau că ei sunt Dumnezeu. Ce să facă
Dumnezeu şi cum să-i prăpădească? A dat cumpene, potopuri - şepte potopuri
au fost - şi tot nu li-a putut face nimică. Amu trăise 2000 de ani. Aude tovară
şul său în iad că Dumnezeu se necăjeşte şi nu-i poate toropi. Trimite răspuns lui
Dumnezeu, ca să-l lese pe dînsul, că el îi va găti de zile. Dumnezeu i-a dat
drumul. Cînd a ieşit, a început a strînge nouri şi a dat ploi, că a ajuns ploaia pînă
sub cer. Atunci urieşii au căzut toţi ca grînzele şi s-a curăţit lumea de ei. "30
Aceste soiuri de ploi de lungă durată sunt însoţite desigur şi de furtuni puterni
ce, care provoacă mari stricăciuni. Ele au contribuit, după credinţa unor popoa
re, chiar şi la miturile cufundării faimoaselor continente: Mu sau Atlantida.
Mitul general al inundării totale a Pămîntului cu apă, din dorinţa zeilor de a
purifica lumea prin distrugerea speţei umane, este mult răspîndit. James George
Frazer de exem plu a adunat peste 200 de mituri ale potopului universal.

Cutrem ur
Pămîntul, după credinţa ţăranilor se mişcă numai cu ocazia cutremurelor.
Acestea au loc de obicei atunci cînd Dum nezeu se uită jos pe Pămînt şi se supără
din cauza răutăţii oamenilor.
„Cutremuru îi sămnu că Dumnezo nu mai biruie răutate uoaminilor." cît şi
atunci cînd peştele care ţine pămîntul dă din coadă.

„In mare este un peşte, pe peştele cela stau patru stîlpi şi pe stîlpi pămîntul;
cînd peştele clatină din coadă, atunci pămîntul se cutremură. De ar vrea să se
întoarcă, sau s-ar clătina mai tare şi pe noi ni-ar prăpădi. Cei patru stîlpi sínt
cele patru posturi. Noi posturile le postim de aceea, ca să nu ne cufundăm. Dar
amu un stîlp e mai mîncat, căci oamenii nu postesc."31
Din cauza forţelor lor distrugătoare aceste fenomene sînt atribuite şi unor
divinităţi ca Poseidon, la greci, sau Susavo o, la japonezi.
Alături de potop, cutremurele sínt şi ele provocatoarele dispariţiei continente
lor legendare amintite mai sus.
însemnate evenimente istorice şi mitologice au fost precedate de cutremure,
chiar şi moartea lui Cristos: „De la ceasul al şaptelea pînă la ceasul al nouălea sa făcut întunerec peste toată ţara... Şi în dată perdeaua din lăuntrul Templului
s-a rupt în două, de sus pînă jos, pămîntul s-a cutremurat, stîncile s-au despi
cat, mormintele s-au deschis..."32
După credinţele poporului cutremurele sînt şi prevestitoarele unor evenim en
te sîngeroase şi ale marilor războaie.
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Fulger, tunet, trăsnet
Furtunile, după credinţa numeroaselor popoare, sínt provocate de furia ze i
lor. Arm ele acestor zei erau fulgerele, ei provocau tunetele şi îşi trăsneau adver
sarii din cer. Fulgerul a fost arma lui Indra, a lui Zeus/Jupiter în luptele lor, a
germanului Donor sau al zeului scandinav Thor, care îl folosea de asemenea
îm potriva uriaşilor şi a balaurilor în luptă, iar tunetul îl provoca prin lovitura cu
ciocanul său.
Triburile indiene din Am erica de Nord cred în existenţa unui vultur (pasăre)
uriaş al furtunii - Thunderbirth - care cu o simplă privire a ochiului său putea
arunca săgeţi spre pămînt, iar prin mişcarea aripilor sale provoacă tunetul. Tot
această pasăre este însă şi cea care poate păzi omenirea în timpul ploilor luptînduse cu spiritele, fiinţele malefice.
Cercetînd mai de aproape fulgerele putem constata următoarele:
- lungimea lor este diferită, putînd fi chiar şi de mai mulţi kilometri,
- forma şi culoarea lor deasemenea este diferită,
- poate fulgera chiar şi din senin: „ O trăsnit ca din senin", spun ţăranii.
Furtunile au fost cercetate deja cu multe secole în urmă, însă abia prin secolul
al XVIII-lea au fost înţelese corect aceste fenomene atmosferice. în anul 55 î.e.n.
romanul Lucretius de exemplu constata că tunetul este provocat de ruperea
norilor. Abia în secolul al XVIII-lea au început cercetările ştiinţifice ale fenom ene
lor.33
Tunetul, fulgerul şi trăsnetul, după credinţele poporului român sínt instrumen
tele lui Sîntilie, care pe cer urmăreşte cu carul său spriritele rele. Tunetul provine
de la huruitul roţilor carului şi de la tropotele cailor. Fulgerul, care im ediat este
urmărit de tunet, provine de la ameninţarea caii lor cu biciul său, pînă ce trăsne
tul este semnul că Sîntilie a lovit cu săgeata lui dracii.
în Panteonul românesc sub numele de Sfîntul llie este celebrat un zeu al
focului şi al Soarelui, identificat cu Helios din mitologia greacă. Sîntilie este ima
ginat de popor ca o divinitate meteorologică, care provoacă în această perioadă
de miez de vară furtunile, fulgerele şi trăsnetele, leagă şi dezleagă ploile, hotărînd
totodată şi locul şi data căderii grindinii.
Despre originea tunetelor şi fulgerelor legendele religioase dau explicaţia con
form căreia Sîntilie fusese un om de rînd, care fiind ispitit de drac, din cauza
uciderii unui membru din familia sa fusese pedepsit de Dum nezeu. Cu trecerea
tim pului însă Dum nezeu îi iertă păcatul, trecîndu-l printre sfinţii săi şi-l înălţă la
cer într-o trăsură cu roţi de foc, la care sínt înhămaţi cai înaripaţi. Sus în cer el
aleargă printre nori, trăsnind cu biciul său de foc pe acei draci, care l-au îndem 
nat la fapta cea crudă. Deoarece aceştia însă se ascund pe Pămînt, el trăsneşte în
diferite locuri ale acestuia spre a-i nim eri.34
Z iu a sfîntului este ţinută în mare secret de către popor, crezîndu-se că în caz
contrar acesta ar afla despre sărbătorirea sa şi astfel ar celebra-o „cu mare pom-
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pă", „ar face păradieie mare", provocînd pagube însemnate ţăranilor. Este res
pectată şi fără muncă, deoarece sfîntul pedepseşte aspru pe toţi cei care în ziua
lui lucrează.
„Nu să lucră în zîua Iu Sîntilie, că atunce tădauna era vreme gre. Trăzne şi
fuljera... O fost înt-on an că o fost vreme bună la Sîntilie. O gîndit uoaminii că
tă ş-or face lucru. Tri cocii s-or îmburdat în zîua acie, numa în uliţa noastă.
Pedig n-o fost vreme gre. Adecate tă bine-i şi nu lucri la Sîntilie."35
Despre fulgere şi tunete se mai cred şi următoarele:
- primul tunet al primăverii de îl auzi vei scăpa de multe griji anul acela,
- dacă tună în luna ianuarie anul va fi rodnic, dar vor fi şi vînturi mari,
- dacă tună şi fulgeră des în ianuarie, este semn de răcoare mare vara,
- cînd e furtună nu este bine să stai în pragul uşii pentru că te poate trăsni,
- omului trăsnit nu numai trupul îi arde, ci şi sufletul,
- nu este bine să-ţi construieşti casa în locul în care a trăsnit,
- dacă tună nu te adăposti sub coroana pomilor pentru că acolo s-a ascuns şi
dracu, dar nu este bine nici să mergi prin mijlocul drum ului, ci mai spre margi
nea lui,
- dacă tună iarna se crede că în anul care vine va fi mare foamete,
- nu scutura merele pînă la Sîntetru că vor veni furtuni cu piatră, fulgere şi
tunete,
- dacă plouă nu ţine ferestrele deschise că trăsneşte în casă,
- d a c ă lucrezi în zi de dum inică va trăsni în tine,
- să nu înjuri cînd este vreme rea că va trăsni,
- ş ă nu coşi în Săptămîna Paştilor, că va trăsni,
- să respecţi „p ile rele", că de nu vei fi pedepsit prin vremuri rele,
-fu lge re le din timpul iernii sínt semne de viscole apropiate,
- celui omorît de trăsnet i se iartă orice păcat,
- fulgerul venit din senin este semn de ploaie,
- este interzis să-ţi tai unghiile la Ispas, deoarece poate trăsni în tine,
-p rim u l tunet al primăverii dă semn pentru încolţi rea ierbii,
- d a c ă sameni în ziua în care au auzit primul tunet vara, (dacă lunea, atunci în
zi de luni), atunci va rodi pămîntul din belşug,
- lemnul aprins de trăsnet nu poate fi stins numai cu lapte,
ş.a.m.d.
Despre trăsnet ţăranul român mai crede că izbind în pămînt, acolo se creează
o piatră a trăsnetului, care în şapte ani de zile ajunge la adîncim ea grapei, iar cel
care o găseşte devine stăpînul unei ştiinţe supranaturale. Despre această piatră
se mai crede şi că totdeauna ia forma unei arme, de obicei topor.36
Venind din cer această piatră, purtătoare de forţe benefice, este capabilă să
gonească spiritele malefice sau poate fi utilizată în m edicina populară, cît şi ca
amuletă.
Contra acestor fenomene mult periculoase oamenii se acţionau prin proce-
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dee asemănătoare celor practicate şi în cadrul apărării gospodăriilor şi ogoare
lor împotriva grindinei, de exem plu: afumau încăperile casei cu tămîie sau cu
muguri de mîţîşoare, aprindeau luminarea de la Paşti, respectau cu mare stric
teţe zilele indicate pentru păzirea îm potriva lor, cît şi îm plîntînd în cele patru
colţuri ale pămînturilor fire de salcă.

„Cînd îi vreme gre trabă să afumi în casă cu doi-tri muguri dă salcă, ca să nu
tragă fuljeru în ie." (49)
Frica oam enilor este bine relevată şi prin faptul cum aceştia fac semnul cru
cii de fiecare dată cînd aud tunete sau văd fulgere, pronunţînd totodată şi un
„Doamne fereşte!"

Zăpadă, ger, îngheţ
„Iarna îi aşe dă frig dă nu poate ploie, numa ninje.", afirmă ţăranii şi continuă
în felul următor:

„Neaua ni-o trimete Dumnezo ca să astupe cu ie sămănăturile şi nu îndeţe
pînă la primăvară." (14)
Poporul utilizează diferite expresii pentru descrierea căderii zăpezii. „Fulguie"
după ţărani atunci, cînd zăpada cade sub forma de fulgi mărunţi. Cînd fulgii de
zăpadă sínt mari, ţăranul exclamă:
„Da ie-te uită ce flocălăi pică p-afară!" (35).37
Expresia de „foitoieşte", este dată ninsorii atunci, cînd acesteia i se alătură şi
un vînt puternic, care poartă zăpada de la un loc la altul.
„Iarna moale" denumeşte perioadele mai calde ale iernii, cînd în loc de zăpa
dă de cele mai multe ori cade „ploaie cu neauă", adică lapoviţă, sau ploaie,
streşinile caselor picură, iar zăpada începe să se topească. Căderea lapoviţei
provoacă de asemenea neplăceri oamenilor, deoarece aceasta de cele mai mul
te ori formează un strat alunecos pe pămînt, foarte periculos. Apropierea pe
rioadelor calde din timpul iernii sínt vestite de obicei de cîntatul necontenit al
cocoşilor.
„Jeru" pentru ţărani înseamnă perioadele uscate ale iernii, cînd nu cade preci
pitaţie şi este un frig mare, adică „jeruieşte". Despre aceste perioade se mai
spune şi că: „Jeru uscat îi bun, că omoară bolile. Cînd iarna îi moale, atunce îs
mulţ beteji." (28)
Streşinile caselor în timpul iernii sínt îm podobite de ţurţuri, unul mai lungdecît
altul. Aceştia la rîndul lor prevestesc ţăranilor unele lucruri: „Aşe a fi dă lung
cocianu cucuruzului, cît dă lung îi ţurţuru dîla streşina căşii iarna." (55), afirmă
ţăranii. Alţii susţin însă că lungimea ţurţurilor prevestesc mărimea cînepii sau a
inului.
Despre căderea ninsorii se cred următoarele:
- „dacă pînă la Miculaş n-o nins atunci biztoşi pică oleacă dă neauă, a ninje"
(56),
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- „cînd să răcoreşte bine afară vine neaua" (16),
- „dacă ti-i visa că scroafa cară paie în gură la culcuşu ii, atunci a ninje" (35),38
- „îi bine să ţii în minte ziua în care o nins, dîce îi bine să sameni în ziua
aceea" (25),
- „dacă iarna îi neauă multă, anul a fi bun şi n-or fi furtuni mari" (55),
- „dacă în zîua dă Anul Nou îi neauă şi jer, anu a fi sănătos" (23),
-„d a că ninje la Crăciun, anu a fi bun" (4),
- „dacă şoarecii îşi fac cuibu mai la înălţimi, îi sămn c-or fi neuri mari" (19).
Tim pul rece, care aduce ger sau zăpezi este vestit după credinţele poporului
de următoarele semne:
- iarna soarele apune roşu,
- din e le se tăvăleşte pe jos,
- ciorile croncănesc şi să string laolaltă,
-to a m n a păsările călătoare pleacă devreme,
- pisica stă cu spatele spre cuptor,
- iarna vrăbiile se string laolaltă şi ciripesc cu glas tare.
Zăpada este folosită şi în cadrul unor procedee magice. Conform acestora se
crede că zăpada de la Bunavestire este bună pentru înfrumuseţarea tenului, cît
şi că pricinuieşte bine şi unor animale.
„Ce care să spală în neauă în martie, a ave obrazu mîndru, alb." (54)

„li bine să dai puiilor să beie apă dîn neauă topită, c-or fi sănătoşi. Apu dacă
vrei, poţ să şi topeşti dîn neauă şi s-o ţîi în iagă, ca să ai multă vreme dîn ie." (7)

Mersul vrem ii
A ) Semne generale

Mersul vremii - prognoze legate de date mai mult sau mai puţin fixe
ale calendarului
Un număr impresionant al prognozelor meteorologice sínt legate de im por
tante date ale calendarului. Mersul vremii al acestor date era o prognoză nu
numai pentru ziua respectivă, ci deseori preziceau mersul identic sau contrar al
vremii unei alte date, săptămîni, luni sau anotimp. De exem plu dacă la Crăciun
e frig, Paştile vor fi călduroase şi invers. Începînd cu ziua de 13 decembrie popo
rul cerceta mersul vremii cu scopul de a prevesti timpul celor 12 luni ale anului.
De menţionat este faptul că la această dată, care pînă în anul 1582, momentul
introducerii calendarului gregorian, a fost cea mai scurtă zi a anului, era sărbăto
rită Sfînta Lucia.
Semnificaţia de omen există şi în meteorologie. C a exemplu putem da mersul
vremii de la Paşti, care este identic cu cel de la Rusalii, după credinţele ţăranilor.
Nu numai ziua Sfintei Lucia era favorabilă pentru efectuarea unor observaţii
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meteorologice, ci şi numeroase alte date ale calendarului, îndeosebi cele care
erau grupate în jurul celor patru momente cruciale ale anului, adică în jurul
echinocţiilor de primăvară şi toamnă, cît şi a solstiţiilor din vară şi iarnă. Astfel de
date erau cele ale celebrării Sfintei Maria Mică, Ziua Crucii, Crăciunul, Anul
Nou, Sînzîienele ş.a.m.d.
Există însă şi unele abateri de la mersul normal al vremii, cum de exemplu sínt
şi zilele din jurul datei la care sínt sărbătoriţi Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril sau
cele ale Crăciunului, cînd de fiecare dată pot fi observate cîteva zile mai căldu
roase. T o ţo perioadă asemănătoare este şi cea care este numită de popor „toamna
babilor" sau „toamnă tîrzîie", adică o toamnă lungă, caldă şi cu soare.

„Dacă dă Anu Nou îi jer şi neauă, stele multe pă cer, atunci anu a fi bun, cu
nunţ multe." (21)
„Dacă dă Anu Nou îi lună plină anu a fi bun." (36)
„Dacă în zîua dă Anu Nou la mnezu nopţî ieşi afară şi te uiţ dîncătrău bate
vîntu, poţ şti cum a fi anu. Dacă bate dîn răsărit, anu a fi bun." (46)
„Dacă la Anu Nou ceriu la răsărit îi roşu, anu a fi ploios." (55)
„Dacă ploaie în sara Anului Nou, a fi scumpete." (27)
„Frigu mare d î la Bobotează îi sămn dă an bun." (33)
„Dacă tună şi fuljeră dă Bobotează a fi mare scumpete şi pagube mari om
ave." (34)
„Dîn cătrău bate vîntu înt-acolo a fi bun grîuu." (13)
„încătrău stropeşte popa cu busuiocu la Bobotează d-acolo or vini ploile tăt
anu." (6)
„Dacă la Stretenie39 îi frig şi dă cele mai multe uări îi rece, atunci vara a fi şi
ie rece şi fără roduri." (14)
„Dacă în zîua asta ceru îi sănin poţ sămăna grîu mult, dacă-i posomorît,
atunci nu-i bine să sameni mult."( 33)
„Dacă în zîua asta ieşe ursu dîn bîrlogu lui afară, şi-i vreme bună, dă iei îşi
vede umbra şi să speriie dă ie şi să-ntoarce la locu lui, atunci asta însamnă că a
mai vini vreme re. Da dacă afară-i frig şi vreme urîtă, ursu nu-şi vede umbra, şi
iei rămîne afară, atunci nu păstă mult vine vreme bună." (32)
„Cum îi Streteniie aşe a fi şi vara." (35)
„Dacă astăz or picura streşinile nu le-a mere bine albinelor." (2)
„Dacă 2 februarie îi frig, vara a fi caldă, dacă îi rece şi vara a fi la fel." (1)
„Dacă dă 6 februarie îi frig păstă zece zîle a fi vreme bună, da dacă amu îi
vreme bună, atunce a fi frig." (35)
„La mijlocu Iu februarie tădauna ne ninje oleacă." (54)
„Dacă pasările zboară pă sus, vine vreme bună, dacă zboară pă jos a fi frig."
(23)
„Dacă zîua dă 24 februarie îi frig, n-a mai vini altu, da dacă-i vreme bună a
mai fi jer." (49)
„Prima z î a Postului Mare, ce dă Sîntoader40unii o cred că-i începutu primăve-
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rii." (55)
„Dacă dă Bunavestire îi zîsenină, scapi dă griji anu acela." (55)
„Dacă dă Bunavestire vin mulţ cocostîrji, n-a mai fi vreme re." (32)
„Cum îi la Blagoveşte aşe a fi şi la Paşti." (14)
„Dacă tună nante dă zîua asta vara a fi rece şi ploioasă." (11)
„Dacă începutu Iu aprilie îi ploios, atunci nu om ave roade bune anu ista."
(34)
„Dacă în Vinere Sacă ploaie anu a fi bun." (22)
„Dacă în Vinere Mare pică tiatră anu a fi bun." (7)
„Cum îi vreme dă Paşti aşe a fi şi la Rusalii." (6)
„Nu-i bine să dăştiz fereasta în zîua dă Sînjorj47 că a ploie şi a tuna." (1)
„Dacă tună nante dă Sînjorj uă s-aud cîntînd broaştile, a veni vreme bună."
(1 )
„Dacă auz broaştile nante dă Sînjorj, vara a fi bună." (54)
„Dacă nante dă Sînjorj tună şi fuljeră, atunci în anu iesta a ploie mult şi om
ave roade multe." (14)
„Raua multă dî la Sînjorj îi sămn dă an bun." (27)
„Dacă dă Sînjorj îi vreme bună, atunci tăt aşe a fi şi întră Sîntămării. " (32)
„Dacă dă 7 mai îi z î cu soare vara a fi caldă şi ie." (55)
„Cîhd vin sfinţi ungurilor în mai tădauna îi frig atunci şi indeţ Mai întîi vine
Pongrác (12 mai), apoi Szervăc (13 mai) şi Bonifác (14 mai), cu frig şi cu ploi.
După ii vine Zsófia (15 mai), care tădauna aduce ploaie şi îi ce mai re dîntră ii.
Orbán (25 mai)42 îi cel care bistoş că îndeaţă." (32)
„Rusalii umede, Crăciun trist." (32)
„Dacă la Medărd43 ploaie, atunci 40 dă zîle a ploie." (37)
„Dacă dă Sîntilie nu ploaie a doaua z î bistoş a cura." (14)
„La Lőrinc să schimbă vreme. Dacă a fi cald în zîua asta toamna a fí lungă."
(32)
„Mai dămult la Sîntămărie s-o început toamna." (14)
„Dacă dă Sîntămărie înfloresc rujiţăle, toamna a fi lungă." (35)
„Dacă tună dă Zîua Crucii, a fi lungă toamna." (24)
„Dacă dă Zîua Crucii or mărs rîndunelile toamna îi aproape." (54)
„D î la Zîua Crucii vreme să răceşte." (55)
„Dacă cade ghinda înainte dă Sînmihai, îi aice iarna." (13)
„Dacă pînă la Sînmihai n-or mărs încă rîndunelile, atunci pînă la Anu Nou na fi frig." (55)
„Dacă la Sînmihai tună toamna a fi frumoasă, da iarna a fi gre." (35)
„Dacă dă Sînmihai animalele să culcă una lîngă alta iarna a fi lungă şi rece."
(37)
„Cum îi zîua dă Paraschiva aşe a fi şi la Sînjorj." (14)
„Dacă dă Sînedru îi lună plină şi ceriu sănin, atunci iarna a fi bună şi blîndă.
Dacă-i lună plină, da ploaie uă ninje, atunci iarna a fi aspră." (32)
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„Dacă la Sînedru îi lună noauă iama a fi jer mare." (34)
„Dacă dă Sînedru bate vînt şi-i rece, iarna a figre şi ie." (36)
„Dacă mijlocu Iu noievrie îi alunecuş, Crăciunu a fi tinos, da dacă îi vreme
bună, iarna a fi gre." (21)
„La Erzsébet noap tădauna face ceva vreme, lestă că şi ninje." (32)
„Dacă dă Intrarea Maicii Domnului (21 noiembrie) ninje, anu a fi bun, da
iarna a fi gre." (14)
„Dacă în zîua asta îi ceri sănin cu stele multe vara a fi secetoasă şi anu rău."
(55)
„Dacă de 21 noiembrie zîua îi sănină şi cu soare, vara a fi săcetoasă. Dacă îi
noroasă la anu vor fi multe boli." (54)
„La Katalin dacă îi vreme moale Crăciunu a fi rece, dacă amu îi frig, atunci
Crăciunu a fi moale." (32)
„Dacă dă zîua Iu Sfîntu Andrei îi lună plină şi ceru senin, iarna va fi moale."
(44)
„Dacă dă zîua Iu Sfîntu Andrei cerul îi noros şi ninje sau ploaie, a fi neauă
mare." (55)
„Dacă în zîua Iu Sîntu Andrei visez tufă verde, iarna a fi lungă şi grea, iar dacă
în vis îi vide pureci, nu a fi aşe dă frig." (45)
„Dacă dă zîua Iu Miculaş ninje, atunci Sîntiuăn ua duce şi n-a mai fi iarnă."
(32)
„Dacă dă Miculaş îi tină, la Crăciun a fi alunecuş." (32)
„Cum îi zîua Iu Loţoa aşe a fi şi tătă ienuarie." (35)
„Crăcinun cald, Paşti rece. Crăciun rece, Paşti calde." (13)

Mersul vremii - prognoze legate de anotimpuri
Anotim pul este o unitate de măsură calculată după fenom ene atmosferice
ale echinocţiilor şi solstiţiilor. Numărul anotimpurilor poate fi: patru - după
anul civil, cît şi după anul astronomic, două (iarnă-vară) - după calendarul
agrar sau după calendarul vechi popular, cît şi după cel al popoarelor nomade.
Principalele anotimpuri sínt vara şi iarna; toamna şi primăvara sînt anotimpuri
de trecere, cu o mai mică importanţă, ele fiind introduse mai tîrziu în calendarul
popular.
Trecerea anotimpurilor se face treptat, nu se leagă de o dată fixă a calendaru
lui, astfel că trecerea poate fi cunoscută deseori cu mari dificultăţi.
După credinţele poporului român cele patru anotimpuri încep la următoarele
date:
primăvara la Dragobete,
vara la Onofrei,
toamna la Ziua Crucii,
iarna la Sfîntul Nicolae.
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Schim barea anotimpurilor este marcată de diferite semne: ieşirea din as
cunzişuri de iarnă a anim alelor (vezi şi „zilele şarpelui"), zborul fluturilor şi al
gîzelor, reîntoarcerea sau plecarea păsărilor călătoare, căderea frunzelor, a
ghindei, înverzirea sau desfrunzirea naturii etc.
Toate schim bările anotimpurilor erau considerate de oameni a fi urmări ale
rugăciunilor şi sacrificiilor oferite zeilor. O am enii ofereau ofrande zeilor cu sco
pul de a grăbi îndeosebi sosirea perioadei de încălzire, moment important, a
cărei sosire era urmărită cu o mare atenţie. Deoarece în timpuri străvechi
oamenii se temeau că Soarele va muri, nu se va mai întoarce şi se bucurau
cînd zilele începeau să se lungească, astfel că comunitatea îşi manifesta bucu
ria prin organizarea unor serbări în cadrul cărora dansau, mîncau, chefuiau,
erau buni unii cu alţii, chiar îşi şi ofereau cadouri, printre care se aflau şi
luminări, simboluri ale luminii crescînde.
Sosirea anotim pului cald era sărbătorită şi de comunităţile româneşti. Mulţi
dintre informatori ne-au oferit texte pe care ei în copilărie le scandau atunci,
cînd „vestitorii primăverii", alături de ghiocel, care deschidea perioada fru
moasă a florilor de primăvară, se iveau în satele lor.
Anotim purile au calităţi şi caractere deosebite, sínt amplificate de un întreg
sistem de credinţe, care aparţin unei viziuni asupra lumii. Anotim purile au fost
deseori identificate şi cu etapele vieţii umane, copilăria fiind identificată cu pri
măvara, maturitatea cu vara, bătrîneţea cu toamna şi moartea cu iarna.

„Primăvara începe atunci cînd să topeşte neaua." (55)
„Primăvara începe la 13 săptămîni dîla Crăciun." (54)
„Dîn cătrău vin primite ploi primăvara d-acolo or vini şi vara, şi acolo s-a face
grîuu bun." (36)
„înde tună prima dată primăvara acolo a fi grîuu bun." (55)
„Dacă primăvara îs multe goanje, anu a fi bun." (19)
„Dacă primăvara ies furnicile pîn casă anu a fi bun." (26)
„Primăvară cu mulţ şoareci însamnă an bun." (30)
„Primăvara tună dăvreme, atunce anu a fi bun." (55)
„Dacă auz buhă cîntînd pîn februarie, primăvara vine nu păstă mult." (1)
„Primăvara vine atunci cînd înfloresc ghistinii." (54)
„Dacă rîndunelile şi cocostîrjii să-ntorc dăvreme, şi primăvara vine iute." (22)
„Vara Soarile umblă d-asupra Lunii." (7)
„Ce mai caldă perioadă a verii o numim mnezu verii. "(11)
„Vara caldă vesteşte iarnă feroasă." (25)
„Vara a fi noroasă dacă fuljeră şi tună pîn iunie." (34)
„Toamna începe anu jidovilor, apu vin sfinţi jidovilor şi ne aduc frigu şi ploile
dîn septembrie.” (32)
„A fi toamnă lungă dacă ghistinii înfloresc a doauauoară." (32)
„Aşe a fi anu, cum îi şi începutu toamnii." (54)
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„Dacă la începutu toamnii ploaie dimineaţa, a ploie şi la primăvară, dacă
ploaie la mnează, anu a fi frumos şi bun." (14)44
„Toamna caldă aduce iarnă lungă." (3)
„Toamna frunzăle pică iute şi iarna vine iute. Toamna frunzăle pică tîrzîu şi
iarna întîrzîie." (41)
„Dacă în ludăi afli sămînţă încolţite, toamna a fi lungă." (55)
„Pomi cu frunză multe toamna vestesc că iarna îi dăparte încă, da a fi gre,
iară la primăvara or fi mulţ vermi pă pomi." (19)
„Dacă vezi multe pînză dă paiinjin, toamna a fi lungă." (36)
„Cînd mókusu adună multe modiorele toamna, însamnă că iarna a fi gre."
(34)
„Dacă gîştile sălbatice să duc dăvreme dî la noi, pîn septembri, atunci iarna a
vini iute." (33)
„Dacă furnicile dîn vară îşi fac muşuroaie înalte, însamnă că iarna a fi lungă şi
gre." (55)
„Dacă rîndunelile şi cocostîrjii să duc devreme dî la noi, iarna îi aci. Dacă stau
mai multă vreme, iarna a fi tîrzîie." (32)
„Iarna Luna îi d-asupra Soarelui." (7)
„Dacă mîţa traje lîngă foc, iarna a fi rece." (6)
„Cînd îi cel mai mare jer, atunce sîntem la mijlocu iernii." (11)
„Dacă iarna îi neauă multă şi nu-s furtuni, om ave dă biu dîn tăte." (6)
„Dacă iarna îi călduroasă, vara a fi rece.” (56)
„Dacă iarna a fi brumă multă, anu a fi bun." (36)
„Dacă iarna vine dăvreme anu a fi îmbelşugat." (25)
„Dacă iarna îi neauă multă îi ave grîu mult." (33)
„Dacă să bagă şoareci şi iepuri d î pă pămînt în sat, om ave iarnă gre." (26)
„Cum a fi iarna o poţ spune şi după sprina porcului cînd tai porc. Dacă sprina
îi groasă la început, începutu iernii a fi rece, dacă îi groasă la mijloc, mijlocu,
dacă capătu, atunci capătu iernii a fi rece. Dacă sprina îi lungă şi subţîre, atunci
iarna a fi lungă şi fără jeruri mari. Iară dîpă cum îi aşezată în porc poţ vide dîn ce
parte or vine neauăle." (32)

Calendarul lunilor - prognoze legate de lunile anului
Poporul denumeşte lunile anului prin expresii mai concrete, legate de vreme,
vegetaţie şi rod.
Denum irile populare ale lunilor sínt:
- Gerar, denum ind gerul mare caracteristic lunii ianuarie,
- Faur, de la făurarii de fier care pregăteau plugurile pentru arat,
- Germ ănar , de la faptul că transmite puteri germinatoare seminţelor,
- Prier, pentru că prieşte,
-F lo r a r , adică luna florilor,
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-C ire ş a r, luna cireşelor,
- Cuptor, luna cea mai caldă a anului,
-M ăsălar, luna secerişului,
-R ă p ciu n e, luna vinului,
- Brumărel, luna în care încep să se lase brumele,
- Brumar, adică luna brumelor,
-In d re a , luna ninsorii, care şi-a primit numele de la Sfîntul Andrei,
bătorit de poporul român la data de 30 noiembrie.

săr

Ianuarie/Gerar
„Dacă ienuarie îi moale, februarie a fi rece şi primăvara friguroasă." (20)
„lenuarie îi luna frigului ş-a negurii." (13)
„Dacă în ienuarie tună şi fuljeră oameni or ave pagube mari anu iista." (54)
„Să zîce că dacă în ziua dă doauăzăci şi doi ienuarie a fi z î cu soare a fi vin
mult la toamnă, iară dacă 25 ienuarie a fi cu soare, să crede că atîte zîle rece
om mai ave cîte or trecut dîla începutu anului." (55)45
„Dacă este neauă pă pămînt s-o traji la rădăcina pomilor, că să aibă apă
dăstulă." (3)

Februarie/Faur
„Februarie îi temeiu iernii. îi aşe dă frig că creapă şi oauăle." (32)
„Neaua dîn februarie întăreşte sămănăturile." (34)
„Dacă februarie îi urît, maiu a fi frumos şi anu a fi bun." (15)
„Dacă apile în februarie or fi calde, s-a pune jer dîn nou." (51)
„Februarie furtunos face Paşti urîte, da cu cît vreme îi mai urîtă la Paşti, cu
atîta a fi anu mai bun." (55)
„Dacă dă 76 februarie îi vreme bună a mai vini iarnă." (54)

Martie/Mărţîşor
„In mărţişor bat cile mai tari vînturi. Luna asta are şi ce mai mare putere la
jer." (32)
„Mărţîşoru îi ce mai năsănătoasă lună." (14)
„In mărţişor umblă şi strîgoiile, apu visurile îs mai rele." (7)
„Dacă la începutu Iu martie îi frig vine iarna ce mică." (30)
„Mărţîşoru răcoros aduce an bun." (25)
„Cu cît mărţîşoru îi mai uscat cu atîta a fi apriliie mai ploios." (26)
„Raua multă dîn martie îi sămnu c-or fi multe ploi în april." (54)
„Dacă tună mult în martie anu iesta a fi bun." (34)
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Aprilie/Prier
„Dacă aprilie îi călduros, cu vreme bună, maiu a fi rece. Iară dacă aprilie îi
rece, maiu a fi bun." (30)
„Aprilie îi luna în care uşor să-nştimbă vreme, d-a ceie să fac glume multe."
(55)
„Dacă în aprilie îi vreme bună la vară or fi vremuri rele. Da dacă tă a ploie,
vara a fi frumoasă." (1)
„Dacă în aprilie ploaie om ave dîn tăte dă biu." (2)
„Negura dîn aprilie îi sămn bun." (6)
„Dacă tună în aprilie nu trabă să te mai temi dă jer." (54)

Mai/Florar
„Ploaie dă mai îi dă aur." (36)
„Dacă maiu îi ploios iunie a fi frumos." (40)
„Penile dă mai au miroşu tare." (56)
„Dacă în mai îi vide goanje multe anu a fi bun." (53)
„Creieri mulţ dă cîntă sara om ave fin mult." (32)
„Cînd vin sfinţî ungurilor p î la mijlocu Iu mai tădauna îi frig şi-ndeaţă." (32)

lunie/Cireşar
„Iunie uscat aduce grîu şi vin mult. Dacă îi rece şi ploaie mult tăt anu îl
strîcă." (50)
„Dacă îi vide furnicile umblînd dă ici-coale a fi vreme bună." (6)
„Dacă iunie îi rece îţ strîcă tăte planurile pă anu cila." (55)
„Oaminii şi vîntu dîn iunie uşor să-nştimbă." (32)

lulie/Cuptor
„Luna iulie îi ce mai caldă lună a anului da ceie să numeşti cuptor." (32)
„Căldura dîn iulie îi sămn dă an bun." (33)
„Dacă afli pînză dă paiinjin ruptă, îi sămn că vine ploaie." (14)
„Dacă afli muşuroaie dă furnici înalte pă pămînt, asta-i sămn c-a fi iarnă
gre." (54)

August/Măsălar
„Negura dîn ogrez şi dî pă ape îi sămn că a fi vreme bună . " (32)
„Ploaie dîn august subţirază vinu." (55)
„Dacă mijlocu lunii îi vreme bună, toamna a fi frumoasă şi ie." (24)
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„Dacă or fi modiorele multe îi sămn că să gată dă iarnă gre." (55)
„Dacă în august auz cocostîrjii croncănind, asta-i sămn dă ploaie." (49)

Septembrie/Răpciune
„Dacă septemvrie îi ploios şi primăvara a fi ploioasă." (49)
„Dacă septemvrie îi cald, octomvrie a fi rece şi ploios." (49)
„Dacă în luna a noaua tună des, îi sămn că la iarnă or fi neuri mari şi că anu
a fi bun." (13)
„In septemvrie vin sfinţî jidovilor, atunce tădauna îi frig şi ploaie." (32)
„Dacă începutu Iu septemvrie îi cald, toamna a fi caldă şi or fi multe fructe."
(56)

Octombrie/Brumărel
„Bruma uă neaua multă dîn octomvrie însamnă că ienuarie a fi moale." (14)
„Ploaie multă vesteşte decemvrie vîntos." (55)
„Vreme dîn octomvrie îi soră cu ce dîn mărţîşor." (37)
„Jeru şi frigu d-amu îmblîzăsc iarna." (36)
„Dacă iepurii să trag cătă sat vine iarna d-amu." (56)
„Dacă frigu să pune d-amu a fi mare iarnă." (2)
„Dacă nu pică frunzăle nici amu iarna îi încă dăparte, da a fi gre şi lungă."
(35)
„Cu cît pică frunzăle mai iute să prevede mai bun anu." (33)

Noiembrie/Brumar
„Dacă ploaie mult în noiemvrie decemvrie a fi vîntos." (55)
„Dacă ploaie la începutu lui noiemvrie Crăciunu ne-a fi jeros." (7)
„Dacă în noiemvrie a fi neauă multă pă pomi n-om ave muguri mulţ la anu."
(27)
„Dacă nu s-or tras încă şoarecii în sat, iarna îi încă dăparte." (30)

Decembrie/lndrea
„Dacă animalile trag cătă sate a fi iarnă gre." (30)
„Dacă la începutu lunii îi jer, zece săptămîni a mai jerui." (55)
„Dacă vez multe ciori pă pămînt îi sămn că nu păstă mult a ninje." (36)

B) Semne de ploaie
Va ploua dacă:
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- Soarele este înconjurat de un cerc,
-S o a re le esteînvăluitîn ceaţă,
- Soarele se află printre nori,
-v a r a musca intră în casă şi pişcă tare,
- dacă în timpul verii ziua este foarte cald, va ploua pînă la noapte,
- furnicile îşi cară ouăle de ici colo,
- în serile de vară greierul cîntă cu voce tare,
- vrabia se scaldă în praf,
- broaştile orăcăie cu voce tare,
- pisica este neliniştită,
- Luna are un cerc în jurul ei,
- Luna este gălbuie la culoare,
-d im in e a ţa vezi curcubeu,
- munţii îndepărtaţi ţi se par apropiaţi,
- dangătul clopotelor se aud de la mare depărtare,
- fumul nu vrea să se ridice, se lasă în jos,
- purecii, muştele, ţînţarii muşcă tare,
- păsările sínt neliniştite şi ciripesc cu voce tare,
- pisica se spală,
-v a c ile miros aerul, sînt neliniştite,
- te dor ochii, te bîntuie reuma,
- dacă palma îţi este uscată, dacă ţie somn şi eşti abătut,
- obiectele se umflă,
- firul de păr se lungeşte,
- piatra asudă, îndeosebi marmura,
- sarea se topeşte,
- lîna se umflă şi se netezeşte,
- dacă vacile stau culcate afară pe cîmp,
- rîma iese afară la suprafaţa pămîntului,
- măgarul zbiară,
- gîştele săi batice strigă,
- rîndunica loveşte cu aripile suprafaţa apei,
-fir u l de pai se rupe pocnind,
- roata carului scîrţîie,
-fru n ze le trifoiului se răsucesc,
-su netele, mirosurile se întăresc,
- t e doare bătătura,
- te mănîncă urechea, talpa sau subsuoara,
- Soarele te arde,
- negura este deasă şi întunecată,
- bălţile şi lacurile au un miros puternic,
- dacă cineva se îneacă (atunci plouă 40 de zile),
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- toamna vrăbiile cîntă cu voce tare,
- păunul strigă tare,
- oile sar, sînt neliniştite, se bat,
- albinele nu pleacă la mari distanţe de la stup,
- peştii sar în sus, peste apă,
- norii la apus sínt galbini,
- negura se ridică în sus,
-s e a ra este umedă,
- florile au miros greoi,
- vara asudă ferestrele,
- pînza păianjenului se rupe în două,
- î ţ i asudă mîinile,
- omori o broască,
- seara vezi multe stele sclipind,
- cocostîrcii se învîrt în aer,
- se varsă sarea,
- pisica toarce,
- fulgeră spre apus,
- ploaie cu bulbuci (va ploua şi mai mult),
- apa pusă la fiert fuge din oală,
- te dor şalele sau spatele,
- caii stau îngînduraţi,
- te m ănîncă călcîile,
- ciorile se string la un loc şi croncăne,
- dimineaţa cerul e roşu,
- îmbraci hainele pe dos,
- de dimineaţă se arată curcubeul,
- fumul bufneşte înapoi pe horn,
- sfîrîie pipa,
- te mănîncă nasul,
- te dor picioarele,
- porumbeii cîntă mult,
- puii se joacă,
- uşa se umflă la ţîţîni.
Se mai crede că ploaia de dimineaţă nu durează mult, cît şi că dacă toată ziua
plouă şi seara Soarele apune roşu, înseam nă că va mai ploua.

O Semne de frig
Poporul crede că vremea se răceşte, cît şi că va cădea zăpadă dacă:
- iarna Soarele este roşu,
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-

din depărtare se aud vocile,
animalele trag spre sate,
gîştele sălbatice zboară spre sud sau spre est,
cocoşul în timpul nopţii cîntă,
vin iepurii în sat,
porcii îşi aranjează culcuşul,
vacile sínt neliniştite,
pisica se întoarce cu spatele spre cuptor/sobă,
muştele zboară în jurul focului,
vrăbiile se adună la un loc şi ciripesc,
broaştele cîntă înainte de 1 aprilie,
iarna găseşti cărbuni încinşi dimineaţa în foc,
Luna este acoperită de un văl,
noaptea stelele lucesc,
vine un vînt puternic dinspre răsărit,
pisica se scarpină la uşă,
piţigoii cîntă lîngă casă,
cîntă huhurezu,
pisica zgîrîie cu ghiarele rogojina,
iarna cocoşul cîntă spre seară,
multe ciori zboară pe sus,
zburdă oile,
pe cer apare un nor cenuşiu,
stol de ciori zboară spre sud.

D ) Semne de vînt
După credinţele poporului se porneşte vînt dacă:
- Soarele e mic şi roşu,
- pisica este neliniştită,
- la apus cerul e roşu,
- sínt multe stele pe cer,
- răsăritul e roşu,
- te m ănîncă corpul,
- cîntă greierele noaptea,
- la apus norii sínt roşii,
- te ustură urechile,
- rîndunelele se pierd printre nori,
- păsările zboară sus,
- oile sînt zburdalnice,
- pisica este neliniştită.
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E) Semne de vreme rea
Se crede că vremea se strică dacă:
- în păduri e ceaţă mare,
- păsările bat la fereastră,
- huhuie hornul casei,
- seara pisica se cere în casă,
- ciorile trec în stoluri mari,
- se bat pisicile,
- păsările zboară jos,
- stelele par lăptoase,
- fumul se întinde pe cer,
- broaştele sar deasupra apei,
- ciorile croncănesc în glas tare,
- umblă muştele pe lîngă foc,
- caii stau cu spatele spre gard,
- fumul vine înapoi pe horn,
- gîsca stă cu clonţul în pene,
- raţele se spală în praf,
- furnicile ies prin camere,
- te m ănîncă spatele,
- iei căciula, cojocul pe dos,
- cucuveica cîntă urît,
- pici de somn în timpul zilei,
- ies rîmele prin grădini.
F) Semne de grindină
Va cădea „ploaie cu tiatră" după credinţe dacă:
- fluieri în fîntînă,
- se apropie nori uriaşi,
- vara dintr-un moment la altul se face răcoare,
- norii aproape că ating pămîntul cu burta lor,
- apar nori gri pe cer.
G ) Semne de vreme bună
Se aşteaptă vreme bună, după credinţele poporului, dacă
- ies mulţi lilieci,
- vezi rîndunele,
- ciocîrlia cîntă zburînd în înaltul cerului,
- pisica are ochii mici,

-

Soarele la răsărit este senin, vesel,
dimineaţa şi seara se lasă negură,
cade rouă multă,
noaptea greierele cîntă mult,
animalele sínt liniştite,
păianjenul stă în mijlocul pînzei sale,
cu cit vremea e mai caldă cu atît sínt mai guralive gîzele,
cocoşul cîntă mult,
rîndunica zboară la înălţimi,
iarna gîsca „se spală" ,
Soarele şi Luna strălucesc curat,
negura e albuie,
norii sînt rozulii,
Soarele asfinţeşte frumos şi senin,
seara este uscată,
negura se lăţeşte pe jos,
lîna se încreţeşte,
petalele florilor se deschid,
se spală pisica,
pisica stă în fereastră,
cîinele se culcă pe zăpadă,
doarme pisica pe pat,
cocostîrcii coboară jos.

H ) Semne de secetă

Seceta o prevestesc următoarele semne:
- coarnele Lunii stau în sus,
- vrabia se spală în apă,
- plouă în Vinerea Mare,
- mulţi gîndaci se arată,
- Luna este roşie împrejur,
-vara sîntvîrtejuri multe,
- toamna tună şi fulgeră des,
- Soarele răsare cu urechi,
- dacă treci cu mort peste apă.
I) Semne de schimbare a vremii

După credinţele poporului vremea se schimbă atunci cînd:
- pisica se spală, (va fi moloşag),
-o ch ii pisicii sînt mari,
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- iarna cîntă mult cocoşul,
- se sinucide, se îm puşcă cineva,
- fumul intră în casă,
-v ite le mugesc uitîndu-se sus,
- stelele par mai mari ca de obicei,
- păsările zboară lin,
- se topeşte slănina în pod,
- ciorile zboară în cîrduri,
-îm b ra c i hainele pe dos.

Proverbe
Nor pîntră stele nu dă fin, nici nuiele.
Sus stele, jos stele, vai dă tălpile mele.
Sus stele, jos stele, sărăcuţa ptele.
O rîndunică nu aduce primăvara.
O rîndunică nu face primăvara, nici on pom nu face pădure.
Nu-i nici dă soare, nici dă răcoare.
După vreme re vine ce bună.
Vîntu ţipă şi pomii mari la pămînt.
Vreme bună nu ţîne mult.
Zîua bună de dimineaţa să cunoaşte.
Şi neaua îi bună la vreme ii.
Şi vînturile la vreme lor îs bune.
Te-a întreba iarna ce-i lucrat vara.
Temi-te dă vîntu cu neauă.
Vîntu aduce, vîntu duce.
Vîntu adună norii şi tă iei îi şi răsîpeşte.
La vreme caldă dîn mijlocu iernii să nu te încrez.
Numa c-o floare nu să face primăvară.
Uomu îmbrăcat nu să teme dă iarnă.
Răsare soarile în tătă ziua, da nu să vede tădauna.
Nici soarile nu poate încălzi tătă lume.
Cel ce să uită în vînt nu samănă, cel ce coată-n nori nu seceră.
Nu scopi împotriva vîntului că-ţ nimereşti musteţăle.
Cel ce să-ncălzeşte la Soare, nu-i pasă dă Lună.
Cine umblă la Crăciun în chimeşe, la Paşti poartă cojoc.
Pomu cu rădăcini afunde nu să teme de furtună.
Pomu dîn vîrfu muntelui dă orice vînt să clăteşte.
Cu on strop dă ploaie pămîntu nu să moaie.
După ploaie nu mai trabă căciulă.
După vreme re îi sănin.

Face dîn iarnă vară.
Fie iarna cit de rece, numa mărţîşoru treacă.
Gardu cu proptele pică dă vînturi rele.
O picat ca iarna gre.
Samănă vînt şi culeje furtună.
Astăz ploaie, mine ninje şi poimîine iară-i soare.
O tăcut cucu, o trecut vara.
Vara nu să poartă căciulă.
Şi mare urlă cînd să bate de vînturi.
Cine coată-n nori n-a săcera.
Uomu şi vîntu dîn iunie să schimbă uşor.
Dacă te-apucă Soarile în pat nu ţî-i face avere aztăz.

Zicători şi expresii populare - legate de mersul vremii
- „o trăsnit ca dîn ceriu sănin",

-
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„creapă şi uoauăle dă frig",
„or îndeţat şi cornile dî la vaci dă frig",
„o îndeţat viţălu în vacă dă frig",
„îi tunat",
„cură/ploaie ca dîn uăl",
„îi ca vîntu",
„ştimbăreţ ca vreme",
„dîn cătrău bate vîntu",
„voarbe-n vînt",
„aşe-i ca vreme",
„trăsnite-ar",
„să-ndoaie după cum bate vîntu",
„mere-ai ca neaua d-amu-i anu",
„nud ajunge raua",
„ştiu io că dîncătrău răsare soarile",
„s-o dus ca vîntu",
„stă cu foalile la soare",
„tace ca cucu după ce s-o dus vara",
„stă nante ta ca luceafăru",
„îi suflă vîntu cenuşe",
„face dîn iarnă vară",
„îi frig dă vin lupi-n sat",
„scopeşte împotriva vîntului".

M ersul vrem ii, vrem ea în lum ea viselor
„Copii străini dă visez înseamnă vreme bună." (54)
„Dacă tai carne în vis a ploie." (27)
„Cojocu din vis vesteşte iarnă gre." (24)
„Pureci dă visăz a fi iarnă gre." (45)
„Dacă visăz că te pteptini, a ploie." (7)
„Dacă te visăz cu dop dă paie uă rupt îi semn dă secită, uscăciune." (49)
„Pămîntu crepat dîn vis vesteşte secită." (22)
„Părinţii morţi dă-i visez a ploie." (6)
„Mama moartă din vis aduce ploaie." (6)
„Fluturi dă vez în vis însamnă vreme bună." (56)
„Nuci şi găuăci dă uoauă însamnă secită." (49)
„Gîştile albe în vis aduc iarnă şi neauă." (39)
„Holde verz să leagănă în vînt, aduce vînt cu ploaie." (55)
„Holdile coapte dîn vis aduc secită." (55)
„Iepure fujind dă vez a fi vreme bună." (25)
„Ciresăle din vis vestesc vreme bună." (37)
„Fărina din vis aduce neauă." (28)
„Mort dă visez să schimbă vreme, a ploaie." (48)
„Peştile dîn vis însamnă ploaie." (14)
„Pihe dă visez a ninje." (16)
„Puii dîn vis vestesc neauă." (11)
„Caii dîn vis vestesc vînt, furtună." (55)
„Şerpe dă vez în vis a fi vînt." (1)
„Uăiile din vis îi neauă." (36)
„Focu dîn vis vesteşte vreme bună." (7)
„Norii dîn vis vestesc năcaz, nălinişte." (30)
„Soarile dîn vis îi sămn dă vreme bună." (34)
„Răsăritu Soarelui în vis aduce noroc." (54)
„Soarile văzut la amnează , însamnă că ieşti la jumătate drumu." (49)
„Cel ce vede Soarile apuriînd în vis a muri nu păstă mult." (49)
„Ploaie cu tiatră dîn vis arîtă vrăjmaş." (54)
„Fűljem dîn vis îi bunăvoie." (50)
„Fina în care chelci în vis îi sămn dă năcaz." (35)
„Negura deasă vesteşte boală." (32)
„Noapte cu stele în vis îi bine." (32)
„Tina dă pă picioare îi ruşine mare." (7)
„Tună şi fuljeră în vis, asta-i pagubă multă." (14)
„Vreme bună dîn vis îi sămn dă bucurie mare." (35)
„Dacă ploaie în vis îi săcera bine." (2)
„Curcubăuu dîn vis îi sămn că moare cineva." (14)
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„Steaua cu coadă dm vis vesteşte război." (43)
„Furtuna din vis îi semn dă veste re." (54)
„Dacă te trăzneşte în vis tare-i rău." (6)
„Jî-i frig în vis îi fi beteag." (27)
„Aluneci pă deaţă, să rupe cu tine, îi sămn dă vrăjmaş." (55)
„Iarna dîn vis îi sămn să nu te apuci de lucruri noi." (14)
„In vis Luna pică jos îi sămn că moare cineva." (7)
„Dacă vez Luna întră nori în vis îi sămn dă vremuri grele." (14)
„Stele dă vezi în vis îi bine." (32)
„Neaua dîn vis aduce veşti." (32)
„Dacă tună în vis ti-i sfădi cu cineva." (16)
„Ploaie şi în vis îi bună." (37)
„Luceafăru dă-l vezi în vis, îi ave noroc." (14)
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viscol. în cazul în care găseşteîncă gheaţă după ea vă veni un timp mai frumos, căldură.
(Ghinoiu, Ion, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1997, pag. 192.)
40 O legendă transilvăneană vorbeşte astfel despre figura Sîntoaderului: „Sínt două babe,
cari umblă totdeauna cîte cu un Făt-Frumos alăturea, şi anume Baba Dochia şi Baba
Paraschiva. Babă Dochia cu Sîn-Toader, iar Baba Paraschiva cu Sî-Medru. Amîndoi fetifrumoşii aceştia au, după unii cîte şapte, după alţii cîte nouă, şi iarăşi după alţii cîte
doisprezece cai. Lumea e cuprinsă şi ferecată cu două lanţuri: ianţu lui Sîn-Petruşi lanţu
lui Sînt-lon.
Deci cînd vine Sîn-Toader cu caii săi, sparge lanţul lui Sîn-Petru,îşi face drum şi intră în
primăvară, şi nemijlocit după dînsul vine apoi şi Baba Dochia cu zilele urîte şi ploioase.
Cînd vine Sî-Medru cu caii săi sparge lanţul lui Sîn-lon şi intrăîn iarnă, şi nemijlocitdupă
dînsul vine apoi şi Baba Paraschiva.
Sîn-Toader vine totdeauna înfocat şi călduroş, că un Făt-Frumos, iar Baba Dochia plouată
şi morocănoasă că o babă. Asemenea şi Sî-Medru cu Baba Paraschiva." (Marian, Simion
Florea, op. cit., Voi. L, pag. 239.)
Baba Dochia este şi eaosemidivinitate meteorologică, care la începutul lunii martie (19) este responsabilă pentru modificările climatice. Zilele Babei sínt perioadă care reflec
tă nestătornicia timpului în trecerea de la iarnă la primăvară. De obicei este vorbă de o
perioadă a anului cînd timpul este variabil, ninge, plouă. Aceste zile sínt oraculare
pentru mersul vremii în tot anul.
Zilele Babei sînt urmate de cele ale moşilor, care sínt mai blînzi, mai îngăduitori, aducă
tori de vreme bună. Ei opresc babele şi dezgheaţă pămîntul să intre gerul şi să iasă
căldură.
Poporul român celebrează la o dată variabilă de la zonă la zonă (24 şi 28 februarie sau 1
şi 25 martie) zeul dragostei, pe Dragobete, care este considerat că fiind fiul Dochiei, şi
totodată şi începutul primăverii.
41 Sînjorjul este o divinitate a vegetaţiei, este protectorul holdelor şi al semănăturilor, care
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printr-o mişcare magică înverzeşte natura, şi tot el este şi cel care seamănă, că mai tîrziu
Sînedru să poată culege spre miezul toamnei. Despre această divinitate Ion Chinoiu
scrie astfel: In tradiţia populară Sîngiorzul, deschizătorul anului şi al verii pastorale şi
Sîmedru, deschizătorul iernii pastorale, ar purta la brîu cheile anului cu care primul înfrun
zeşte codrul, al doilea îl desfrunzeşte. Intre ei ar există un legămînt pe viaţă şi pe moarte:
dacă pădurea nu este înfrunzită pe data de 23 aprilie, Sîmedru îl omoară pe Sîngiorz.
Aceeaşi soartă o va avea şi Sîmedru dacă de ziua lui, 26 octombrie, Sîngiorzul va găsi
frunze pe a r b o r i {Ghinoiu, Ion, op. cit., pag. 11.)

42 în amitirile populaţiei modificările climaterice ale lunii mai - legate de celebrarea unor
sfinţi martiri ai calendarului catolic-sínt bine fixate din cauza consecinţelor acestora. O
informatoare relatează astfel: „In o miie noauă sute cinzăci şi unu uă doi, nu-m aduc
bine aminte, aşe îndeţ mare o fost p-aci dă Orbán, că dimineaţa s-or dus uoămini la sapă,
apu or aflat tăt cucuruzu îndeţat. Aşe c-o trăbuit să-l semine înc-odată. Apu cum s-o
sămănat tîrzîu, toamnă tăt o fost lapte, da numa tare puţîni or avut cucuruz. Că nu ştiu
cum, da s-o întîmplat că la cîte unu să-i rămîie cîte on rînd, doauă dă nu l-o ajuns îndeţu.
Mai ales p-a Io d ie care aveu pămîntu pî l a Chideuş... Apu toamna, luuam chila dă
cucuruz cu cîte trişpece forinţ. Apu adie or fost bani atunci! Că o sută dă forinţ ierau bani
atunci la o casă, da astăz, pă bună cale, nici nu te-ai aplecă după ii." - informatoare
Ecaterina Ardelean din Chitighaz.

43 Poporul român leagă această credinţă de a anticipa mersul vremii următoarelor 40 de
zile de celebrarea celor 40 de sfînţi la data de 9 martie. Poporul crede că mersul vremii
din această zi mai prezice şi următoarele: dacă este gheaţă, toamna va fi lungă şi bună,
dacă nu toamna bruma vă cădea repede.
44 De menţionat este faptul că prognosticurile făcute la început de toamnă se leagă de
acele perioade cînd încă începutul anului era datat cu această perioadă - nota autoarei.
45 în Banatsînt legate prevestiri de datele 16-17-18 ianuarie. Aceste zile sínt numite „zile
fulgerătoare" şl sínt considerate ca zile rele de fulgere, trăsnete şi vifore.
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56. Cristina Vecsernyés, născută Drăgui
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1930
1922
1911
1929
1908
1911
1929
1913-2000
1927
1915-1993
1913-1989
1914

Chitighaz,
Micherechi,
Micherechi,
Aletea,
Chitighaz,
Otlaca-Pustă,
Bătania,
Bătania,
Chitighaz,
Chitighaz,
Chitighaz,
Săcal.

Ö S S Z E F O G LA LÁ S
N épi időjóslás a m agyarországi rom ánoknál
N ik u la S te lla

A meteorológia a tudom ánynak egy olyan ága, mely a XVII. századi Itáliában
jelent meg, és az időjárás jelenségeit tanulm ányozza. A meteorológia tehát, rela
tíve új tudom ánynak tekinthető, bár az ókor számos tudósát foglalkoztatták a
légköri mozgások. A népi időjóslás azonban a legősibb idők óta létezik, az egy
szerű ember valamennyi időjárással kapcsolatos megfigyelését és ismeretét tartal
mazza.
A z ember ősidők óta vágyik arra, hogy a természet urává váljék, ám e kívánsá
ga mind a mai napig nem teljesült be. Hitt, s hisz azonban abban, hogy megis
merve ennek jelenségeit képes lesz arra, hogy befolyásolja a dolgok menetét,
számára pozitív irányba terelje az eseményeket. A természeti, légköri jelenségek
ről azt hitte, hogy ezek különböző istenségek akaratának következményei, s így
egyaránt tisztelte és félte ezeket. A vihart az istenek harcaként jelenítette meg
hiedelmeiben, m íg a világosság és a sötétség váltakozását a jó és a gonosz varázs
erők állandó hadakozásaként.
E hatalmak, istenek és természetfölötti erők döntéseit igyekezett hát az egysze
rű falusi ember befolyásolni számos mágikus cselekedetével, abban a remény
ben, hogy így saját, valamint közössége jövője is jobbra fordul majd. Ezen proce
dúrák középpontjában az Isten és a különböző istenségek álltak, s a m egidézet
tek feladata volt a hétköznapi ember megsegítése, am ikor az bajba jutott.
Mivel a légköri jelenségek nagy hatással voltak a mezőgazdasági m unkák ki
menetelére is, ezek tanulmányozása, valam int előrejelzése igen fontos tényező
nek bizonyult. S mivel az egyes (fontosabb) munkálatok időpontját ünnepek
beiktatásával is kihangsúlyozták, számos ünnep időpontja esett egybe egy-egy égi
jelenséggel. A tény, hogy több rítus, mágikus cselekedet időpontja esik egybe
jeles napjainkkal cseppet sem véletlen, hisz maga a kalendárium sem tekinthető
másnak, mint kedvező és kedvezőtlen időpontok felsorolásának.
A z égi és a földi jelenségeket természetesen számos hiedelem övezi. A csillaghullás például háborút jelzett, míg egy üstökös megjelenése, valam inta nap- és a
holdfogyatkozás világvégét. A legtöbb hiedelem azonban az éltető esőhöz, a
vízhez kötődik, mely nélkül az élet a földön elképzelhetetlen lenne.
A z égitestek és a légköri jelenségek fontosságát tükrözi az a tény is, hogy már a
legősibb idők óta az em berek templomokat építettek az ezeket megjelenítő is
tenségek tiszteletére. Ezek az építmények, valamint más kultikus helyek elhelye
zése sem volt véletlenszerű. Legtöbbször az égitestek mozgását követték, melyek
a földi ember és az égben lakozó istenségek közötti kapcsolatot biztosították.
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A falusi ember tehát nagy figyelemmel kísérte a naptári év sorsdöntő pillanata
it, abban a reményben, hogy az idők során elraktározott varázslatokkal és mági
kus eljárásokkal - melyeket azonban csak a beavatottak ismertek - képes lesz a
dolgok menetét befolyásolni és saját javára fordítani.
A tanulm ány a magyarországi románok időjóslási eljárásaival, az időjárással
kapcsolatos megfigyeléseivel, valamint az ezekhez kötődő hiedelmekkel ismerte
ti meg az olvasót. Ez az örökség a múltból hagyományozódott át az új generáci
ókra. Századunk embere igen nehezen képes elfogadni azt a tényt, hogy a múlt
egyszerű embere modern eszközök segítsége nélkül is képes volt m aradandó
értéket alkotni.
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SU M M A R Y
Folk weather-lore within the Rom anians in Hungary
S te lla N ik u la

Meteorology, which studies the meteorological phenomena, is a branch of
science that emerged in the 1 7th century Italy. Therefore, it is considered a rela
tively new branch of science, although several ancient scientists showed great
concern about the atmospheric motions. However, folk weather-lore has existed
from time beyond all memory and contains the humble people's observations
and knowledge connected with weather.
Man has always wished to become the master of nature from time im mem o
rial. Yet, this wish has not been fulfilled until today. But man had believed and
still believes that getting to know the natural phenom ena he will become ca
pable of influencing the course of matters and diverting the events toward a
good direction. People believed that the natural and atmospheric phenomena
were the consequences of the will of different gods, that is w hy they respected
and feared them. In their beliefs the storm was depicted as the war of gods,
while the changing of daylight and darkness was represented as the constant
fight between the good and evil magic forces.
The common village man tried to influence the decision-m aking of these gods
and supernatural forces with the help of several magic acts, hoping that the
future of his own and of his com m unity would take a turn for the better. These
procedures were centred on C o d and on different gods. The task of the evoked
spirits was to help the com m on man who got into trouble.
As the atmospheric phenomena had a tremendous effect on the outcome of
the agricultural work, studying and forecasting them proved to be an important
factor. The dates of the important work were em phasized by inserting feasts,
many of which coincidenced with the celestial phenomena. The fact that the
dates of several rituals and magic acts coincidence with the outstanding feasts is
not by chance. The calendar itself is not more than the enumeration of the
favourable and unfavourable dates.
The celestial and earthly phenom ena are, of course, encircled by several be
liefs. The meteoric shower was considered to indicate war, while the appearance
of a comet and the solar or lunar eclipse showed the end of the world. But most
of the beliefs relate to the animating rain, the water, without which life on earth
could be unimaginable.
The importance of the celestial bodies and the atmospheric phenomena is
shown by the fact that people have built temples in honour of gods who repre
sented them from time beyond all memory. The citing of these buildings and
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other cultic places was not accidental. Mostly they followed the movement of
the celestial bodies, which ensured the connection between the people on earth
and the gods in heaven.
The simple village man followed the decisive moments of the calendar year
with special attention, hoping that with the help of the stored magic acts and
p ro ced u re s-w h ich were only known by those initiated - they would be able to
influence the course of events.
The study makes known the weather-lore procedures, the weather-related
observations and other related beliefs of the Romanians in Hungary. This heri
tage was bequeathed to the new generations from the past. The people of today
can hardly accept the fact that the com m on people of the past were able to
create things of standing value without the help of modern devices.
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N A G Y N É M A R T Y IN E M ÍLIA

A MAGYARORSZÁGI
ROMÁN NÉPI TEXTÍLIÁK1
A m agyarországi román népi kultúra sajátosságai
A magyarországi románok néprajzának tematikus kutatása a század dereká
tól indult meg, amikortól számos publikáció látott napvilágot önálló kötetek il
letve tanulmánykötetek formájában. H a figyelembe vesszük azt a tényt, hogy
m indm áig igen kevés a hazai román kutatók száma, a megjelent írások sorát
eredm énynek kell tekintenünk. M indezek ellenére, még ma is vannak a nép
rajznak olyan jelentős területei, am elyek teljességgel kimaradtak a kutatásból.
Ezek közül fontos és sürgős lenne a népi építkezés, földművelés, lakásbelső,
bútorok, a m unkaalkalm akhoz kötődő szokások és nem utolsósorban a díszítőművészet, a népi textíliák feldolgozása.
A magyarországi román néprajzi kutatások jellem zője, hogy szinte kizárólag
olyan területek feldolgozására törekedett, am elyek az etnikum sajátságos jegyeit
mutatják be. Ezzel magyarázható, hogy a románok népi kultúrájának a legin
kább kutatott területei a népszokások, a népköltészet és a hiedelem világ bizo
nyos részterületei, s ritkán célpontjai a vizsgálatoknak az olyan területek, am e
lyek az etnikai jellegzetességeket csak az apró részletekben hordozzák.
A Magyarországon élő román közösségek valaha jellegzetes népi kultúrával
rendelkeztek, amelyet elhalványított a folyamatosan bekövetkező természetes
asszimiláció, valamint a nyelvhasználat napjainkra drasztikussá váló hátttérbe
szorulása. A néprajzi kutatások fő célja ezeknek a még legalább az em lékezet
ben fellelhető m egkülönböztető jegyeknek az összegyűjtése, leírása, feldolgozá
sa, a különböző nemzetiségekkel való együttélésből következő változások be
mutatása.
A fentiekből is kitűnik, hogy a román nemzetiségű lakosság népi kultúrájának
sajátos jegyeit csak akkor tudjuk bemutatni, ha egy-egy részterületet alaposan
körüljárunk, hiszen a lényegi eltérő elem ek már csak ezekben az apró részletek
ben írhatók le. Ezek a mélyreható vizsgálatok azonban még nem történtek, nem
történhettek meg a kutatók kis létszáma illetőleg a kutatás megkezdésétől eltelt
rövid időszak miatt. M indez magyarázat arra, miért nem történt még meg a
román közösségekben, s a múzeumi gyűjteményekben még napjainkban is meg
található gazdag textilanyag leírása, bemutatása, a specifikusan román elem ek
megkülönböztetése a különböző hatásokra később kialakult elemektől.
A megkésettségnek egy másik oka abban keresendő, hogy sürgősebb feladat
volt (és még ma is annak tekinthető) a szellemi kultúra azon területeinek a fel-
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dolgozása, am elyek a nyelv elhagyásával a teljes eltűnésre vannak ítélve. Erre
jó példát szolgáltattak a H ajdú-Bihar megyei településeken végzett kutatása
ink, ahol már csupán néhány töredékét sikerült hangszalagra rögzítenünk a
valaha teljes hiedelem rendszernek. A megmaradt em lékanyag bizonyítéka a
román hiedelem világ valamikori gazdagságának.
A tárgyi kultúra területén belül a népi textíliák alapján mutathatók be a
legpregnánsabban a román sajátosságok, ugyanis a paraszti szőtteseket, hím zé
seket egészen az 1950-es évekig nagy számban, házilag készítették. Nymodon
ezeket, különösen a szövés hagyományos módjait, technikáit, motívumkincsét a
legkevésbé befolyásolták külső hatások.
Ezzel szemben például a gazdasági udvar szerkezete, az épületek elhelyezke
dése a parasztportán az adott település szerkezetétől, a gazdálkodás módjától, a
helyi hagyományoktól függött. A gazdasági udvar és a lakóház is inkább a tulaj
donos gazdasági helyzetéről, gazdálkodásának jellegéről, foglalkozásáról árulko
dott és kevésbé nemzetiségi hovatartozásáról, m intahogyan a lakóház belseje is
leginkább a tulajdonos anyagi helyzetét tükrözte. Maguk a berendezési tárgyak,
bútordarabok is csak kismértékben őriznek etnikus jegyeket, hiszen a román
nemzetiségű lakosságnak is ugyanazok voltak a beszerzési lehetőségeik mint a
más nemzetiségűteknek, nevezetesen a környező települések vásárain és a helyi
mesteremberektől szerezték be általában szerény kivitelezésű bútordarabjaikat.
A paraszti lakóháznak nem annyira a bútorzata, mint inkább annak belső elren
dezése és díszítő elemei (festett falfelület, textíliák, fényképek, ikonok) kölcsö
nöztek a házbelsőnek román jelleget.2
A bútorokhoz hasonlóan nem tükrözték a lakók etnikai hovatartozását a
népi kerámiák sem, bár megtalálhatóak a román parasztházakban a konyhai
szükségletet kielégítő és a kimondottan díszítő elemként szolgáló edények egy
aránt, ez utóbbiak kisebb szám ban. A román családokra is az volt a jellemző,
hogy háztartásaikban a legkülönbözőbb fazekasközpontok termékei megtalál
hatóak voltak, ezek ugyanis a készítési helytől távoli vidékekre is eljutottak keres
kedők útján, vagy úgy, hogy maguk a fazekasok szállították term ékeiket távoli
vásárokba. így tehát szinte az egyéni ízlés szabályozta a különböző edénytípu
sok, edényféleségek m eggyökeresedéséta román családoknál. Egy paraszti ház
tartáson belül a legkülönbözőbb fazekasközpontokból szárm azó edényeket ta
lálunk egymás mellett, s ezek között nagy százalékban a konyhai használatban
alkalmazott edények szerepelnek.
A hazai románok ruházatának vizsgálata során is arra az eredményre ju 
tunk, hogy a kis részletekben meglévő eltérések alapján fogalm azhatóak meg a
románságra jellem ző jegyek. A ruházat vizsgálata összetett feladat, különösen ha
figyelembe vesszük, hogy nem egységes közegben élő és feltételezhetően a
nyelvország különböző területeiről származó nemzetiségről van szó. Különbözik
a ruházat településenként, koronként, nemenként, korosztályonként, és tükrö
ződ ik az öltözeten viselője társadalmi helyzete, valamint a ruházat viselésének
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alkalma is. A sajátosan román jegyeket főként a változás folyamatának jobban
ellenálló női viseletén fedezhetjük fel. Ezen belül is a hajviselet, a pénzfűzér mint
díszítőelem viselete, a ruhaneműk bő és hosszú szabása, díszítésmódja, a házilag
készült anyagoknak mint ruházati alapanyagoknak a legtovább történő felhasz
nálása, a kötény viselési módja azok az elem ek, am elyek megkülönböztetik a
románok ruházkodását az együttélő más nemzetiségekétől.
Természetesen a különböző viseleti darabok, különösen az ünnepi viselet da
rabjainak díszítésmódja, motívumai is etnikus sajátságokat hordoznak. A női vi
seletben az ingváll, az alsószoknya, a zsebkendő, a férfi viseletben pedig az ing, a
gatya, valamint a kötény azok a ruhadarabok, amelyeket igyekeztek díszítéssel
(főként fehérhímzéssel) ellátni, különösen a jól látható részeken. Díszítettek vol
tak még a legkülönbözőbb szőrös bőrből készült felsőruhák, valamint a posztó
ból készült szűr. Ezeket a kézm űvesm unkákat a bútorokhoz hasonlóan főként a
vásárokon szerezték be. Mivel azonban valóságos értéket képviseltek egy-egy
családon belül, általános volt ezek nemzedékről nem zedékre való áthagyományozódása, Nymodon megmaradhattak az emberek emlékezetében a románok
által hagyományosan viselt darabok fő jellegzetességei.
A magyarországi románok népi kultúrája a magyarságétól és más nemzetisé
gektől eredendően eltérő elemeket tartalmaz. Mivel azonban nem azonos szár
mazási helyről érkeztek mai lakóhelyükre, egyértelmű, hogy a különböző tele
pülések román lakosságának kulturális elemei is különböző sajátosságokat m u
tatnak. A kulturális különbségek tehát egyrészt eleve adottak voltak a más szár
mazási hely okán, másrészt pedig az új lakóhelyükön való több évszázados együtt
élés során alakultak ki az adott település keretein belül. M indebből következik
hogy a románság kultúrája egy adott település földrajzi, társadalmi, gazdasági és
etnikai viszonyai között sajátos jelleget öltött.
A z emlékezet, illetőleg a még megmaradt textil iák alapján a múlt század dere
kától terjedő időszak szőtteseit, hímzéseit van m ódunkban bemutatni, amikoris
ezek egy már változásokon átment népi kultúra elemei, éppen ezért igen nehéz
ezek alapján kiválasztani a sajátosan román jegyeket. Ehhez ugyanis szükséges
lenne a származási terület népi szőtteseinek, hímzéseinek ismerete éppúgy, mint
az adott település tradicionális kultúrájának vizsgálata, hiszen e két elem (az
örökölt jellem ző jegyek, illetve a kulturális kölcsönhatások alapján kialakultak)
volt a döntő a hazai román népi textíliák fő sajátosságainak kialakulásában. A
hagyományozódás törvényszerűségei alapján természetesnek kell elfogadnunk,
hogy a 19. századra datálható vászonneműek készítés- és díszítésmódjában olyan
elemek is továbböröklődtek, amelyek régebbi időkre nyúlnak vissza.
A magyarországi románok népi textíliáinak témakörével kapcsolatosan még
igen kevés írás jelent meg. Dolgozatomban, a Békés megyei múzeumi szervezet
gyűjteményeiben őrzött, Battonya, Méhkerék, Kétegyháza, Elek, Pusztaottlaka,
Körösszakái, Körösszegapáti, Létavértes, Pocsaj, Bedő és Magyarcsanád román
családjaitól szárm azó jelentős értékű textilanyag alapján vállaikozhatom a ma-
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gyarországi román textil művesség feldolgozására. A felsorolt településeken a
már fentebb említett okok miatt különböző a románság helyzete, körülmé
nyei, ezért nem lehet egy egységként kezelni a hazai román népi textíliákat
sem. Megkísérlem bemutatni a román közösségektől gyűjtött népi szőttesek és
hímzések jellemzőit, és felvázolni ezek változásának majd jelentőségük csök
kenésének folyamatát a 19. század végétől az 1950-es évekig.
A szőtt-varrt-hímzett textíliák a paraszti lakásbelső leginkább román jegyeket
magukon viselő elemei. M inden román közösségre jellem ző, hogy felismerve a
hosszadalmas, nagy hozzáértést igénylő munkával készült textíliák értékét, meg
őrizték ezeket. A z asszonyok még az '50-es években is készítettek szőtteseket és
hímzéseket a lakásbelső díszítésére illetve a háztartásban való felhasználásra, és
ezeken kívül saját régi, örökölt darabjaikat is ráhagyományozták családtagjaikra.
Ezért általános jelenség, hogy a több generáción át féltve őrzött, az évek hosszú
során át folyamatosan készített textíliák együtt találhatók meg nagy mennyiség
ben egy-egy román családnál, jó alapot szolgáltatva a technikai megoldások és
díszítésmódok változásának vizsgálatára.

A kenderfeldolgozás m unkafolyamata, népi textilm uvesség
A házi szövés legjelentősebb alapanyaga a hazai románok körében a kender
fonal volt, m elynek előállítása az egyik leginkább m unka- és időigényes elfoglalt
ságnak számított.
A fontos háncstartalmú növény termesztése a múlt század végén általános
volt a román közösségekben. Erről tanúskodnak a napjainkig megőrzött kender
alapanyagú textíliák mellett a határrészek elnevezései, valamint a visszaem léke
zések. Battonyán a 19. század elején meglévő szőlőskerteket Cînepişte néven
emlegetik. A pécskai határral szomszédos határrészen több dűlőben térmesztettek kendert egészen a határnak az 1871. után történt tagosításáig, amikoris az
egy tagban művelt kendertermesztést felváltotta e jelentős rostnövénynek a
házikertekben történő művelése. A század végén már a falu alatti szántóföldek
ből kimért zöldség és vetemény termesztésére használt házikertekben, vagy a
tanya körül termesztették a kendert.3 Méhkeréken szintén a Cînepişte nevű dűlő
tanúskodik arról, hogy valam ikor a kendert elkülönített kenderföldekben ter
mesztették. Ma már a településnek ezt a részét Szőlőskertként ismerik, a valam i
kori kenderföldekbe szőlőt és gyümölcsfákat telepítettek, majd az 1960-as évek
től házhelyeknek mérték ki a területet. Feltehetőleg már a század elején konyha
kertek céljára hasznosították, s ezekben vetettek kendert a család szükségletei
re.4 A kétegyházi adatok szerint a század elején nem volt jellem ző az egyéni
kendertermesztés. A z 1950-es években a növény termesztése újra előtérbe ke
rült, az emberek a korábbi generációktól megörökölt szerszámokkal művelték és
dolgozták fel a növényt. A régi szerszám ok megléte, az ismeretanyag átörökítése
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bizonyítja a kendertermesztés korábbi időkben való meglétét a településen.5 A
szinte minden településen meglévő' kenderföldre utaló földrajzi név igazolja, hogy
a növénytermesztése a nyomásrendszer alól kivett, a települések közelében levő
határrészeken történt.
A kender jó minőségű, sovány, homokos, nagy gonddal művelt földet igé
nyelt. Már az ősz folyamán trágyázták, ugarolták, szántották, tavasszal újra szán
tották, boronálták, előkészítve a vetésre.6 A kender vetése március vagy április
hónapban a férfiak munkája volt. Egészen az 1950-es évekig vetőzsákból, a
gabonanem űekhez hasonlóan lépésenként, kézzel vetették, majd elboronálták,
hengerelték a talajt, hogy sima legyen és a madarak ki ne szedjék a magokat.
Kétegyházán madárijesztők („ciuhe") elhelyezésével is védték a vetést, s ha te
hették, néhány napig őrizték a területet, elriasztották a madarakat. A ritka vetésű
kender vastagabb szálú, rosszabb minőségű rostokból áll, m elynek m egm unká
lása is nehezebb, fonala pedig vastagabb, alkalmatlan finomabb vászon előállítá
sára. A legmegfelelőbb a vékonyszálú, sűrű, magas kender. H a a vetéskor ügyel
tek a magok sűrűségére a kender szaporán nőtt, nem volt sem növényi sem állati
kártevője.
A magnak való anyakendert („halderi") általában szegélynövényként, más ter
ménnyel bevetett föld szélére vetették és két ízben egyelték. A szeptemberi levá
gás után három napig szárították, majd kézbe fogva, deszkához verve kicsépel
ték, a magokat a napra kiterítve megszárították és a tavaszi vetésig zsákban,
padláson vagy kamrában tárolták. A magos kender szárát a későbbiekben ugyan
úgy dolgozták fel mint a virágosét, de ez vastagabb szálú volt, s rosszabb volt a
belőle nyert szösz minősége.
A kender gyorsan nő, vetés után 16-17 hétre érett a szedésre, levelei megsár
gulnak, érintésre porzik a virágpor. A z érett kender gyakori betakarítási módja a
kézzel történő gyökerestől kitépés. A nyövés társas munka, általában három
négy asszony végezte egy-egy soron haladva. A kenderszálakat kettesével tépték
ki a földből, lábukhoz veregették, markokba rakták és kenderszállal átkötötték.
Négy-öt maroknyi csom ót dudvaszállal kévékbe kötöttek, majd a megkötött ké
véket kúpba („púp") rakták és így tartották a levelek megszáradásáig. Néhány
nap elteltével a kúpot szétszedték, a megszáradt leveleket lerázták, majd elszállí
tották a kendert.
A kender szedésének másik m ódja volt a kendervágóval, sarlóval, ritkábban
kaszával történő levágás, melyre szintén Kétegyházáról vannak adataink. Kim on
dottan a kender vágására szolgált a kendervágó („tăietoare"), amelyet az 1950es évekre már kiszorított a sarló („secera"). Sarlóval, kaszával történő kendervá
gásra Battonyáról is vannak adatok, ahol főként a vastagabb szárú, magos ken
dert szedték fel ezzel az eljárással.
A kenderfeldolgozás következő munkafolyamata az áztatás, m elynek célja,
hogy a rostokat összekötő anyag kilúgozódjék, valamint, hogy a kenderkóró meg
puhuljon, a rostszálak lelazuljanak a szár fás szövetéről. Áztatóba a nyövés utáni
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napon szállították a kendert. A z élő vizek mélységük miatt nem voltak alkalm a
sak erre a célra, s mivel a kenderáztatás egyébként is pusztította ezek élővilágát,
halállományát, főként vályogvető gödrökben, erecskék kiszélesítésében végezték
ezt a munkát. M inden településen igyekeztek kenderáztatásra alkalmas gödrö
ket kialakítani, hogy a kendert még aszályos időben se kelljen szomszédos tele
pülések áztatóhelyeire szállítani.
Méhkeréken például a Balog-érben alakítottak ki áztatót közösen a község
lakói. Kétegyházán az áztatást („topire") három-négy szem ély közösen végezte.
A víz mellé szállították a kévékbe kötött kendert, valam int az áztatáshoz szüksé
ges eszközöket, rudakat, lapátokat, kapákat. A román közösségek az Alföldön
általános kévés áztatási formát gyakorolták. A kévéket a víz partján szépen egy
másra rendezték, a vízbe tolták és két rúddal megtámasztották. A következő
egymásra helyezett kévéket folyamatosan az előzőek mellé rendezték egyenes
vonalban. A végére két rudat szúrtak le, tetejére is helyeztek rudakat, melyeket a
leszúrt karókhoz kötöttek a kender lenyomatása, rögzítése céljából. A z ilymódon
áztatóba helyezett kenderre lapáttal, kapával iszapot, sarat hánytak, hogy a víz
ellepje.
Egy-két hetes áztatás után kiszedtek egy szál kendert, hogy ellenőrizzék elrohadt-e a rostok közötti fás szár. A rostok állapotából már következtetni tudtak a
fonal minőségére. A kendernek az áztatóból történő kiszedése szintén csoport
ban végzett munka volt. Kibontották a kötést, letisztították a sártól a szál mentén
mosva, hogy össze ne gubancolódjon. Egymásnak kézbe adva, folyamatosan
mosva tették ki a partra kúpba állítva. Am ikor lecsorgott róla a víz, kocsival haza
szállították, majd a kertben, kerítések, terménytároló építmények mellé állították
fel száradni. Száradás után fedett, száraz helyen tárolták a további feldolgozásig.
A növénynek az áztatás során megkorhadt fás részektől való megtisztítása,
annak törésével történt. A kenderszálak pozdorjától való megtisztításának első
munkafolyamata az előtörés. Egy marék kendert a földön sulykolóval vagy kéz
zel három-négy helyen megtörtek, fához, cölöphöz, épületsarkához verték, majd
kirázták belőle áfás részeket. Gyulán még a harmincas években is gyakorlat volt
a kender előtörése úgy, hogy a hegyénél megfogták és kézben megfogva megta
posták a hegyétől a tövéig.7
A munkát m indig meleg időben végezték az asszonyok, mert a száraz kendert
könnyebb volt törni. Két-három kendertörővei dolgoztak egyidőben, hogy meg
gyorsítsák a munkafolyamatot. A kendertörésre kétféle eszközt használtak, a ke
ményfából készített törőt és a ti lót, melyeket néhol elnevezésükben is megkülön
böztettek. A szélesebb nyílású, egy vágóéin, főként deszkás szerkesztésű fogazotttörővel („drobalău, zdrobalău cu dinţ, zdrobitor, meliţă cu dinţ") az erős fás
részeket távolították el, az egyetlen sima vágóéllel ellátott deszkás szerkezetű,
szorosabb nyílású ti lóval („meliţă") pedig a rostok közötti pozdorját. Előbb a
vékonyabb virágos végét zúzták össze, majd azt kezükre csavarva törték a tövét,
végül fához vagy a törő lábához verve ki rázták belőle a pozdorját. A jól áztatott
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kender már ez után a művelet után is tiszta maradt. A törő mind alakja mind
szerkezete szerint a durvább munka elvégzésére volt alkalmas, míg a tilóval a
puhítást, finomítást végezték el, a rostoknak eló'ször a tetejét majd a tövét beszo
rították a tiló nyelvével, és meghúzták többször ismételve a műveletet.
A létavértesi adatok is e kétféle eszköz használatáról tanúskodnak, m egkülön
böztetve a kendermunka két műveletét, a törést („zdrobit") és a tilolást („meliţat").
Kizárólag erről a településről vannak adataink a kendermunkálatok (tilolás, gerebenezés, fonás, motollálás) bérért való elvégzésére. Erdélyből érkezett asszo
nyok vállaltak kenderfeldolgozó mun kát egynegyed rész kender fizetségért.
Méhkeréken a fogas kendertörőt („zdrobitoare") a kenderfeldolgozás régebbi
eszközének tartják, a sima élűt („meliţa") pedig újabb keletűnek és alkalmasabb
nak a kender tisztítására. Itt tehát egy és ugyanazon eszköz két változatáról van
szó. Két-három marék („bűnei") kendert törtek egyszerre, amiből egy fej („fuior")
kender lett. A z áttört, megtisztított kendert Kétegyházán kalács formába teker
ték, majd csom óba („grămadă") rakták a további feldolgozásig.
A rostszálak további puhítását célozta a dörzsölés, melyet m indig csoportosan
végeztek. Tilolás után az összecsavart kenderfőt megkötötték és két lábfej között
tiporták, sarokkal morzsolták, hogy megmelegedjen s ezáltal megpuhuljon. M éh
keréken a lábbal való dörzsölés - mint legrégebbi eljárás - mellett ismert volt a
kézi erővel vagy lóval hajtott dörzsölővei („durjalău") történő puhítás is. Dörzsö
lés után általában újra meg kelletttilolni a kendert, hogy megtisztuljon a portól.
A kétegyházi románok nem em lékeznek sem a lábbal sem a géppel történő
dörzsölés munkafolyamatára. Ezt a munkát helyettesítette a rostanyagnak a disznósörtéből készült kefével való átfésülése, melyet még a gerebenezés előtt vé
geztek.
A különféle minőségű és vastagságú szálak szétválasztásának, osztályozásának
módja a gerebenezés, eszköze a gereben („hecelă, greabăn") és a kenderfésű
(„teaptăn"). A gereben egy lapos (15 x 75 x 2 cm) deszkára szerelt 7 -8 cm hosszú
vasszegekből álló szegrózsa. A rostok szétválasztásának módjai településenként
változtak. Méhkeréken kétféle gereben volt használatban, egy ritkább és egy
sűrűbb fogazató. A sűrűbb fogazató gerebenen vonták meg, hasították a szála
kat. A szösz gerebenezése során a rostok osztályozása, finomítása is megtörtént.
A gerebenen áthúzva (belecsapkodva és kirántva) a szöszt, vették ki először a
leghosszabb szálakat az ún. feje kendert („fuior"). Ezekből a legszebb szálakból
lett a vékony fonal és a nyújtófonal. A szegrózsás gereben formája, a fa rész két
végén kifűrészelt félhold alakú lyuk utal az eszköz használatának módjára. M éh
keréken feltételezhetően úgy használták, hogy egy kis széken ülve lábuk közé
fogták a gerebent, alsó részét a lyukon átdugott lábukkal rögzítették, a felső
lyukban fogták meg kezükkel, s a szöszt a fogazott rózsába csapkodták.
A z első fésülés után a fogak között fennmaradt szöszt újra átfésülve nyerték az
apró szöszt („bărbie"), végül a durvábbat (cîlţ). A főként zsákok, ponyvák szövé
séhez használt durvább minőségű szöszből kétfélét különböztettek meg, a ken-
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dér töve felől eső részéből jobb, felvetőnek használható, míg a felső végéből
gyengébb minőségű beverő szálnak használható anyagot nyertek („caluri, guşe").
A z ilymódon osztályozott rostokat különféle kötésmódokkal rögzítették és vá
szonba kötve, száraz helyen tárolták. A legszebb szálakat középen kettéhajtot
ták, egymásra csavarták, s az elvékonyodott végeket visszahajtva szöszre teker
ték, húszasával csomóba kötötték. A kevésbé jó minőségű szösz párhuzamosan
elrendezett szálainak mindkét végét visszahajtva hengerbábbá kötötték.
A kétegyházi rostfésülés munkamenetében a kenderfésű („teaptăn") kapott
nagyobb szerepet. Ezt a fonalfinomítási módot román sajátosságnak tekintik a
településen. A fésű egy nyeles faeszköz, szélesebb részén merőlegesen elhelyez
kedő két szegsorral. A munkát egyszerre két fésűvel végezték úgy, hogy az egyi
ket egy széken rögzítették és kézzel húzták át rajta a szöszt, vagy a rögzített fésű
fogaiba beakasztották a szöszt és a másik fésűvel fésülték ki a szálakat. A fésűben
maradt szálak („bărbie") voltak a finom abbak, vékonyabbak, míg a kiesett szá
lak („drungăloci") a durvábbak, zsákok, ponyvák szövésére alkalmas anyagok.
Gyakori volt a rostoknak a fésülés utáni gerebenen való áthúzása. A m unkafo
lyamat utolsó fázisa volt a kendernek a dörzsölést helyettesítő, disznószőrből
készült kefével („perie de cînepă") való kifésülése. A rostok osztályozásában,
finomításában alkalmazott eszközöket, kenderfésűket, gerebeneket és keféket
cigányok készítették, ez utóbbiakat veresszőrű disznónak a gerincén nőtt erő
sebb sortéból.8 Létavértesen a gerebent mosószékre kötötték vagy rászegezték,
és a kendert belecsapkodva osztályozták a szálakat.
A kender szálas anyagának fonallá sodrása fonás sál történt.9 A fonást a
helyhezkötöttségés a huzamosság jellemezte, ez volt a leghosszabb m unkam ű
velet a kenderfeldolgozás munkafolyamatában, hiszen késő ősztől egész télen át
végezték a lányok és asszonyok a kellő fonalmennyiség eléréséig. A gyorsaságot,
ügyességet, szívósságot igénylő munka kizárólagosan a nők feladata volt, akik a
fonás ismeretanyagát már gyermekkorban elsajátították.
A fonás művelete nem kapcsolódott meghatározott napszakhoz, nappal és
éjszaka egyaránt végezték. Nappal mindenki otthon font, esténként pedig (kedd
és péntek kivételével melyek tiltó napok voltak a fonásra) fonókban („şezătoare,
habă") gyűltek össze egy-egy háznál korosztályonként csoportosulva. M éhkeré
ken voltak példák fizetett fonókra is, amikoris külön erre a célra bérelt helyisé
gekben végezték a munkát. A férfiak szerepe a fonásban a guzsaly elkészítésére
korlátozódott.10
M inden településen vannak adatok a fonás fő eszközei, a guzsaly és a rokka
egyidejű használatáról. Méhkeréken a lányok használták a napraforgó kóróból
készült guzsalyt („botă"), idősebb asszonyok a féltalpú guzsalyt („furcă cu talpă,
furcă cu fus"), és a módosabbak a kerekes rokkát („furcă cu roată, furcă dă
tors"). Battonyán és Kétegyházán is ismerték mind a guzsaly, mind a rokka hasz
nálatát. Kétegyházán az 1950-es években már főként rokkával fontak, de fara
gott díszítésű féltalpú guzsaly használatára is vannak még példák ebből az idő-
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szakból. Feltételezhetően a rokka folyamatosan kiszorította a guzsalyt a fonalfel
dolgozásból, m e rt-b á r az utóbbi nagyobb szakértelmet ig é n y e lt-a rokka hasz
nálata lényegesen gyorsította a munkát, alkalmasabb volt nagyobb fonalm ennyi
ség megfonására.
A kenderfeldolgozás szerszámainak nagy részét mesteremberek és faragni tudó
parasztemberek, ezzel szemben a rokkát mindig mesteremberek, rokkások majd
később esztergályosok készítették. A mezőberényi és szarvasi rokkásmesterek
(pl. Bayer M ihály és Prjevara János) által készített eszközök eljutottak messzi
vidékek vásáraira, a Tiszántúl számos településére, így a rom ánok által is lakott
falvakba, Méhkerékre, Kétegyházára, Körösszegapátiba, Darvasra és Gyulára is.
A piacokon, vásárokon a parasztasszonyok nemzetiségre való tekintet nélkül szí
vesen vásárolták a munkát meggyorsító rokkát. A m ezőberényi rokkások köré
ben kedvelt volt a gyulai kisasszonynapi vásár, ugyanis itt sok rokka elkelt „vette
magyar, oláj, tót és sváb asszony meg lány, néha szerbek is megfordultak a gyulai
vásárba".11 Természetesen nem mindenki engedhette meg magának a rokka
vásárlását, hiszen ára ugyan változott, de általában egy mázsa búzának megfele
lő volt.
A guzsallyal történő fonás a szösz megágyazásával kezdődött („a scărmăna").
A fejeket kibontották, széttépdesték, csomóba rakták, kúp alakúra csavarták majd
egy szalaggal a guzsaly rúdjára kötötték. A guzsallyal történő fonás műveletének
két fázisát különböztethetjük meg, melynek alapja a két kéz mozgásának össze
hangolása. Bal kézzel történt a fonal húzása, nyújtása, nyálazása („o lunjesc"), a
jobbal pedig az orsó pergetése, a fonal sodrása („o sucesc"). A szálak nyálazására
azért volt szükség, hogy a fonal jobban rögződjön. A z egyenletes vastagságú fo
nal nyerése érdekében a csom ókat foggal szedték ki. A tele orsón elszakították a
szálat, s általában orsón vitték haza a kész fonalat. A legjobb minőségű feje
kendert kétféleképpen fonták meg, a vastagabb szálakból lett a felvető, a véko
nyabbakból pedig a beverő fonal.
A megfontfonal lemérése, mennyiségének megállapítása és motringba rende
zése a szálak felmotollálásával történt. Erre a célra a két méter hosszú ún. ro
mán, illetve az egy méteres magyar, keresztfás kézi rúd motollát („rîştitor, răştitor")
használták. A fonalat az. orsóról a motolla 35 cm körüli egymásra merőlegesen
elhelyezkedő keresztfájára motollálták fel úgy, hogy a szál kezdő végét a motolla
közepére rögzítették, s a pászma befejezésekor ezzel átfűzve kötötték meg a
fonalmennyiséget. A fonal mérésekor az egy méteres motollán 3 szál 1 ige
(„numărătură"), 10 ige 1 baba („păpuşi"), 12 baba 1 pászma („jirebie"), de a
mértékegységek a motolla hosszának függvényében változtak. Ezt a fonalfeldol
gozás szempontjából fontos, pontosságot igénylő munkálatot általában az asszo
nyok végezték, Kétegyházán a férfiak feladata volt.
A motolláról leszedett nyers fonalat megtisztították, fehérítették, puhították. A
fonal szapulása volt a kenderfeldolgozás során a legnehezebb munka, különö
sen azért mert m indig hideg időben végezték. A méhkeréki eljárás szerint alul
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lyukas kádban elhelyezték a fonalat, lepedőt terítettek rá, a fahamut a lepedőre
szórták és forró vízzel felöntötték, többször ismételve a műveletet. Arra is volt
példa, hogy három pászm ához egy kg mészből és ugyanannyi fahamuból előre
elkészített lúgozóban áztatták a fonalat egy teljes napig. Ezután kigőzölték, azaz
három napra a trágyába ásták két szalmaréteg közé helyezve, majd trágyával
beborították, hogy a meleg által tovább puhuljon. A trágyából kivéve a fonalat
háromszor hideg vízben öblítették, leforrázták, majd kimosták, kisulykolták és
fagyon szárították.
Kétegyházán a fonalnak a trágyába ásással történő puhítására nincsenek ada
tok, itt a fehérítést, puhítást hamulúggal („leşie la tort") végezték. Egy nagy üstben
vizet forraltak, belehelyezték a fonalat és ráöntötték az átrostált fahamuból ké
szült hamulúgot. A szapulást m indig kenyérsütés után végezték, ugyanis egy na
pos lúgozás után a pászmákat a sütőlapáton a langyos kem encébe vetették és
egy-két napig melegen tartották. A kem encéből kivett fonalat sok vízből kim os
ták és a kerítésre dobták, hogy megszívja a fagy, m egpuhuljon.
A fonalmosás utáni művelet a fonal legombolyítása („dăpănat"), am ely általá
nos formájú leveles gombolyítóval („vîrtelniţă") történt. Egy családban több gombolyításra alkalmas eszköz volt, így ebben a műveletben a család minden tagja
részt vett. A gombolyító egy bakon („crápoiu") elhelyezkedő tengely körül forgó
egymást keresztező lécpár, am elynek a négy végén levő lyukakba dugott pálcák
tartották a fonalat. A kender mennyiségétől függően pamutfonalat („tiriplic,
bumbac") vásároltak és azt is felgombolyították.
A szövést a fonal vetőkaróra („urzoi") történő felvetése előzte meg. A vetőka
ró függőleges tengelyét a mestergerendához erősítették egy szíj segítségével. A
forgó, egymással derékszögbe állított két vitorla oldalára rakták fel a fonalat úgy,
hogy a fonal kezdő végét a pászmacsapra erősítették és jobbra-balra forgatva
fel- illetve levezették rajta a fonalat, biztosítva a szálak feszességét, párhuzam os
ságát, sorrendjét.
A vászon szövésére a fonalsíkot vízszintesen tartó, lábakon álló szövőszéket
(„război") használták. A szövőszék váza a vízszintes és függőleges tartószerkezet
ből, azaz a talpfákból („tălpile") és az ezek összeerősítését szolgáló átalfákból
(„tijle") áll. A talpak első és hátsó végén a lábak meghosszabbításával fa oszlopok
nyúlnak ki, az ezekre keresztben elhelyezkedő hengerek („sül") tartották hátul a
fonalat, elől pedig a már megszőtt vásznat. A hátsó hengerre kötötték rá a felvető
fonalat úgy, hogy a nyüstig („iţă") elérjen, A középső átalfa előtt lévő két karra
fektetett nyüstboton függtek a nyüstök tartását szolgáló csigák („círlig"). A nyüstökről lelógó zsinórokat a lábítók („libidauă") közepétől hátrább kötötték, a lábítók hátsó végét pedig a középső átalfához rögzítették. A nyüsttartó előtt, a karra
keresztben elhelyezkedő bordahaj alsó részébe ékelték be a nádszálakból ké
szült bordát („spată"), mely különböző méretű, sűrűségű volt attól függően, m i
lyen anyag szövésére használták. A finom abb fonalból szőtt vékonyabb vászon
hoz nagyobb méretű, sűrűbb fogú borda használata volt szükséges. A ruhane-
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m űek alapanyagát például 12-es, a törülközőket 10-es, a háztartási m unkák
során használt textíliákat 7-8-as bordával szőtték.
A nyüstszemeken és a bordán átfőzött felvető szálakat rúdra kötötték, majd az
első hengerhez rögzítették. Kenyér és kukorica lisztből főzött kenőanyaggal
(„minjalá") cirokcsutakkal vagy kefével megkenték a szálakat, hogy ne szakadja
nak és ne szöszölődjenek, mert a feszesen álló nyüstök és a borda rongálja azo
kat. A lábítók lenyomásával váltogatták a nyüstöket, a lábítóhoz kötött nyüst
lehúzódott, ígyacséppel („fuştei") kettéosztott fonalszálak elváltak egymástól. A z
így elkülönített szálak között keresztben átdobták a csévét vetélő („socalá") se
gítségével. Természetesen már előzőleg a vetélő csövére csévélővei feltekerték a
fonalat. A lábító váltásával, a másik nyüst mozgatásával a felvető fonalat ellenté
tes irányba keresztezték, lezárva ezzel a felvető szálat, majd a borda ráütésével
rögzítették a megszőtt részt. A folyamatot addig ismételték, míg kellő mennyiségű
vásznat nyertek. A nyüstök szám ának emelésével fokozták a vászon alapanyag
m intázának lehetőségét, de általában négy nyüstnél többet nem alkalmaztak.
A különböző csíkok beszövéséhez nagy gyakorlatra volt szükség. Ezeket úgy
alakították ki, hogy a beverő fonal helyett színes pamutfonalat szőttek a vászon
ba. Ennél még nagyobb tudást igényelt a szedett minták készítése. Ezekhez 2 cm
x 40 cm x 4 mm-es szedőtűt használtak, mellyel a borda előtt a szálakat a mintá
zatnak megfelelően kiemelték, valamint egy 15 cm széles és bordaszélesség hosszú
ságú szedődeszkát („crodenciu") alkalmaztak, melyet laposan átdugva élére állí
tottak, ezáltal a 2 cm széles tű nyílását a nyüstök mögött szádnyílássá szélesítet
ték. így az ékalak legszélesebb része már a nyüstök mögött, a szövőtől távolabb
kiszélesedett, az átdobott színes beverő fonalat az előbbiekhez hasonlóan zárták
lábítással, de a m ozdulat előtt a csépeket és a deszkát lefektetve felhúzták a
nyújtóhengerig, hogy ezt a műveletet végrehajthassák. Utána a deszka segítségé
vel ismét kiemelték a szálakat, mivel a színes fonal két, három illetve négyszeri
bedobása szükséges egy-egy mintasor kialakításához. Ezután a mintának megfe
lelő új sor felszedése következett az előbbiekhez hasonló két, három illetve
négyszeri vastagítással. M inden szedést a deszkával kiemelve szalagra is felszed
tek, mert főleg geometriai mintánál középtől a minta tükörképe ismétlődött és a
szalag befűzésével feleslegessé tették a szedés tűvel való hosszadalmas munkáját.
Megemelték a zsinórt, a mintázatnak megfelelően kiemelt szálak közé behelyez
ték a szedődeszkát és így egy mozdulattal mintáztak egy egész sort.12
A leszőtt vászon durva volt, tisztítani és puhítani kellett. A vég vásznak szapulását, mosását nyáridőben végezték. Battonyán az Éren mosták, majd a kertben
szárították, a nyíradonyi rom ánok hamulúgban kifőzték, mosósulyokkal kimos
ták a vásznakat, Méhkeréken pedig egy hordó vízben mosták ki és a kertben a
lucernára terítve a tűző napon szárították, hogy kifehéredjen.
A mángorlás, az alapanyag puhítása az utolsó művelet amellyel a vászon
alkalmassá vált textíliák készítésére. A vásznat sodrófára („sucitoare") tekerték, a
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bordás aljú mángorlót („mîngalău") görgetve rajta kisimították, majd végekbe
(„val") tekerve tárolták a vászon neműek készítéséig.
A kendertemesztés és feldolgozás hosszadalmas és nehéz munkafolyamatá
hoz több hiedelem is kötődött, amelyekre nem kívánok kitérni e dolgozat kere
tei között. Csupán példaként említek meg egy Méhkeréken gyűjtött, nyilalló fáj
dalom gyógyítására alkalmazott ráolvasást, amelyben megtalálhatjuk a kender
feldolgozás m unkamenetének pontos leírását.

Nu-I junde pă uomu aista arînd,
Nu-I junde grăpînd,
Nu-I junde cînepa sămănînd,
Nu-I junde cînepa culegînd,
Nu-I junde dnepa încărcîndu-ă,
Nu-I junde dăscărdndu-ă,
Nu-I junde în apă băgîndu-ă,
Nu-I junde din apă scotîndu-ă,
Nu-I junde cînepa-ntinzîndu-ă,
Nu-I junde meliţînd,
Nu-I junde grebănînd,
Nu-I junde fuior fădnd,
Nu-I junde tordnd,
Nu-I junde dăpănînd,
Nu-I junde rîştiind,
Nu-I junde ţăsînd,
Nu-I junde pînză fădnd,
Nu-I junde pînza albind ,
Nu-I junde chimeşe din pînză curuind,
Nu-I junde chimeşe pă iei luînd.
Uomu să trăsară curat, luminat,
Ca Dumnezo cînd l-o dat.
Nimica nu i-o fost,
Nimica şi nu-i fie,
Pînă-n veacu dă vecie.
Dăscîntecu-i dă la mine
Leacu fie dă la Dumnezo.13
A fentiekből is kitűnik milyen hosszadalmas és nehéz munkafolyamatok
során készült el a kendervászon, a különböző ruhanem űek és a háztartásban
alkalmazott díszítő és használati funkciójú textíliák alapanyaga. A házi szövésű
vászon visszaszorulásának oka egyrészt az áztatásra alkalmas sekély vizek eltűné
se, másrészt a kendervászonnak mint alapanyagnak a háttérbe szorulása a gyári
termékek megjelenésével, s nem utolsó sorban az életmódban bekövetkező gyö
keres változások.
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Szőtt díszítm ények a m agyarországi rom án népi textíliákon
A parasztság tárgyi világában minden tárgynak van a használati mellett
esztétikai funkciója is, ez utóbbi jelentősége azonban tárgyféleségenként vál
tozik. Általában azok a tárgyak tartoznak a népi díszítőművészet körébe, am e
lyeknek az esztétikai funkciója hangsúlyozottabb mint a felhasználhatósága.
Természetesen a m indennap használt tárgyak, eszközök között is vannak díszí
tettek, de a díszítettség elsősorban az ünnepekhez, szokásokhoz, jeles alkal
m akhoz kapcsolódó tárgyak jellem zője volt.
A hazai román textíliák alapanyaga a kender és a pamutfonal volt, illetve
gyakorta e két anyag együttes alkalmazásával szőtték a vásznat. A különböző
minőségű vásznakból más-más textíliákat készítettek. A legjobb minőségű ken
derfonalból készültek az abroszok, viseleti darabok, a háztartásban használt d í
szesebb vászonnem űek. A főként ünnepi alkalm akkor használt, kimondottan
díszítő funkciójú textil iákat finom abb kenderfonalból, később kenderés pamut
keverékével vagy tiszta pamutfonalból szőtték. Általában a kender volt a felvető,
a pamutfonal pedig a beverő szál a két anyag kom binációjával nyert szőttesek
esetében. A pamutot főként mintázásra használták, vagy háttér anyagnak a szí
nes szőtt díszítm ény kiemelésére. A pamutnak mint alapanyagnak a használata a
gazdasági helyzet fokmérője volt, nem váltotta fel teljesen a kendert, főként szebb,
ünnepi daraboknál alkalmazták. A közepes minőségű kenderfonalból készültek
a lepedők, szalm azsákok, zacskók, a legdurvább fonalból pedig a zsákok, pony
vák.
A textíliák funkciójuk szerint készülhettek egy szél vászonból (törülközők, sza
kajtókendők), két-három szél összeillesztésével (ágyterítők, abroszok, lepedők),
vagy zsákszerűén varrva (zsákok, szalmazsákok, élelmiszertartó zacskók).
Nagy jelentősége volt az alapszövet mintázásának, amelyet a szövés techniká
ja határozott meg, ilymódon lehetett egyszerűbb vagy bonyolultabb. A vásznon
különböző alapmintákat alakítottak ki két vagy négy nyüstös szövéssel. Négy
nyüsttel szőtték például a zsákokat a módosabb családoknál. A simán szőtt zsá
kok mellett ismerték ún. V-s szövésűt, melyet Méhkeréken „nevedit cu şire",
Kétegyházán „saci cu furtiţa", Létavértesen pedig rozmaringágra szedettnek ne
veznek.
A z alapszövet önmaga is lehetett tehát különleges módon vezetett fonalakkal
mintázott. A bordás szövésű vászon csíkjait úgy alakították ki, hogy a felvetett
szálak közé szabályos távolságban vastagabb szálakat vertek be. Létavértesen ezt
8 szál kenderfonal és 10 szál pamutfonal váltakozásával szőtték és göndörvá
szonnak nevezték. A vászon négyszögletes mintáit („mesuţe") Kétegyházán nyüstdeszka használatával alakították ki.
Főként az ünnepi abroszok alapanyagául szolgált, a különböző finomságú
pamutfonalból szőtt finom, szerbvászonnak nevezett patyolatvászon. A változa
tos szélességű és sűrűségű hosszanti és harántsávos csíkozású alapszövet felhasz-
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nálása a magyarcsanádi, battonyai és kétegyházi módosabb román családok
körében volt általános.
Különböző technikai eljárásokkal - a vetülékszálak összefűzésével és a ráverő
szálak kihagyásával - a vagdalásos hím zéstechnikához hasonlatos áttört díszíté
seket is képeztek a vászon felületén. A vászon alapanyagával azonos minőségű
és színű fonalból kialakított azsúros, szálkihagyásos technikát leginkább ünnepi
abroszok, dísztörülközők díszítményeiben alkalmazták.
Ismertek voltak a rom ánok körében a bogos kötéssel díszített textíliák.
Szathmári Ibolya, a Hajdú-Bihar megyei települések textilanyagának elem zése
kor megállapítja, hogy a korábban Európa-szerte elterjedt, majd feledésbe m e
rült technika alkalmazása azokban a bihari településekben lelhető még fel, ahol
nyomon követhetők az erdélyi kapcsolatok.14 Ezek között említi meg Nagyiéta,
Pocsaj, Bedő településeket, ahol görög katolikus vallásé lakosság él. A technika,
melynek lényege, hogy a vászonszövet minta szerint meghatározott ráverő szála
it áthúzzák a vetülékfonalak közé, majd pálcával, gyufaszállal kihúzzák a vászon
felületére, az említett bihari falvak román lakosságán kívül a méhkeréki romá
nok körében is ismert volt. A göbös technikával készült csíkszerűen elrendezett
főként mértani alakzatokat a textília színével azonos vagy azzal összhangban
lévő színekkel (halvány rózsaszín, világoskék) alakították ki.
A textíliák színes szőtt díszítményeinek kialakítása különféle színű fonalakkal
való mintás beszövéssel történt. A szövéstechnika lehetőségeit kihasználva a mo
tívumokat csíkokban rendezve szőtték a vászonba, különféle színű, főként pa
mut beverő szálakkal. A színes díszítm ények szövése történhetett úgy, hogy a
felvetett szálak közé deszkadarabot helyeztek el a minta elválasztására („cu
crodenciu"), kis pamut gombolyagot füzögettek a felvetett szálak közé („ cu
demuţu"), vagy tűvel fűzték be szövés közben a mintát adó fonalat („cu acu").15
A színes szőtt díszítm ények csíkozásból vagy szedettes mintázatból álltak. A
csíkozás harántsávokban történt, igen ritka volt a hosszanti csíkozás, melyet leg
inkább a konyhakendőkön alkalmaztak. A minta több különféle színű és széles
ségű sávból állt, melyet vagy a kender alapvászonba, vagy a kendervászonba
szőtt fehér színű pamutcsíkba szőttek. A z egyszerűbb csíkmintákat színes pamut
fonal beverésével képezték ki, de négy nyüst alkalmazásával kisebb négyzet ala
kú mintákat is tudtak szőni a csíkokon belül. Ismert volt az ún. rozmaringos
díszítés, amit azonos vagy különböző színű többszörösen összesodort pamutfo
nalak beverésével értek el.
A szedettes szövéstechnikával már bonyolultabb díszítményeket szőttek, a min
ták viszont egyszerű elemekből tevődtek össze. A mintázást egyszerűsítette a deszkázás, mert ezzel az eljárással nem kellett m indig újra felszedni a szálakat. A
hagyományos motívumkincshez tartoztak a négyzet, csillag, prescura alakzatok,
a növényi díszítm ények, ritkábban a stilizált állat- és emberalakok. A szőni tudó
asszonyok természetesen az egyéni Ízlés és ügyesség szerint újabb elemeket ké
peztek ki a textíliákon. Létavértesi adatok szerint erdélyi származású asszonyok
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értettek leginkább a szedettes szövéshez, s tőlük tanulták el a technikai megol
dásokat és motívumokat a helybeli román asszonyok.
A szedettes m unkák gyakorta egyszínoldalasak, ami azt jelenti, hogy a színes
fonalat egy szállal kötötték le, így a textília fonáka nem adta a mintázat negatívját. Szabó Lórándné, méhkeréki gyűjtései alapján ezt gazdasági okokkal magya
rázza, ugyanis a színes pamut vásárlása vagy a pamut festése igen költséges volt.16
Bőségesen vannak azonban példák kétszínoldalas szedettes motívumok alkal
mazására is a román textíliákon.
A szedettes mintákat leggyakrabban egy, esetleg két színnel alakították ki. A
szőtt színes minták elrendezésére jellem ző, hogy ezek leginkább a textíliák sze
gélyén, keskenyebb szélein találhatók. A z ünnepi abroszokat gyakorta díszítették
nagyobb felületen történő ismétlődő csíkozással, vagy úgy, hogy a motívumokat
nem csíkokban rendezve, hanem a szimmetria szabályait követő szabályos rend
ben szőtték a vászonalapba. A minták beszövésekor azonban minden esetben
figyelemmel voltak a díszes és díszítetlen felületek harmonikus elosztására.
A szőtt díszítm ények leggyakrabban mértani formákat ábrázolnak. Jellegüket
az általánosan ismert alapelemek, csíkok, háromszögek, négyszögek, dőlt vona
lak kom pozíciója adja meg. A díszítőelem ek kialakulásában a hagyományozott
motívumkincs mellett nagy szerepet kapnak a természetből merített alapmotívu
mok. A technikai lehetőségek korlátái miatt a növény- és állatábrázolások egy
szerűsítése következik be, a három dim enziós térbeli formák stilizálttá, síkban
ábrázolttá válnak.
A vizsgált textilanyag Lükő Gábor, Bencsik János és Martyin Emília 1954-2000
közötti gyűjtései révén került a gyulai Erkel Ferenc M úzeum néprajzi gyűjte
ményébe Battonya, Bedő, Kétegyháza, Körösszegapáti, Körösszakái, Létavértes,
Magyarcsanád, M éhkerék és Pocsaj községekből. A szőtt díszítményeket textilfé
leségenként kísérlem meg bemutatni, kiemelve a különböző román közösségek
szövésében alkalmazott alapanyagok, technikák, színek, m otívumok települé
senkénti fő sajátosságait.
A z abroszok alapszövete kender-, pamut és kender keverékével szőtt vászon,
vagy finom vékony szálakból szőtt patyolatvászon. A z alapszövet és a rajta alkal
mazott szőtt díszítm ények a textília funkciójának függvényei voltak, az abroszok
alapszövete leggyakrabban sima felületű, viszonylag ritkábbak az alapszövetük
ben mintázott darabok. Ezek között figyelmet érdem elnek a kétegyházi román
négyzethálós vagy csíkos alapszövetű abroszok, valamint a létavértesi és pocsaji
bogos technikával készült darabok. Ez utóbbiak jellem zője, hogy a bogok kiala
kítása történhetett az alapszövettel azonos színben, de lehetett színes is, főként
halvány rózsaszín és világoskék bogos geometrikus mintákra van példa. A bogos
díszítmények nem csupán sorban elrendezettek lehettek, van példa a két szél
mintázatának tükörkép elrendezésére is.
A mindennap használatos abroszok általában kendervászonból készültek, s a
díszítm ényeik is szerényebbek voltak. A díszítő funkciójú, főként a tisztaszoba
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asztalára helyezett darabok főként piros, piros-kék, piros-fekete szó'tt csíkos
vagy szedettes mintázatúak. A szőtt díszítm ények vagy bizonyos távolságokban
csíkban elrendezettek, vagy pedig a textília keskenyebb szélein kapnak helyet,
hangsúlyossá téve a jobban látható részeket. A. díszítm ények szélessége, egy
mástól való távolsága és formái textíliánként különbözőek. A motívumokban
jellem ző az azonos mértani formák ismétlődése.
A pocsaji és létavértesi egyszínű piros szedettes szőtt stilizált növényornamentikájú és mértani díszítményei szélesebbek a Békés megyeieknél. Jellemző, hogy
az ezeken a településeken élő román családok textíliái között több takácsmunka
is szerepel. Feltehetőleg ezek m otívum kincse-valam inta korábban már említett
erdélyi asszonyok tevékenysége - befolyásolhatták a házilag készült szőttesek
mutívumait.
A szerbekkel együttélő battonyai és magyarcsanádi abroszokon figyelhető meg
a szőtt minták színesedésének folyamata. Különösen a hétköznapi használatra
szánt, egyszerűbb, széldíszítések nélküli darabokon figyelhetőek m ega kék, sár
ga-zöld színű pamut beverőszállal kiképzett, változó számú csíkok különböző
sávokba rendezésével elért csíkdíszítmények, amelyek keresztirányban, egymás
tól azonos távolságra találhatók meg a textíliákon.
A körösszakáli abroszok szedettes mintáiban a piros pamutot alkalmazták.
Apró négyzetekből kialakított csíkminták ugyanúgy jellem zik ezeket, m inta mér
tani formák. Ez utóbbira példa a misekenyér mintáját másoló „prescuriţa" motí
vum megjelenése a körösszakáli abroszokon. A misekenyér négy egyenlő szárú
kereszt form ájának variánsai különösen a H ajdú-Bihar megyei települések ro
mán textíliáinak szőtt mintáiban találhatók meg. A körösszakáli abroszokon a
pirostól eltérő színek, különösen a sárga, kék, lila, világos árnyalatai, a szőtt m in
ták motívumait másoló hímzéseken jelennek meg.
A román abroszok szőtt díszítményeiben ritkán találhatunk állatábrázoláso
kat, éppen ezért igen különleges darabnak tekinthetjük azt a bedői abroszt,
am elynek keskenyebb szélein sorban elrendezett, oldalirányból ábrázolt madár
alakokat láthatunk. A bedői abroszok általános jellem zője, hogy mélyvörös pa
muttal szőtt motívumsoraik sűrű harántsávokban ismétlődnek a textíliákon.
A törülközők alapszövete kendervászon vagy pamut- és kenderszálakból szőtt
vászon, ritkábban tiszta pamut. Eltérően az abroszoktól maga a szövet csak ritka
esetekben mintázott, a törülközők díszét a beleszőtt csíkok és szedettes minták
adják.
A törülközőkön alkalmazott szőtt díszítm ények formában és színekben nem
mutatnak olyan nagy változatosságot mint az abroszok. A z egyik Lükő Gábor
által az 1950-es években gyűjtött kétegyházi, vékony pamutból készült szőttes
mintáját vastagabb pamutból beleszőtt bordák, szélesebb csíkok és színes fonal
lal kézzel válogatott apró minták alkotják. A vastagabb és vékonyabb pamutot
elnevezésében is megkülönböztetik a román közösségek.
A törülközők szőtt mintái a textíliák egyik, gyakrabban m indkét keskenyebb
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szélén, sorban elrendezve helyezkednek el. A díszítettség mértéke függött a
törülközőnek a család életében betöltött szerepétől. Kevésbé díszítettek voltak
a használati funkciójú és díszesebbek a lakásdíszként szolgáló, nemritkán törül
közőtartóra szánt darabok.
A törülközők mintáit Bedőben, Körösszegapátiban és Méhkeréken egyszínű
piros színnel alakították ki. A minták szépségét ezeken a textíliákon a formai
változatosság adja. Jellem zőjük a különböző szélességű fehér pamutba szőtt, sá
vokban elrendezett, néha apró négyszögekből álló csíkminták.
Hasonlóan piros volt a színe a létavértesi és pocsaji törülközők szőtt díszítm é
nyeinek is. Ezeken a településeken azonban a románok is szőttek a helyi magyar
anyagra általánosan jellem ző lila, bordó, bordó-fekete színű csíkokat a törülkö
ző k keskenyebb széleibe.
A törülközők motívumai csíkmintákból és szedettes növényi ornamentikájú
díszítményekből állnak. Egyetlenegy egyoldalas szedettes létavértesi textília ábrá
zol halvány lila pamuttal megmintázott madár és szív motívumokat.
Mint már említettem a durvább kenderfonalból, általában négy nyüstös szö
véssel készültek a zsákok. Ezeket évről-évre szőtték, mert igen hamar elhaszná
lódtak. A zsákokba szokás volt színes csíkokat beleszőni, m elyekhez a zsákfona
lat előzőleg ruhafestékkel színezték meg. A csíkmintákban leggyakrabban alkal
mazott színek a kék, bordó, sárga, zöld és fekete, melyekből a legkülönbözőbb
variációjú mintákat hozták létre a csíkok színezése és vastagsága szerint. Minden
család más-más festett csíkozással készítette zsákjait, így ez a díszítésmód ismerte
tő jel ként is szolgált, s a színekben eltérő csíkozás az egyes generációk zsákjait is
megkülönböztette. A zsákok csíkozását Méhkeréken a vagyoni helyzet fokm érő
jének is tekintették : „keskenyebb csík szegénység, sok csík gazdagság". Zsákokat
és zsákok készítésére alkalmas leszőtt, csíkozott vég vásznakat még ma is őriznek
a településeken.
Szinte m inden románok által is lakott településen szőttek rongyszőnyege két is
a lakóház döngölt padlójának letakarására. A különböző színű textilhulladékok
ból házilag szőtt rongypokrócok a kem ence padkájára helyezve lakásdíszül is
szolgáltak. A textíliákat csíkokra szabdalva szőtték a vékony felm enő szálakba.
A z alkalmazott színek egyénenként változtak a szövésben felhasznált textilhulla
dékok függvényében, jellem ző volt azonban a piros, kék, fekete, zöld, sárga
színek árnyalatainak alkalmazása. Ezek ritmikusan visszatérve megközelítőleg azonos felületet foglaltak el a textílián. A z élénkebb és tompább színek, a különböző
árnyalatok, a sötétségi fokokban való eltérés, a fő- és m ellékszínek ritmikája
sajátos szín hatást adott a rongyszőnyegeknek.
A szőtt díszítm ények tárgyalásánál említést kell tenni a házivászonból készült
viseleti darabok alapszövetének mintázatáról. A viseleti darabok funkciójuk
szerint többféle minőségű vászonból készülhettek. Durvább kenderfonalból
készültek a m unkában használatos gatyák, ingek, finom abb kendervászon volt
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az alapanyaguk a hétköznapi viselet darabjainak. A z ünnepi alkalmakra szánt
vászonnem űek főként pamut alapanyagból készültek. Különösen az ingeknél
alkalmazták az alapszövet mintázási módokat. Jellem ző a vastagabb fehér szá
lak beszövésével történő csík és négyzethálós alapminta a női és férfi ingeken.
Szőtt díszítm ényeket alkalm aztak a konyhai kötényeken is, bár ezeken inkább
a hímzett motívumok voltak általánosak.

A népi hím zések jellegzetességei
A román közösségekben a népi hím zések kivitelezői a lányok és az asszonyok
voltak, bár-tekintettel a családok népes voltára valamint a kedvezőtlen gazda
sági helyzetre - nem ez volt a családi munkaszervezeten belül az elsődleges
feladatuk. A hímzés éppúgy része volt az asszonyok-lányok ismeretanyagának
m inta házi- és a gazdasági munkák. Általában mindenki maga készítette el ön
maga és családja számára textíliáit, nem volt arra példa, hogy erre a tevékenység
re specializálódott asszonyok készítettek volna textíliákat ellenszolgáltatásért.
Hím zett díszítést leginkább azokon a tárgyakon alkalmaztak, am elyeket ün
nepi alkalmakra szántak. Ilyenek voltak bizonyos viseleti darabok, illetve a lakásfelszereléshez tartozó textíliák. Ez utóbbiak közé sorolhatók az ágyterítők, lepe
dők, párnák, abroszok, dísztörülközők, függönyök, falvédők. A textíliák közül
külön figyelmet érdem elnek a halotti lepedők, hiszen díszítő technikájuk, kom 
pozíciójuk és a rajtuk alkalmazott ornamensek megkülönböztetik őket más textí
liáktól.
A hím zések jellem ző jegyeinek megfogalmazásakor több tényezőt figyelembe
kell vennünk, úgymint a díszítm ények elhelyezését, a kom pozíció megalkotását,
a színvilágot, a motívum kincset, valam int az öltési technikákat. A textíliák kom 
pozíciójában, szerkesztésében szerepet kapnak a fonalas munkák, különösen a
horgolás, a tűvel varrt csipke valam int a rojtozások.
A román népművészet egészét tekintve a hímzés igen jelentős helyet foglal el,
elég ha csak a viseleti darabok valamint a lakásbelsők díszítésére szolgáló textíliák
sokszínű, változatos mintázatú díszítményeire gondolunk. Ezzel szemben a hazai
románok körében a hímzés nem annyira változatos. A főként fehérhímzésekkel
kialakított díszítm ények megjelenése szerény, de kivitelezésükhöz igen hossza
dalmas, komoly technikai tudást feltételező munka volt szükséges.
A hazai román textíliák hímzései jellem zően vászonhím zések, főként kender
és pamutvászon alapanyagúak, bár később egyes meghatározott darabok eseté
ben (lepedők, párnavégek, viseleti darabok) igen elterjedtté vált a gyolcs felhasz
nálása. A legkorábbi időszakokból fennmaradt román vászonhím zések nagy
részt a szálszámolással készült hím zések sorába tartoznak, hiszen díszítm ényei
ket az alapanyag szálait követő öltésekkel alakították ki, így tulajdonképpen az
alapanyaghoz adekvát hímzéstechnikát alkalmazták. Nyilvánvaló, hogy a kezde-
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ti időkben felhasznált azonos fonalsűrűségű vászon alapanyag a szálszámolásos
technikáknak kedvezett.
A magyarországi rom ánok körében gyűjtött hímzéssel díszített textíliák fő jel
lem ző it, te le p ü lé se n ké n ti kü lö n b ö ző sé g e it, v a la m in t a m o tívu m kin cs,
hímzőtechnika és színezés változásait a textilféleségeken keresztül tűnik célszerű
nek bemutatni.
A viseleti darabok közül a vászonruhák díszítésére a fehér pamuttal történő
hímzést alkalmazták. A férfi ingek vállrészét, a sűrű ráncolásokkal összeillesztett
ujjak karöltő részét valamint a kézelőket díszítették fehér laposöltésekkel kizáró
lagosan mértani formákból álló fehérhímzéssel. Külön díszítményt jelentettek a
szövetszélek összeerősítésére alkalmazott technikák, am elyek közül a varrt csip
ke, a subrikolás, valamint az azsúrozás volt a viseleti darabok esetében a legked
veltebb. Ezek mellett a függőleges irányban haladó, általában mértani formájú
motívumok mellett, a derékig érő gombolás mentén húzódó szintén függőleges
irányú, tűzéssel és azsúrozással kialakított csíkok jelentették még az ünnepi ing
díszét. Alul körben általában keskeny azsúrral szegték, majd horgolt csipkével
láttákéi.
A száranként három szélből varrt gatya összeillesztését is mértani formákká
alakított subrikolással oldották meg, s a gatya alján, körben is ezt a szálkihúzást
és a függőleges szálakat tömőöltéssel átcsavaró díszítőeljárást alkalmazták, amely
a rövid rojtozással a ruhadarab díszét jelentette.
A női viselet darabjai közül az alsószoknyákat volt szokásban a horgolt csipkén
kívül hímzéssel is díszíteni. Ezen a ruhadarabon általában a lyukhímzéses, tömőöltéses technikát, a cakkos hurkolással szegett díszítésm ódot alkalmazták. H ím 
zéssel díszítették még a már gyolcsból készült ujjatlan, hosszú, női alsó ingeket is.
A mellrészen laposöltésekkel és lyukhímzéssel megformált szimmetrikus díszít
mény hullámos inda hajlataiban ismétlődő virág- és levélm otívumokból áll. A
harmincas években viselt, gyakorta hálóruhának hordott ruhadarabot a nyakré
szen slingeléssel szegték. A kihurkolandó szegélyt előbb előöltéssel előhúzták,
majd laposöltéssel aláöltötték, így érve el az ívelt cakkos hurkolást.
Hasonló m otívum ok voltak jellem zőek az ún. lakodalmas kötényekre is, me
lyek alapanyaga a gyolcs volt. Ezeket nagy gonddal, sűrű díszítőmotívum okkal
látták el, hiszen a lakodalom során sokak által láthatóvá váltak. A kötényeket is
fehérhímzéssel, a lyukhímzés jellegzetes formáival, a kör, csepp, levélke motívu
mokkal díszítették, alul pedig slingeléssel szegték. A kötény teljes szélességén rit
mikusan visszatérő motívumsor alapját a kör alakokba ágyazott és köréjük ren
dezett virág- és levélmotívumok képezik.
A viseleti darabo k hím zése kapcsán különös figyelm et kell szentelni a
magyarcsanádi rom ánok körében gyűjtött nehézhím eknek. A főként drappos,
szürkés vászonra arany és ezüst színű fémszállal, flitterekkel és apró szem ű
gyöngyfűzérrel tömören hímzett betétek, a férfi ingek elejének díszítményei vol
tak. A z ortodox papok miseruhájára emlékeztető technika és alapanyag alkal-
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mazására kizárólag Magyarcsanádról van példánk, nem kizárható tehát a hely
béli szerb nemzetiség hatása ebben a vonatkozásban. A román hímzésektől
ugyanis nemcsak anyagában és technikájában különbözik, hanem m otívumai
ban is. A fémszállal hímzett ing eleje sűrű laposöltéssel varrt, függőleges irányú
ívelt vonalakból, indás motívumokból áll. A fémszálas mintát néha színes pa
mutfonallal hímzett apró virágm otívum ok is kiegészítik.
A román családokban - különösen a hagyom ányokhoz erősen ragaszkodó
kétegyházi és méhkeréki közösségekben - az elmúlt évtizedekig szokásban volt,
hogy a család minden tagjának elkészítette még gyermekkorában az édesanyja a
halottas lepedőt. A díszterítőt a ravatalra helyezték, de egyes közlések szerint
szem fedélnek is használhatták. A halottas lepedőket a románoknál kizárólag
fehér hím díszíti. Méhkeréken a három szél kendervászonból, stilizált virágmotí
vum okból álló, csipkével összeillesztett lepedő mindkét keskeny szélét díszítet
ték, egyiket (a jobban látható lábtól való részét) szélesebb motívumokkal. A geo
metrikus kom pozíció kizárólag szögletes motívumokból álló szimmetrikus, ismét
lődő díszítménysorból áll. A geometrikus motívumok közé épített növényi ornamensek is mértaniassá, jelzésszerűvé válnak a textílián.
A vagdalással, szálirányban varrt szálszámolásos laposöltéssel, szálszorítással
kialakított minta szépségét az adja, hogy a vagdalások elszegéseit kenderszállal, a
laposöltéses díszeket pamutfonallal végzik, így a fehér szín és a kender természe
tes sárgás színének ritmikája adja a hímzés igazi szépségét. A mértanias hímzést
egészíti ki a textília széle felé eső részen végigfutó kenderszállal végzett subrikolás,
keskeny azsúrcsík, valamint a szegésként szereplő szintén geometrikus mintákból
álló, tehát a textília egészével harmonizáló horgolt csipke. A méhkeréki halottas
lepedők motívumai textíliánként különböznek, de fő sajátosságaikban azonossá
got mutatnak.
A kétegyházi halottas lepedők hasonló kom pozíciójúak, szintén a geometrikus
minták a jellem zőek, de a vagdalásos-laposöltéses technikát már a lyukhímzéssel
kialakított motívumok egészítik ki. Nymodon, a kétegyházi halottas lepedők ese
tében kerek formákból kialakított geometrikus mintázatról van szó. A textíliák
azonosítása során terminológiai ellentmondásokba ütközünk, am elyek feltéte
lezhetően a halottas lepedők funkcióváltozásával, illetőleg a hagyományos te
metkezésből való kiszorulásával magyarázhatóak. Ugyanazt a textíliát lepedő
nek, ágyterítőnek, szem fedélnek illetőleg halottas lepedőnek egyaránt nevezik a
román közösségekben. Ezzel a folyamattal egyidőben tulajdonképpen a textília
szerkezete is megváltozott, már nemcsak a keskenyebb szélein díszítették dúsabb illetve szerényebb mintázatokkal, hanem egyforma díszítm énnyel láttákéi
a teljes kerületén. A későbbi időszakokban pedig a halottas lepedők alapanyaga
is a gyolcs lett a kendervászon helyett, amelyet szabadrajzú lyukhímzéses díszíté
sekkel láttak már el.
A korai díszlepedőket - hasonlóan a halottas lepedőkhöz - kendervászonból
készítették, és vagdalásos, szálszorításos, erősen stilizált növényornamentikájú szél-
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mintával díszítették a két keskeny és egy hosszanti szélén, ugyanis a textília fal
felé eső része nem volt látható. A díszítő funkciót jól mutatja az is, hogy a hosszanti
szegély mentén haladó felületszakasz azonos, de szélesebb mintázatú, két sor
minta össszekapcsolásából kialakított motívumsorból áll.
A díszlepedők újabb típusához tartoznak a szintén három szélükön, de már
lyukhímzéses virág- és levél ornamentikával díszített darabok. Magyarcsanádon
kedvelt volt szegélydíszként a lyukhímzéssel megformált szőlőindára kapcsolódó
szőlőfürt motívumsor.
Alapanyaguk általában a gyolcs vagy az önmagában csíkozott finom patyolat
vászon - amelyet néhány román közösségben szerbvászonként emlegetnek kom pozíciójukra pedig már az ívelt vonalvezetés, a hurkolt cakkolásokkal meg
oldott lekerekített szegés jellemző.
A lakásbelső szépségét emelték az ágyra hármasával vízszintesen, két vagy
három sorban elhelyezett párnák végeinek díszítményei. A z azonos és különbö
ző párnavégmotívumok elrendezésének, valamint az ezek kihangsúlyozására al
kalmazott textíliák színeinek ritmikája adta a vetett ágy kiemelt díszítő funkcióját.
A párnavégeken általában lyukhímzéssel, horgolt csipkével vagy recemunkával
alakították ki a mértani vagy zoom orf formákat, de leggyakoribb vo lta növényi
ornamensek alkalmazása. A vízszintes vezetésű díszítményeken az azonos motí
vumok ritmikus ismétlődése jellemző. A figurális elemek megformálásakor a szim 
metriára törekvő szerkesztő elv érvényesül, az általában oldalnézetből ábrázolt
egymással szem benéző állatalakok (főként madarak) a motívum függőleges ten
gelye mentén szimmetrikusak.
Míg a fentebb említett textíliák esetében n a g y já b ó l-a részletbeli különbségek
ellenére - megfogalmazhatóak az általánosan jellem ző vonások, addig a lakás
belső fő díszét képező abroszok és dísztörülközők mind készítésmódjukban, mind
díszítőmotívumaikat illetően, településenként és korszakonként nagy változatos
ságot mutatnak. Feltehetően azért, mert ezek szorultak ki a legkésőbbi időkben
a használatból, igen nagy formai változásokon estek át, mely változások a gyűjte
ményben lévő darabokon is jól megfigyelhetők.
A korai szőtt díszítésű abroszokon fokozatosan jelennek meg a hím zések akár
szegélydíszként alkalmazott fehérhím zések formájában, akár a szövés m intáza
tát kiegészítő vagy követő motívumokként. A z abroszok alapanyaga egyaránt
lehet a kendervászon, a csík vagy keresztcsík mintázatú finom száda, illetve a
pamutvászon. A z abroszok hímzésében figyelhető meg leginkább a színesedés
folyamata. A szövésmintákból átvett geometrikus motívumsorok az abroszokon
körben már nem a szőttesekből ismert, hanem sárga, rózsaszín, világoskék szí
nekkel (de általában egy vagy m aximum két szín alkalmazásával) hímzettek. Pél
daként említhetjük a körösszakáli és mezőpeterdi geometrikus laposöltéssel ki
alakított hímzésmotívumokat, am elyek kapcsolódási pontokat mutatnak megha
tározott romániai települések (pl. Gyapjú község) hímzéseivel. A szőttesek mintá-
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it másoló hímzésekre jó példákat szolgáltatnak még a sütőabroszok keskenyebb
széleit díszítő egyszínű (általában piros) keresztszemes motívumok is.
A keresztszemes hím zésű díszabroszoknál még erőteljesebben figyelhető meg
az új színek, színárnyalatok alkalmazása. A Hajdú-Bihar megyei települések ro
mán lakosságától egyébként sem idegen sárga, lila, zöld színek megjelennek a
hímzéseken is. Egy létavértesi abroszon például szőlőindás motívum ismétlődik
körben az abroszon ezeknek a színeknek a felhasználásával. Érdemes utalni a
szőlőnek mint motívumnak több más funkciójú textília (pl. díszlepedő, szekrény
csík) fehérhímzéseiben való megjelenésére. A keresztszemes öltéssel kialakított
motívumokat gyakorta egészíti ki az abrosz szegese felett körben húzódó szálszorításos díszítmény.
A z abroszok mindig két szélből varrottak voltak. A vászonszélek összeillesztése
egyaránt történhetett azsúrozással, illetőleg a varrt csipke változatos öltésmódjai
val. A z abroszokon a horgolt csipke vo lta leggyakrabban alkalmazott összeillesz
tési mód és szegélydísz.
Századunk közepétől terjedtek el a román közösségekben is a száröltéssel,
egy-kétszín különböző árnyalataival, később pedig változatos színekkel kivarrt,
általában vízszintes vezetésű hullámvonalra épített növényi ornamensekből álló
díszítmények. A z oldalnézetes virág (tulipán, rózsa) és levélcsokor motívumokkal
díszített abroszokon a színezés szabályos ismétlődése, valamint a szegélyek szí
nes slingeléssel történő beszegése a jellem ző. Bár ezek az új darabok lényegesen
színpom pásabbak voltak, kidolgozásukban, technikájukban messze alulmúlják a
korábbi abroszok finomságait.
A dísztörülközőkön érvényesül leginkább a szőtt és hímzett m otívumok együt
tes alkalmazása. Ennek egyik módja, hogy a szőtt geometrikus mintázatú motí
vumsorral díszített törülközőt vagdalásos, laposöltéses, szálszorításos technikával
és lyukhímzéssel kialakított, a szőtt mintával harmonizáló színekkel és formákkal
szegik. Általánosan jellem ző a törülközők esetében a szőtt mintával összhangban
lévő hímzett szegélydíszítés, amelyben erőteljesen érvényesülhetett az egyéni Ízlés,
így egyaránt találunk ezek között szépen megmunkáltakat és kevésbé esztétikus
darabokat.
Együttesen alkalmazták a szövés és a hímzés díszítésmódját azokon a feketével
hímzett törülközőkön is, am elyek a halál beálltakor a tükör latakarására szolgál
tak, s amelyeken a növényi ornam ensű szőtt díszítményt a subrikált szélm otívu
mot, a keresztszemes technikával kivarrt madár és kereszt alakzatot harmonikus
egységgé olvasztja a fekete szín alkalmazása, valamint a szegélydíszként megjele
nő rececsipke.
Leggyakoribb hímzőeljárás a törülközőkön a keresztszemes hímzés, amely
szinte mindig a szőtt motívumokat másolja, megtartva általában azok színvilágát
is. A geometrikus, csillag, szív, inda formájú motívumok kivarrásakor leginkább
két-három színt alkalmaztak. Jellem ző a piros-kék, a kék-sárga, illetőleg a lilasárga-kék színek együttes megjelenése a törülközők keresztszemes hímzésein.
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Gyakoriak a növényi elem ek (levelek, indák, virágok) is, mint ismétlődő motívu
mok a díszítősorban. A hullámvonalban kivarrt sormintában a centrális szerkesz
tésű, fölülnézetes virágok színei már elütnek a szövésnél általánosan használt
színektől, jellem zővé válik több szín (bordó, lila, rózsaszín, zöld) együttes alkal
mazása.
A törülköző elvágott, keskeny széleinek szegése általában kirojtozással, kötött
rojtokkal, keskeny azsúrral vagy cakkos hurkolással (azaz slingeléssel) történt.
Szinte m indig található rajtuk egyszínű keresztöltésekkel hímzett monogram.
Am ennyire jellem ző sajátossággal rendelkeznek a kétegyházi szőtt abroszok,
ugyanolyan specifikus elem eknek tekinthetők a méhkeréki, egyértelműen törül
közőtartóra szánt, keresztszemes hímzéssel díszített törülközők. Ezeket a húszasharmincas évektől készítették, díszítő funkciójuk egyértelműen kiderül abból,
hogy a törülköző alja díszített, és központi motívuma a felső, visszahajtott felüle
tén található. A z apró, sűrű öltésekkel kivarrt felület általában egy tőből induló,
gazdag szerkezetű és színezetű virágkom pozíciót ábrázol, amelyben nem érvé
nyesül a szimmetriára törekvő szerkesztő elv. A virágcsokor hímzése a pirosrózsaszín-kék-sárga színek számtalan árnyalatának felhasználásával történt. Ezek
a sokszínű, de mégis harmonikus színhatású dísztörülközők a hazai román textí
liák legszínesebb darabjai. A felület szinte teljes kitöltése, a kom pozíció kialakítá
sa, a motívumegységek aránya, elhelyezése, színvilága a magyarázat arra, miért
voltak ilyen nagyon közkedveltek ezek a lakásdíszítő elem ek még az 1950-es
években is.
A hímzett textíliák között feltétlenül említésre méltóak a kisebb textíliák, mint
például a függönyök és a szekrénycsíkok, valamint a század közepe tájától egyre
inkább elterjedő falvédők. A függönyök nagyrészt finom patyolatvászonból ké
szültek, s keskeny széleiknél voltak díszítve általában virágornamentikás lyukhímzéses m otívumokkal. Később vált általánossá az ablakszem eken a gyolcsból
készült lyukhím zéses függönyök használata. Ezek motívumai nagy változatossá
got mutattak, szimmetrikus virágcsokor, angyalábrázolás, m adárlakok egyaránt
szerepelhettek rajtuk díszítményként. A szekrénycsíkok hasonlóan fehér lyuk
hímzéssel díszítettek voltak, motívumaik pedig növényi ornamensekből álltak.
Különösen a virág- és levélábrázolás jellem ző, de m egjelenik rajtuk a szőlőfürt is
mint motívum. A falvédő két kezdetben egyszínű (piros vagy kék) pamuttal hí
mezték, s csak később volt jellem ző a falvédőkön ábrázolt életképek, jelenetek
sokszínű pamuttal történő kivarrása. A falvédők országosan elterjedt ábrázolásait
száröltéssel és laposöltéssel hímezték, igen ritka volt közöttük a román szövegű.
A z Erkel Ferenc M úzeum néprajzi gyűjteménye egyetlen román szövegű, Battonyán gyűjtött falvédőt őriz, melynek felirata a következő: „Gospodina cind e

bună Rostul casei merge-n strună."
A rendelkezésünkre álló textíliák alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a ma
gyarországi románok által legkorábban készített darabok eredendően a szálszámolásos hímzéstechnikákka\ készültek, melyeket csak később váltották fel a sza-
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badrajzú mintázatok. A gyolcs egyre gyakoribb felhasználása következtében
terjedt el a román közösségekben és lett kiem elkedő szerepe a lyukhímzéssel
készített textíliáknak. A szálszámolással készült vászonneműek leggyakoribb hím
zéstechnikái a vagdalásos, a laposöltéses és a keresztszemes.
A vagdalásos technika alkalmazása igen elterjedt volt a magyar népi textíliá
kon is. A hazai román közösségek leginkább a halotti lepedőket díszítették ezzel
a technikával. A vászon sávját szálanként felvágták a széleken, am eddig a mintát
tervezték. A felvágott szál kihúzásával egy mintás rács képződött, amelyet hím 
zéssel erősítettek meg, majd a rácsos alap közeit hímzéssel, főként laposöltéssel
díszítették. Ezzel a technikával főként apró mértani alakzatokat alakítottak ki. A
kivarráshoz pamutfonalat, vagy magát a kenderszálat, a vászon alapanyagát hasz
nálták.
A keresztszemes hímzések a húszas-harmincas évektől jelentek meg nagyobb
számban a házivásznakon. Különösen a dísztörülközők esetében alkalmazták
ezt a hímzésmódot, valamint a monogramok textíliára varrásakor. Megfigyelhető
egyrészt a szőttesmintákból kölcsönzött elemek megléte a keresztszemes hímzés
mintákban, de igen nagy divatja volt az 1930-as évektől az aprólékos munkával,
sokszínű színezéssel sűrűn hímzett (szinte gobelin-hatású) dísztörülközőknek, me
lyeket nagy felületen díszítettek színes virágkompozíciókkal.
A z alapanyag minőségétől független, szabadrajzú hím zésm inták alkalmazása
az utóbbi évtizedekben terjedt el a román közösségekben, ezen belül is a lyukhímzéses szabadrajzú mintázatú hímzések sokkal korábban megjelentek m inta
laposöltéssel kialakított motívumokkal díszítettek. A z Ízlésvilág, a motívumok vál
tozása nem annyira a hímzést készítő asszonyok, mint inkább az előrajzoló m in
ták készítői (az ún. drukkoló asszonyok) tevékenységének, valamint a különböző
mintakönyvek elterjedésének eredménye volt. A kezdeti előnyom ó kollekciókat
folyamatosan bővítették a divatos hímzésm otívum okkal, így érve el azt, hogy az
1960-as években teret hódít a román közösségekben például a kalocsai hímzés
motívum kincse, színvilága.
A népi textíliákon található díszítmények egy jelképrendszer részei, melynek
kialakulásának tényezői voltak többek között a helyi hagyom ányok, az egyéni
ízlés, valamint a mindenkori divat. Ezek változásaival tulajdonképpen a főként
mértani és növényi ornamensekből álló jelképrendszer szétesett, elem einek sze
repe megváltozott a textíliákon.
A magyar népművészethez hasonlóan a román hímzéseken is a mértanias
díszítések, és a növényi ornamentika a meghatározó. A díszítettség mértéke illet
ve a díszítendő felületrész összhangban volt a textília népi kultúrában betöltött
szerepével, funkciójával, pl. a lepedőknek csak a széleit díszítették, de a díszab
roszok sokszor nagy felületen díszítettek.
A főként mértani formákból álló mintára jó példát szolgáltatnak a méhkeréki
halotti lepedők. A geometrikus mintázatú, szálszorításos, laposöltéses fehérhím
zésre a leszűrt formák alkalmazása, a puritánság jellem ző. Három szög és négy-
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szög formák, egyenes és ferde vonalakból kialakított díszítm ény jellem zi, a szi
gorú mértani rendben szerkesztett mustra tulajdonképpen kisszámú leegysze
rűsített motívumból áll. A minták rajzolatában ívelt vonal egyáltalán nem szere
pel. Ezzel szemben a kétegyházi halottaslepedők motívumai főleg ívelt, körfor
májú alakzatokból kialakított mértani díszítm ényekből állnak.
A motívumok másik jellem ző alkotóeleme a növényi díszítmény, de általáno
san jellem ző a növényi ornamentika geometrikus motívumokkal való összekap
csolása: A korban későbbi hímzéseken a növényi elem ek vagy ezek stilizált for
mában való megmintázása válik hangsúlyossá.
A z állatalakok megjelenítése igen ritka a magyarországi román textíliák hím 
zésmintáiban, s szinte kizárólag madárábrázolásokról (legtöbbször síkban ábrá
zolt, szem benéző madárpárosról) van szó. Feltehetőleg valamilyen szim bolikus
értelmezés tapadt a madárábrázoláshoz, ami lassan elfelejtődött s csupán díszítő
motívumként maradt meg. Ezt látszik bizonyítani, hogy a madár motívumok
leginkább a halálhoz, temetéshez kapcsolódó textíliákon, pl. a halál beálltakor a
tükör letakarását szolgáló törülközőkön jelenik meg, ami összefüggésben lehet a
halott lelkének a testből madár alakban történő kiszállásának képzetével.
Madárpár, galamb mint motívum előfordul a párnavégek színes selyemmel ki
hangsúlyozott lyukhímzéses, rececsipkés díszítményeiben. A z elmúlt évtizedek
ben vált divattá egyes településeken a madár illetve angyal figurát ábrázoló lyuk
hímzéssel és recemunkával készült függönyök használata.
A hazai román textíliák motívumkincsének jellemzői, hogy a kom pozíciókban
hangsúlyosan vannak jelen a mértani díszítm ények és a növényi ornamensek, s
lényegesen kevesebb zoom orf ábrázolással találkozhatunk mint akár a magyar,
akár a román anyagban.
Itt kell még említést tennünk a vászon összeillesztésének módozatairól, a tex
tíliák széleinek kidolgozásáról. A háziszőttes szélességét a szövőszék mérete szab
ta meg, éppen ezért a különböző textíliák több (két-három) szélből készültek. A z
összevarrási saját fonallal vagy köztescsíkok beillesztésével végezték. A z összeil
lesztés leggyakrabban horgolt csipkével, azsúrmintával vagy valam ilyen egyéb
fonalas munkával történt. A szőttes vágott széleit a beszegés fölött szálhúzással
azsúrozták, esetleg csipkével díszítették. Gyakorta szegték és tulajdonképpen
díszítették a széleket szálszorítással is. A z ilyen subrikálást, slingelést legfőképpen
a viseleti darabok széleinek szegésénél alkalmazták. Különösen a törülközők ese
tében volt általános a csomózással rojtozás, melynek számos változatos módját
ismerték. A különféle rojtok kialakításának technikája még napjaikban is élő
eleme a néhány román adatközlő ismeretanyagának.
A vászonszélek összedolgozásának kedvelt módja volt a rececsipke, amelyet
neccnek neveznek a román településeken. A tömő- és huroköltéssel kitöltött
alapháló készítése speciális tűvel történt, és az anyagok összeillesztésén kívül a
párnavégek díszítésére is szolgált. A z 1950-es években keresztelő kendőket is
készítettek ezzel a technikával, néhány darabjukba a gyermek nevét is bele-
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dolgozták színes pamuttal. Méhkeréken például még az 1970-es években is
készítettek ilyen rececsipkéket.
Bár a bevezetőben említett okok miatt a hazai románok által készített textí
liák településenként, korszakonként és textilféleségenként különbségeket mu
tatnak, dolgozatomban megkíséreltem összefoglalóan bemutatni ezek általá
nosan jellem ző legfontosabb ismérveit.
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Ö S S Z E F O G LA LÁ S
A m agyarországi román népi textíliák
N a g yn é M a rtyin E m ília

A szőtt, varrt, hímzett textíliák a hazai románok tárgyi kultúrájának legjelleg
zetesebb darabjai, ugyanis ezeket az 1950-es évekig házilag készítették, így a
hagyományos technikákat, m otívumokat és színvilágot alig befolyásolták külső
hatások. M inden román közösségre jellem ző, hogy a hosszadalmas, nagy hoz
záértést igénylő munkával készült, a lakásbelső díszítésére vagy a háztartásban
való felhasználásra szánt szőtteseket és hímzéseket megőrizték és ráhagyomá
nyozták családtagjaikra. Ezért általános jelenség, hogy a több generáción át
készített és őrzött textíliák együtt találhatók meg nagy mennyiségben egy-egy
román család tulajdonában, jó alapot szolgáltatva az alapanyagok, technikai
megoldások, díszítésm ódok és motívumok elemzésére és változásának vizsgá
latára.
A dolgozat a még napjainkban is fellelhető textíliák, valamint a népi emlékezet
adatai alapján a 19. század derekától terjedő időszak szőtteseit és hímzéseit
tudja bemutatni, am ikor ezek egy már változásokon átment népi kultúra elemei,
éppen ezért igen nehéz a sajátos román jegyek meghatározása. A hagyományozódás törvényszerűségei alapján természetesnek kell elfogadni, hogy e 19. szá
zadra datálható vászonnem űek készítés- és díszítésmódjában olyan elem ek is
továbböröklődtek, am elyek korábbi időkre nyúlnak vissza.
A szerző részletesen közli a kendertermesztés és feldolgozás munkafolyam a
tát, a felhasznált eszközöket, szerszámokat, különös figyelmet szentelve a külön
böző települések román lakossága népi ismeretanyagának. Bemutatja a szőtt
díszítm ények valamint a népi hím zések fő jellegzetességeit, utalva a tárgyak esz
tétikai és használati funkcióira. A vizsgált román anyagot textilféleségekként kí
sérli meg elem ezni, kiemelve a román közösségek szövésében alkalmazott alap
anyagok, technikák, színek és motívumok településenkénti fő sajátosságait.
A román textíliák alapszövete lehetett bordás szövésű vászon, finom patyolat
vászon, áttört díszítésű vagy bogos kötéssel díszített. A színes szőtt díszítmények
csíkozásból vagy szedettes szövéstechnikával készült mintázatból álltak. A legko
rábbi hímzések szálszámolásos hímzéstechnikákkal (vagdalásos, laposöltéses, ke
resztszemes) készültek, melyeket csak később váltották fel aszabadrajzú mintá
zatok. A hazai román textíliák m otívum kincsének jellem zői, hogy a kom pozíci
ókban hangsúlyosan vannak jelen a mértani díszítm ények és a növényi ornamensek, s lényegesen kevesebb zoom orf ábrázolással találkozhatunk m intakár
a magyar, akár a román anyagban.
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SU M M A R Y
Rom anian folk textiles in H ungary
E m ília M a rtyin N a g y

The woven, sewn and embroidered textiles are the most characteristic pieces
of the material culture of the inland Romanians. Until the 1950s these were
home-m ade textiles, so the traditional techniques, motives and colour schemes
were hardly influenced by outer ascendancy. It is a characteristic feature of each
Romanian com m unity that the homespun and embroidered textiles, which were
used in the household or for decorating the inside of the house, were preserved
and left to the fam ily members. Therefore, it is very com m on that there are
textiles made and preserved through several generations in the possession of the
Romanian families. These textiles give a sound basis for the analysis of the basic
materials, techniques, motives and ways of decoration as well as for the exam i
nation of the changes in the above mentioned.
The study presents the homespun and embroidered textiles dating back to the
mid 19thcentury on the basis of the remained pieces and the people's memory.
It is hard work to define the specifically Romanian features as these textiles are
parts of a folk culture which had gone through several changes. O n the basis of
the regularity of bequeathing, we have to accept as natural that in the making
and adorning linen dating back to the 19th century, some elements of the earlier
times were also bequeathed.
The author describes in detail the working process of hemp-growing and hemp
processing, the tools and devices used in this process, paying special attention to
the knowledge of the Romanian population of the different settlements. She also
shows the main characteristic features of the woven ornaments and folk em 
broidery, pointing at the aesthetical and practical functions of these objects. She
makes an attempt to analyse the Romanian material concerned on the basis of
the type of the textiles, em phasizing the main features of the basic materials,
techniques, motives and colours used in the weaving process of the Romanian
communities of each settlement.
The basic material of these Romanian textiles could be ribbed-woven linen,
fine snow-white linen, pinked or knotty linen. The earliest embroideries were
made with "thread-counting" techniques (e.g. cut, flat-stitched, cross-stitched).
Later these were followed by free-drawn patterns. An important feature of the
motives of the inland Romanian textiles is that there is an emphasis on the geo
metrical and plant ornaments, zoom orphic patterns can be found in a smaller
quantity than in the case of the Hungarian or Romanian textiles.

248

C O R N E L M U N TEAN U

LITERATURA ROMÂNILOR DIN UNGARIA
- PRIVIRE ÎN ACTUALITATE Argument
1. Scopul şi structura cercetării.
2. Obiectul cercetării
3. Instrumente
4. Caracterizare, limite, reprezentanţi, tendinţe.
LITERATURA R O M Â N ILO R D IN U N G ARIA este prima încercare de valorifica
re a potenţialului creator al autorilor de literatură română, oferind prima sinteză
de acest fel. Prezentul studiu este un fragment dintr-un volum mai amplu, pre
gătit pentru editare, volum care acoperă toate genurile şi formele literare în
care s-au încercat scriitorii din Ungaria. Structura volum ului, căruia îi aparţine
prezentul studiu, urmăreşte, în prima parte, o dinam ică a dezvoltării literaturii
originale a românilor din Ungaria, în funcţie de etapele şi formele apariţiei pre
sei, fie a celei periodice, fie a celei ocazionale, - sim pozioane, reviste anuale,
calendare, trim estriale-, (mai precis, a paginilor din acestea rezervate literaturii),
o tratare distinctă a contribuţiei fiecărui scriitor, în cea mai întinsă parte a volu
mului, pentru ca, în partea finală, să alcătuim un fişier bio-bibliografic al auto
rilor luaţi în discuţie. Prezentul fragment publicat de noi în A nnales 2001 este un
studiu com pact din prima parte a volum ului nostru, cu o mare deschidere pen
tru întreaga structură a cărţii şi reprezentativ pentru întreg spectrul scriitorilor
români din Ungaria.
1.1. Câteva principii ne-au supravegheat îndeaproape redactarea acestui ma
terial, şi care, din perspectiva deschisă a unei astfel de cercetări, pot fi valabile
pentru alte asemenea tentative de prelucrare istorico-literară. în primul rând, e
vorba de p rin c ip iu l valoric, înţelegând atât valoarea estetică a creaţiei literare,
dar şi aportul unui creator la constituirea de sine a unui grup, mai mult sau mai
puţin omogen, de creatori de literatură. P rin cip iu l cro n o lo g ic acţionează acolo
unde se impun câteva clarificări în ce priveşte debutul celui în cauză, publicistic
sau editorial, şi pentru conturarea unei biografii de autor a celui în discuţie. Dat
fiind faptul că autori din ultima generaţie sunt încă în plină afirmare, dar deţin
studii şi creaţii reprezentative, nu am ţinut seamă de principiul cantităţii, ci de cel
al reprezentativităţii, de raportare la comunitatea românească din Ungaria şi
de contribuţie deosebită la valorificarea literaturii române, a comunităţii sau a
literaturii din România.
1.2. Materialul de bază valorificatîn prezentul studiu îl constituie atât volum e-
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le autorilor în discuţie, cât şi intervenţiile lor în presa românească din Ungaria.
Un alt principiu respectat de noi este cel al specificităţii, prin care am restrâns
obiectul de cercetare exclusiv la domeniul creaţiei literare (poezie, proză, eseu,
reportaj, critică şi istorie literară). Având în vedere că o serie de autori, care fac
parte din colectivul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, au
studii-cercetări, acoperind alte zone ale culturii române (limba, folclorul, istoria
locală), aceştia sunt luaţi aici în discuţie doar pe latura creaţiei literare. De altfel,
ei activează cu volume şi studii în presa de specialitate, editate de Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria. în acelaşi timp, cercetarea noastră nu se
reduce doar la autori născuţi şi formaţi exclusiv în Ungaria, ci cuprinde şi autori
provenind din spaţiul literaturii-mamă, din România, care s-au integratîn circui
tul literaturii românilor din Ungaria şi au popularizat valorile literare româneşti
consacrate şi cele aparţinând comunităţii româneşti. Considerăm că o literatură
românească, din Ungaria sau de aiurea, rămâne expresia unui creator, cu un
specific românesc, indiferent de convenţiile frontaliere sau de modelele ideologi
ce ale timpului, şi, mai ales, că integrarea într-un circuit de valori europene
exclude orice criteriu restrictiv, cum ar fi cel al locului de baştină sau al frontiere
lor de manifestare. în plus, orice literatură, cu alură europeană, tinde să-şi recu
pereze valorile risipite de vremuri în toate colţurile lumii, să şi le asume, repunânduleîn circuitul naţional şi universal.
I. 3. Instrumentele puse în acţiune în acest studiu vin din metodele de lucru
specifice unei asemenea sinteze: pe de o parte, inventarierea, bibliografia, auto
rilor de literatură, specifice istoriei literare, pe de altă parte, analiza
compartimentală a tipurilor de opere (genuri, specii) şi creaţii, specifice criticii
literare de sinteză. Ambele devin complementare, căci informaţia istorico-literară este dublată de analiza obiectuală a creaţiei originale.
1.4. Caracterizare generală. Etape. Reprezentanţi. Literatura română din
Ungaria are un specific de manifestare, atât în ce priveşte zona de manifestare,
cât şi în domeniul de preferinţă puternic marcat de contexte ideologice, sociale şi
politice. E vorba, în primul rând, de absenţa unui grup compact, a unor generaţii
puternice de scriitori, care să intre în conştiinţa scriitoricească a literaturii de
adopţie. Scriitorii de limbă română din Ungaria nu au avut o organizaţie de
breaslă (o asociaţie de scriitori), nici nu s-au grupat în jurul unor cercuri sau
cenacluri, ca ateliere de lucru formative pentru devenirea lor. Autorii s-au afir
mat ca individualităţi distincte, printr-un efort intelectual susţinut şi o tenacitate
demnă de admirat, prin iniţiative individuale, ca gesturi intelectuale responsabi
le. Situaţia întârzierii cu care se afirmă creaţia originală românească din Ungaria
se explică şi prin amânarea, mult timp, a apariţiei unei prese în limba maternă, şi
prin, la fel de întârziată, posibilitatea accesului la şcoli în limba română. Recupe
rarea scriitorilor de aici întârzie, din motive necunoscute încă, şi la nivelul inte
grării acestor scriitori în organizaţia de breaslă din România. Iniţiativa de a de
veni membru al Uniunii Scriitorilor revine lor înşişi, după cum şi iniţiativa unor
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colaborări mai de substanţă la revistele literare din România. Nu ascundem gân
dul că tocmai acest gest al recuperării pentru întreaga literatură română a stat la
baza intervenţiilor noastre din revistele literare, prin care am încercat să atragem
atenţia scriitorilor din ţară asupra unui grup deja format şi matur în manifestarea
sa creatoare. Situaţia nu este mai puţin incom odă ca a celorlalţi români din afara
graniţelor geografice, şi că o bună parte din scriitorii comunităţilor româneşti din
Canada, Australia, America, Europa occidentală şi estică revin la Uniunea Scrii
torilor şi colaborează frecvent la revistele româneşti. Credem că şi comunitatea
creatorilor din Ungaria trebuie să se folosească de acest prilej al strângerii rându
rilor şi să devină mult mai activă şi prezentă în conştiinţa românilor de pretutin
deni.
Paradoxal, dar situaţia organizării politice a românilor din Ungaria posteblică,
ca minoritate naţională (Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, devenită
ulterior, Uniunea Dem ocratică a Românilor), apariţia unei gazete româneşti şi
momentul deschiderii şcolilor de limbă română, se întâlnesc în jurul aceluiaşi
moment, 1 9 4 9 -1 9 5 0 . Până la ieşirea primei generaţiisde intelectuali români
formaţi în şcolile româneşti din Ungaria (profesori, pedagogi, cercetători, ziarişti),
şi până la formarea unui grup de jurnalişti profesionişti, ei înşişi autori de literatu
ră originală, a trebuit să se scurgă cel puţin două decenii bune, în care exerciţiul
scrisului beletristic să-şi capete o identitate proprie. De aceea, prima perioadă,
1950-1960, este faza încercărilor, a exersării stilului jurnalistic şi publicistic, care
să valorifice potenţialul unei limbi artistice bine stăpânite. în absenţa unor con
deieri de prima mână, presa românească periodică din Ungaria (Libertatea noas
tră, Foaia noastră, Convieţuirea) şi cea ocazională, incidentală (Calendarul nos
tru, Timpuri, Lumina) a apelat în acest moment la resurse din afară, în special, la
semnături şi colaborări din România, sau la traduceri, îndeosebi, din poezia
maghiară. Mai mult chiar, cum aminteam, deşi tim ide încercări beletristice s-au
manifestat în primul deceniu de presă românească, ele n-au fost încurajate de
un mediu specific literar (asociaţii, cenacluri, cercuri) şi n^au avut parte nici de un
îndrumător în ale condeiului ( poet sau un critic literar de susţinere). Presa perio
dică de început, preocupată de probleme de mobilizare şi constituire a instituţi
ilor de reprezentare a minorităţilor, politizată la extrem în anii sovietizării, rezer
vă prea puţine pagini creaţiei originale şi încurajării tinerelor talente în formare,
mutând accentul în pagini de culturalizare şi informare.'Neavând autori de substan
ţă, nu există nici un public format în gustul pentru literatura originală, care să
valideze valorile, prin criterii estetice riguroase. Literatura «de împrumut», pen
tru acest prim deceniu a ajutat doar în formarea internă a redacţiei, în organiza
rea rubricilor gazetei şi în cizelarea stilului şi limbajului specifice presei de infor
mare şi popularizare.
Abia cu deceniul 1 9 6 0 -1 9 7 0 , gazeta românilor din Ungaria se deschide spre
literatura propriu-zisă, şi spre creatori originali din rândul comunităţii româneşti.
O rice cercetător al acestei etape îşi dă seama că Foaia noastră, din perioada ei
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budapestană, sub coordonarea prof.univ.dr. Endre Pálffy, apoi, din faza giulană,
sub redacţia lui Alexandru Hoţopan şi a com isiei redacţionale (formată din pro
fesori de limbă şi literatură română din Ungaria), până la anii 1990, a contribuit
la constituirea unei literaturi originale, capabile să se exprim e prin câteva profi
luri de scriitori şi publicişti precum: llie Ivănuş, Lucia Borza, Lucian Magdu, Al.
Hoţopan, Gheorghe Petruşan, Nicolae Gândilă, Vasile Roxin, Ana Varga. Din
păcate, tocmai redactorii din aceste momente, nu au confirmat şi calităţi de
scriitori, deşi au publicat în gazeta românească, precum Petru Anton, llie M oldo
van, Marius Turcu. Gazeta a trebuit să-şi împartă exigenţele şi gusturile între cele
două centre în care apărea, Giula şi Budapesta. E drept, că după anul 1970,
când Foaia noastră revine la Giula, grupul de scriitori în aşteptare începe să-şi
dea măsura şi să apară mai des în presă cu scrieri mai îm plinite estetic, şi să se
deschidă spre tineretul creator, format la Liceul »N. Bălcescu« din Giula, şi, spre
cel studenţesc, de la Budapesta şi Seghedin.
Limita dintre 1 9 7 1 -1 9 8 0 este perioada când scriitorii, ca individualităţi crea
toare distincte, devin semnături cunoscute în presa românească din Ungaria
(cazul llie Ivănuş, Lucia Borza, Vasile Roxin). Rodul acestor prezenţe este primul
volum de creaţii literare originale, Muguri (1973). Deceniul 1980-1990 poate fi
considerat etapa cea mai fecundă în afirmarea unui grup de scriitori români, din
Ungaria, sau proveniţi din România, odată cu editarea lor în volume individuale,
sau cu intrarea în presă a noii generaţii de scriitori (Maria Berényi, Tiberiu Herdean,
Farkas Jenő, Lucreţia Şipos, Mihaela Bucin). Este foarte adevărat că până la
ieşirea în volum e individuale, scriitorii români din Ungaria s-au folosit de presă,
astfel că există o distanţă considerabilă de timp între momentul im punerii lor ca
autori în presă şi cel al apariţiei în volum. Altfel spus, gazetele şi foile româneşti
au ţinut loc de volum în cazul majorităţii scriitorilor români de aici. în acest
deceniu, apar volum ele lui llie Ivănuş, Luciei Borza, Mariéi Berényi. în treacăt,
fie spus, proiectul celui de-al doilea volum din Muguri1, preconizat să fie mult
mai amplu şi cu o literatură mai de substanţă, n-a mai fost dus la bun capăt, deşi
ar fi fost necesar pentru refacerea distanţei de care vorbeam mai sus.
Câteva concluzii pentru literatura românilor din Ungaria se pot formula de pe
acum, urmând să reluăm discuţia la segmentele de analiză în parte:
-în tâ rzie re a apariţiei creaţiilor literare proprii se datorează implicării intelec
tualilor în probleme majore care ţineau de comunitate (limbă, şcoală, istorie
locală şi comunitară) şi amânarea măsurilor pentru afirmarea şi susţinerea crea
torilor literari;
- distanţa între grupul scriitorilor consacraţi profesional, prin formaţia lor uni
versitară (profesori universitari) şi cel al scriitorilor din comunitatea românească
de aici (scriitori afirmaţi în paginile gazetelor româneşti) a dus la două orientări
partizanale: una reformistă, grupată în genere, în redacţia budapestană, şi alta
mai reticentă şi tematizată, din redacţia giulană.
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O posibilă regrupare a scriitorilor ne-o oferă centrele de românitate, care
iau iniţiativa redactării unor reviste de cultură şi literare şi susţin scriitorii co
munităţii: pe de o parte, Giula, care beneficiază şi de o editură (Noi) şi publică
scrieri de Lucia Borza, Al. Hoţopan, Gh. Petruşan; pe de altă parte, Budapesta,
cu iniţiativele lui Vasile Roxin, Mariéi Berényi şi concursul susţinut al Editurii
didactice şi al lui Gh. M ihăiescu; în al treilea rând, Seghedinul, prin catedra de
limbă şi literatură română, activează în cadrul revistei Convieţuirea.
Foarte desele discuţii legate de redacţie, de ziar (format, apariţie, titlu,
rubricaturi), întinse până în zilele noastre, au o tendinţă unică: ziarul nu-şi găseş
te formula potrivită, fiindcă n-a ştiut să-şi apropie tocmai scriitorii comunităţii,
lăsându-i pe aceştia să activeze pe cont propriu. Până la apariţia săptămânală a
ziarului, din 2 iulie 1978, se înm ulţesc şedinţele comisiei redacţionale, în căuta
rea unei identităţi şi a câştigării unui public cultivat. Redacţia are de răspuns la
două imperative ale momentului, care devin acum priorităţi: culegerea şi prelu
crarea folclorului, pe de o parte, şi susţinerea şi afirmarea talentelor literare din
rândul românilor din Ungaria, pe de altă parte. Trebuie să afirmăm un lucru cert
acum . Din păcate, nefiind organizaţi într-o activitate tip cerc de literatură (deşi
Vasile Roxin face o asemenea tentativă prin cooptarea prof. Marius Turcu în
19692) sau cenaclu de lucru, în absenţa unui critic literar deschis spre creaţia
conaţionalilor săi (deşi Ana Varga, Gheorghe Petruşan, G h. Mihăiescu, solicitaţi
pe alt tărâm, al folcloristicii, respectiv, al sarcinilor obşteşti şi de învăţământ, ar fi
putut întreţine un astfel de dialog), scriitorii români din Ungaria sunt producţia
presei, a colaborărilor la publicaţia românească, din iniţiativele lor personale. Şi
fiindcă vorbeam mai sus şi de iniţiativa consacrării, prin colaborări la revistele
literare din România, scriitorii români din Ungaria, cu doar m inim e contribuţii,
n-au avut îndrăzneala confruntării cu critica din ţara-mamă, pentru a crea o
atmosferă în jurul cărţilor lor.
Momentul de criză, atins în 1990, adună toate aceste perioade şi numeşte
cauza principală, lipsa de interes pentru creatorii literari din comunitate, până
astăzi, criză alimentată din varii orientări şi disensiuni între cele două redacţii,
giulană şi budapestană. în fond, tocmai scriitorii pot fi şi cei care pot produce
mutaţii semnificative chiar în stilul şi calitatea redactării ziarului. Redăm, pentru
forţa argumentelor, scrisoarea-răspuns a regretatului prof. dr. Gavril Scridon, în
care o presă profesionistă, novatoare are nevoie de scriitorii ei. Este un semnal şi
un avertisment, care ar putea deveni program pentru viitorul ziarului românesc:
„Semnez la apelul D-vs [Al. Hoţopan, redactor-şef., n. nv C . M.] de a vă restruc

tura, de a vă acorda la situaţiile noi, de a împrospăta nu numai conţinutul ci şi
arta expresiei Foii noastre (...) Forţe există, dar sunt risipite. Există talente reale,
există stăpâni siguri pe limba literară română, dar risipirea lor, lipsa de înţelege
re, unele disensiuni păgubitoare şi ambiţii personale nu pot asigura calitatea la
care aspiraţi. (...) Poate că, o reconsiderare a rostului acestora şi o regrupare a
puterilor scriitoriceşti (care există, chiar dacă, unele latente), o constituire
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într-o formulă organizatorică (un cenaclu, eventual o organizaţie de breaslă)
ar putea contribui la realizarea calităţii la care, pe bună dreptate, aspiraţi"3.
Modelul pe care ni-l oferă gruparea intelectualilor-cercetători, din jurul In
stitutului de cercetări al românilor din Ungaria, trebuie să fie şi modelul scriito
rimii din comunitatea românească. Dacă nu, poate, într-o bună zi, tocmai acest
cerc al intelectualităţii să ia iniţiativa creării unui segment de lectură, tip cena
clu de lucru, în care scriitorii să se strângă şi să dialogheze public în jurul pro
priilor creaţii literare. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât scriitorii ajunşi la matu
ritate creatoare pot şi trebuie să polarizeze în jurul lor grupări ale tinerilor în
afirmare, să le încurajeze demersurile şi să-i susţină printr-o acţiune conjugată
de popularizare prin presa periodică, fie în genul prezentărilor de debut, fie
prin critica literară de întâmpinare, care să le dea posibilitatea şi accesul mai
rapid la debutul în volum e. Abia atunci, menirea lor de mentori în ale scrisului
poate fi satisfăcută pe deplin.

Presa şi scriitorii rom âni din Ungaria
într-un studiu despre presa românilor din Ungaria, pe care l-am prezentat la
ediţia din 1999 a Sim pozionului cercetătorilor români, am inventariat tipologia
presei, aducând date despre mişcarea creatoare din această zonă. Şi presa, sesi
zam cu acel prilej, a urmat cele două tendinţe opuse, una centrifugală, care a
dus la o redistribute pe mai multe centre de comunitate a presei, şi cealaltă,
centripetală, care a regrupat mai organizat intelectualitatea şi a gravitat în jurul
săptămânalului românesc. Reluăm, de acolo, - pentru unitatea şi sinteza ideilor
susţinute - , tabloul presei româneşti, pentru a oferi o mai bună situare a literatu
rii creatorilor români:
Presa periodică, cu pagini rezervate literaturii (poezie, proză, reportaj, istorie
şi critică literară, memorialistică, studii de literatură, eseuri, jurnale): Libertatea

noastră (1951-1956), Foaia noastră (1957-1991), Noi. Românii din Ungaria
(1991-1997), Foaia românească (1998), Calendarul nostru/românesc (19501999), Convieţuirea (1997-1999)
Presa ocazională, care publică accidental creaţii literare: Timpuri (1985-1989),
Informatorul (1989), Lumina (1993-1998), monografiile locale, cu studii despre
scriitori români, Chitighaz (1993, despre poeziile lui Iosif loan Ardelean), Bătania (1995, despre poezia lui Lucian Magdu)4, Simpozion (1992-1998), Alma
nah (1993,1995,1997).
Presa specializată, care publică studii, cercetări, materiale documentare, dar
care aparţin semnăturilor unor scriitori români din Ungaria: Izvorul (1982-1998),
Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria (1975-1993), Europa (19941999), Annales (1996).
Presa periodică. Este un fapt incontestabil că presa românească din Ungaria a

254

fost un avanpost al creaţiei literare, un exerciţiu literar de limbă şi stil pentru
scriitorii români. Preţuim în gestul primilor începători ai presei de după 1950
această deschidere spre încurajarea şi afirmarea tinerilor, prin provocarea lor la
o colaborare imediată şi permanentizată, fie cu scurte ştiri din localităţile de
baştină, fie cu reportaje mai am ple din instituţii şcolare sau din viaţa socială,
agricolă sau culturală a comunităţii. în faţa asaltului acestor colaborări spontane,
a entuziasmului de a-şi vedea numele tipărit româneşte într-un ziar al lor, al
românilor, se ridică întrebarea dureroasă, de ce a trebuit să se scurgă atâta timp,
până către anul 1950, ca să apară o presă de limbă românească? Ne întrebăm,
cu atât mai mult cu cât aceşti tineri condeieri se afirmă cu mult curaj şi iniţiativă,
mulţi dintre ei confirmând un talent în aşteptare.
De la Libertatea noastră (abreviată de noi aici, L. N.), Foaia noastră (abr.,
F. N.), Noi (abr., N.) la Foaia românească (abr., F. R.), paginile redactate de
aceşti tineri entuziaşti, dornici de afirmare, sunt cele mai sincere şi lipsite im
purităţi ale ideologiei şi propagandei timpurilor. Când un tânăr, im plicat cu
toate forţele intelectuale de care dispune, iese în public, printr-o ştire sau o
impresie, o face cu responsabilă plăcere, din nevoia dialogului cu ceilalţi, din
necesitatea de a se raporta la comunitate şi a căuta un reper de dialog. Toate
trimiterile la ziar, încercările uceniciei bătând la porţile afirmării, fie că sunt
reportaje locale, fie încercări poetice sau desene umoristice, exprim ă, prin
acest gest al intrării în contact cu ziarul, un tip liberal de atitudine, caracterizat
prin îndrăzneală, aplom b juvenil şi libertate a gândului său inventiv. Când un
astfel de tânăr are şi şansa ca gestul său să fie corect perceput de redacţie şi
paginile ziarului i se deschid cu generozitate, el capătă conştiinţa unui conde
ier, care are un cuvânt de spus pentru semenii săi. Am refăcut acest mecanism
al publicării, urmând traseul tenace şi constant al multora dintre tinerii scriitori
români din Ungaria, fiindcă el devine exemplar pentru investiţia de încredere
pe care ei o fac în presa românească, şi fiindcă tocmai această presă încă nu e
în mâna tinerilor, capabili să-i dea un nou suflu şi să rezolve atâtea din proble
mele care s-au adunat în redacţie. în pragul unei jumătăţi de secol, presa peri
odică românească din Ungaria a trecut prin mai multe etape şi transformări,
până la o presă specifică, instrumentată cu un stil şi o redacţie competente.
Schimbări de titlu, modificări de format, restructurări ale rubricaturilor, mutări
ale redacţiei, între Giula şi Budapesta, schimbări de orientări şi ale colectivului
de redacţie, toate au trecut, nu fără urmări, unele cu mai mare sau mai puţin
folos. Cine cercetează atent organizarea internă a redacţiei, poate sesiza aces
te mutaţii, în regres sau regres, de la o etapă la alta, chiar şi numai la nivelul
unei generaţii de jurnalişti. în absenţa unor profesionişti, gazeta românilor din
Ungaria a pornit la drum cu forţele intelectuale ale tinerilor profesori de limbă
română ieşiţi din facultate şi s-a întreţinut multă vreme din colaborările studen
ţilor de la Şcoala Superioară Pedagogică Seghedin sau Universitatea din Buda
pesta şi ale elevilor de la Liceul »N. Bălcescu« din Giula. Pe scurt, delimitam
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cinci mari etape în existenta presei periodice româneşti din Ungaria, atrăgând
atenţia că ele sunt convenţionale, încercând să acopere atât criteriul apariţiei
cronologice, al redactorilor-şefi, cât şi cel al locului de editare şi al scopurilor
programatice:
Libertatea noastră (1951-1956) Etapa giulană
Foaia noastră (1957-1971) Etapa budapestană
Foaia noastră (1971-1991) Etapa giulană
Noi.Românii din Ungaria (1991-1997) Etapa înnoirilor
Foaia românească (1998-1999) Etapa diversificărilor
Legătura dintre etape se stabileşte în funcţie de prezenţa constantă a aceloraşi
scriitori, fie individual, fie în colectiv, cum este cazul culegerii com une Muguri
(1973), care face obiectul comentariului în cadrul şi atmosfera etapei a treia. De
aceea, din nevoia de exactitate, etapele vor relua numele unor scriitori, discutândule creaţiile la momentele respective; după cum, noi semnături care apar într-una
din aceste faze sunt inventariaţi după relevanţa debutului lor în presa periodică
românească.

1. Libertatea noastră (19 51 -19 56 ). Etapa giulană
Ziarul fusese pregătit să apară în anul 1950, când iese numărul de probă,
(Libertatea noastră, an. I, nr. 1, joi, 1 iunie 1950), având aprobarea nr. 6382 A./
L./N./1 -1 9 5 0 s. Numărul prim, care inaugurează apariţia oficială a ziarului ro
mânilor din Ungaria, iese la 15 ianuarie 1951, sub egida inform ativul Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria«, constituită în 1949, şi cu o regularitate de o
dată pe lună. Primul număr, în format mic, reia, cu nesemnificative modificări,
toate materialele publicate în numărul de probă din 1950, cu specificarea res
ponsabilităţilor, de la redactorul responsabil Ludovic Boniş, în 1950, la un com i
tet de redacţie (dr. Frederic W ild, directorul liceului din Giula, Lucia Borza,
Gheorghe Santău, apoi din 1953, Dumitru Suciu)6 şi un editor responsabil, Pe
tru Pomuţ. Redacţia îşi are sediul la Giula, Városház u.13 (în 1950, Maróthi
tér,2). Din anul II de apariţie, de la nr. 16/15 august 1952, editorul responsabil
devine secretarul general al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Ilie M ol
dovan. Din programul enunţatîn primul număr, ziarul porneşte deocamdată cu
apariţie lunară şi cu circa 400 de abonaţi, şi dă câteva date referitoare la cei
care-l redactează: »Redactorii ziarului nostru sunt profesori, învăţători, elevi«7.
Cum nu ne putem aştepta la o afirmare puternică a tinerilor condeieri, merită
amintită, pentru istoria literară, scrisoarea poetului de mai târziu, Lucian Magdu,
elev în clasa a 8-a, fruntaş al grupei »Mihai Eminescu«, prin care invită câţi mai
mulţi elevi români să urmeze liceul şi căminul din Giula. Expresia »Colegiul aces
ta e ca o republică mică«8, alături de o alta, deschisă spre poezia reveriei, despre
M oscova noaptea, »Parcă ar vedea un imperiu vrăjit şi minunat. In noaptea
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plină cu stele stând pe malul râului Moscova gândurile zbor liber.«9, pot fi soco
tite nu numai un simplu şi precoce debut în presă al poetului Lucian Magdu, dar
şi proba unui reporter cu vederi largi şi a unui limbaj îndrăzneţ, dacă e să trimi
tem doar la câteva cuvinte de mare încărcătură ideologică pentru acei ani ai
sovietizării („republică", „imperiu"). Suplimentul ziarului, Vocea tineretului (V.
T.), constituie de la început o pepinieră a formării elevilor şi studenţilor ca jurna
lişti şi ca potenţiali scriitori. Iniţial, suplimentul este găzduit în interiorul gazetei,
apoi din 1 ianuarie 1954 apare separat, de două ori pe lună, deosebit de ilustrat
şi în culori variate.
Această primă etapă, de care ne ocupăm , este una de atragere a tinerilor cu
calităţi literare spre pagina scrisă româneşte. O serie de tineri, elevi de la Giula,
sau studenţi ai Şcolii Superioare Pedagogice din Budapesta, sunt solicitaţi să scrie
scurte reportaje, ştiri, să com pună scrieri în limba română, pentru ziar şi pentru
suplimentul care li se adresează. Din păcate, câteva semnături din acest interval,
constant active în presa de atunci, n-au confirmat ulterior printr-o creaţie rele
vantă pentru profilul unui scriitor.
Bune calităţi de reporter are IO N HOŢEA, prezent ca elev de liceu, apoi ca
student, foarte activă de la început, ca elevă de liceu, apoi ca profesoară este
ANA CRIŞAN, prestaţia ei jurnalistică nefiind, din păcate, finalizată estetic. în
schimb, este prezent cu schiţe, povestiri, nuvele, traduceri MIHAIL BERNULA, o
bună parte din ele cu certe valenţe literare, cu un stil uşor dezlânat, dar cu o
naraţiune socială şi politică bine dirijată spre un scop ilustrativ-moral (precum,
Grevă10, Pomana porcului11, Vaca furată12, Salvatorii vieţii13). Intrat în viaţa poli
tică şi obştească, autorul n-a mai confirmat ulterior, fiind chiar absent din publi
caţia românească din celelalte faze ale ei. Scurte reportaje şi articole de informa
re, documentare şi popularizare publică şi alţii, precum IOSIF BORKA, TEODOR
BORDAŞ, PETRU PO PU ŢA (n. 1931 )*, ultimul cu vocaţii certe de povestitor. Un
scriitor impetuos, foarte activ, în această perioadă, pe linia reportajului social şi
politic este studentul, apoi, profesorul de la Şcoala cu limba de predare română
din Giula, ILIE IV Ă N U Ş *(n. 1 9 13-m . 1999), care, alături de LU C IA N M AGDU*
(n. 1937-m . 1968), poate fi considerat un câştigai presei şi literaturii româneşti
din Ungaria acestei perioade. Anticipând aici, e locul să afirmăm că llie Ivănuş
este prezent în toate etapele de apariţie ale presei române din Ungaria, un
colaborator prolific, cu o mare forţă scriitoricească, care a catalizat forţele crea
toare de aici. Deocam dată, scrisul reporterului îşi face exerciţiul prin traduceri şi
scrieri nu tocmai reprezentative, în Pagina literară a ziarului (fragmente din ro
manul Pîine neagră de Darvas József14, prin 1953 ministru al educaţiei, reportaje
din Giula, Bichişciaba, povestiri narate, sociale, precum Toiagul ciobanului15,
nuvela Hai Mărie, hai acasă16, Ciocârlia17, şi poezii militante, dar şi evocatoare,
meditative şi autointerogative18). întăriri în zona paginilor rezervate literaturii, pe
lângă traducerile lui llie Ivănuş din scriitori maghiari (M óricz Zsigm ond, Urbăn
Ernő, József Atilla, Illyés Gyula), în coloanele foii româneşti, vin din partea profe-
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sorilor PÁ LFFY EN D RE* (n.1908-m . 1975) şi SÁM UEL D O M O K O S * (n .1 9 1 3 m. 1995), ambii implicaţi în susţinerea calitativă a paginilor cultural-literare. Por
nită cu forţe proprii în primul an, Libertatea noastră devine, începând din anul
II de apariţie şi o punte de legătură între studenţii aflaţi la Budapesta (Gheorghe
Misarăş, EcaterinaTyiritean, Alexandru Kővári, Alexandru Gorun, Petru Popuţa,
Liviu Gurban) şi profesorii lor. Astfel că, prin contactele directe, cei doi profesori
de la română din Budapesta se apropie şi de ziarul românesc. Primul scrie o
bună parte din studii de literatură comparată română-maghiară, începând din
anul II de apariţie (despre Alecsandri, Eminescu, I. L. Caragiale, A dy Endre) şi
câteva profiluri literare şi cronici literare (D. Th. Neculuţă39, Dicţionarul limbii

rom âne literare co n tem p o ra n e20, C -tin Dobrogeanu C h e re a 2\ Traian
Demetrescu22). Cel de-al doilea profesor, Sámuel Dom okos este prezent în pa
ginile foii româneşti, pentru acest început, cu recenzii şi cronici la antologii de
interferenţe româno-maghiare sau mici studii de literatură comparată (Operele
scriitorilor români în traducere maghiară23, A. Torna şi Petőfi24, Poeţi români în
traducerea lui József Atilla25, Nuvelele lui Sadoveanu în limba maghiară26).
O deschidere spre cititori, în special, spre cei tineri, încă de la început, o oferă
Poşta redacţiei, din păcate, cum o să vedem , susţinută cu multe întreruperi, şi,
în ultimii ani, abandonată. Acest atelier putea substitui absenţa unui cadru orga
nizat de afirmare a valorilor literare tinere, dacă ar fi fost permanentizat. întâl
nim încercări de scrieri cu caracter informativ, corespondenţe locale, semnate
de Ion Hoţea, Ecaterina Papp, Teodor Bordaş, loan Mândruţău, Ana Crişan,
Petru Popuţa, Petru Ruja, Liviu Gurban, Teodor lanc, Ion Crişan (ulterior, redac
tor la ziarul românesc), Ladislau Gerlan, losif Borka.
Câştigurile acestei etape, pentru evoluţia ca scriitori a unor tineri, constă în
debutul ca actor (»în jocul lui tendinţa de a exprima diferitele stări sufleteşti«27)
şi cel poetic al lui Lucian Magdu (cu poezia Mărturisire28), şi, al doilea câştig, este
intrarea în forţă creatoare a jurnalistului, reporterului şi nuvelistului llie Ivănuş. în
ordinea internă a redacţiei, încă din primul an de apariţie, s-a pus problema
instituirii unei rubrici rezervate exclusiv literaturii. Iniţial, la sugestia studenţilor
filologi de la Şcoala Superioară Pedagogică din Budapesta, ziarul deschide o
rubrică, C o lţu l literar29, care va deveni apoi Pagina literară30 sau Literatură.
Artă. Ştiinţă 31.

II. Foaia noastră (1 9 57 -19 71 ). Etapa budapestană
Ultimele numere ale ziarului cu titlul Libertatea noastră continuă să apară, în
1956, cu două importante modificări: una de tutelare, din informativul Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria devine Organul Uniunii Democratice a Ro
mânilor din Ungaria; cealaltă, de schimbare a sediului redacţiei şi a responsabi
lităţii editării. De altfel, această schimbare a editorului responsabil, avusese loc în
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anul III de apariţie giulană, 1953, când ziarul trecuse sub tutela Directorului
întreprinderii «Lapkiadó Vállalat« Budapesta32, anticipând într-un fel şi muta
rea redacţiei la Budapesta. începând cu nr.18 din 30 august 1956 redacţia şi
administraţia ziarului se mută de la Ciula la Budapesta (VI, Nagymező utca,
49), iar redactor responsabil este Ştefan Kecskédi. Purtând acelaşi titlu, Liber
tatea noastră, ziarul mai apare la Budapesta în patru numere (nr. 18, 30 au
gust, nr.19,13 sept., 20, 27 sept., 21,11 octombrie 1956), după care, datorită
mişcărilor revoluţionare din toamna lui 1956, este sistată apariţia lui.
O încercare dea scoate un nou ziar are loc în acele zile ale revoluţiei, cu titlul
GAZETA RO M ÂN Ă33, care, într-un cuvânt-program, Către cititorii noştri, se de
taşa complet de vechea orientare şi stil ale ziarului românesc, chiar făcea aluzie
la manipularea publicului românesc din Ungaria. Tot pentru o posibilă istorie a
presei româneşti postbelice, reproducem un fragment din acest program: „Ga
zeta română« şi-a propus să fie deosebită cu totul de fosta gazetă »Libertatea
noastră« (...) Noul comitet redacţional va da o importanţă deosebită limbajului
în care va fi scrisă »Gazeta«. Vom scrie pe înţelesul tuturor într-o limbă neaoş
românească, evitând maghiarismele, dar şi expresiile necunoscute de majorita
tea poporului de aici. Ştirile şi articolele pe care le vom publica vor avea scopul
să contribuie la ridicarea culturală a poporului, şi a apăra interesele, iar nu a
minţi şi a înşela."34
Cauze de ordin politic, dar şi cele de interese de grup, de organizare a unui
nou comitet de redacţie şi de asigurare a condiţiilor apariţiei ziarului, au prelun
git aproape un an momentul de reapariţie a ziarului românesc. Astfel că noua
apariţie, Foaia noastră, nu numai că şi-a schimbat titlul, dar şi renunţă la înce
putul tradiţiei inaugurată de Libertatea noastră, asumându-şi anul I de apari
ţie35, situaţie cu care de altfel ne mai întâlnim în evoluţia destul de sinuoasă a
gazetei. Cu noul titlu, gazeta românilor din Ungaria va supravieţui mai bine de
trei decenii, chiar şi la momentul revenirii redacţiei la Giula. Apariţia lui acum
este bilunară, în prima şi a 15-a zi a lunii.
Din necesităţi de organizare a materialului am împărţit această etapă în trei
momente:
a) momentul 1957-1960 (Petru Anton, Pálffy Endre)
b) momentul 1960-1968 (Pálffy Endre)
c) momentul 1968-1971 (Gheorghe Mészáros)
Foaia noastră porneşte la drum, sub egida Uniunii Democratice a Românilor
din Ungaria, cu Petru Anton, redactor responsabil şi cu Directorul întreprinderii
«Lapkiadó Vállalat« Budapesta, ca editor responsabil, şi cu sediul redacţiei men
ţinut de la sfârşitul anului 1956. De la nr. 3,1 decembrie 1957, sediul se stabi
leşte pentru o bună bucată de vreme, în Budapesta, VII, Lenin körút 9-11, etaj
III. După mărturiile unuia din membrii redacţiei de la Budapesta, ultima adresă
coincidea cu cea a întreprinderii editoare1.
Pe bună dreptate cercetătorii presei româneşti din Ungaria se pot întreba
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dacă mutarea ziarului de limbă română la Budapesta a câştigat în calitate, şi, în
ce ne priveşte, în afirmarea unor valori literare de lungă bătaie. Avem în vedere
faptul dacă o redacţie, aflată departe de zonele locuite de români, mai are
aceeaşi constanţă a preocupărilor, este mult mai ancorată în problemele româ
nilor şi este mult mai promptă în receptarea mesajelor de ia românii pentru care
se scrie.
între 1957-1960, când la conducerea Foii se perindă mai mulţi redactori
responsabili (Petru Anton, Pálffy Endre, Petru Silaghi), gazeta se caracterizează
printr-o nevoie imperioasă de a-şi găsi atât orientarea, dar mai ales, de a-şi con
stitui un colectiv, lărgind aria colaboratorilor, până acum susţinută în mare parte
doar de articolele lui llie Ivănuş şi de cele propagandistice ale oficialilor vremii.
Abia în 1959, la doi ani de apariţie budapestană a gazetei, se pune problema
formării unor colaboratori profesionişti din rândul comunităţii româneşti2.
în intervalul 1960-1968, cu prof. Pálffy Endre la conducerea ziarului, mai
întâi redactor responsabil de la nr.8, 15 aprilie 1962, iar de la nr. 19, 1 oct.
1962 redactor-şef, până la nr. 1 ,1 ianuarie 1968, Foaia noastră are una din
cele mai fecunde perioade din existenţa sa; atât în ce priveşte calitatea artico
lelor publicate, dar mai ales în formarea unui grup com pact de jurnalişti şi în
posibilitatea oferită pentru afirmarea unor scriitori. în acest interval, în special,
după 1965, se restrâng colaborările din afara comunităţii, în favoarea constitu
irii unei intelectualităţi indigene. Noul colectiv budapestan a produs importan
te mutaţii în concepţia ziarului, în componenţa colectivului redacţional şi în
selecţia colaboratorilor. Răspunsurile, în plan cultural şi literar, se pot formula
succint astfel:
-d e sch id erea mai susţinută spre cititorul şi colaboratorul tânăr, fie din rându
rile tineretului şcolar, fie din ale celui studenţesc; întâlnirile cu cititorii devin un
astfel de dialog al ideilor;
- diversificarea rubricilor şi specializarea acestora: rubrica Pentru tineretul
nostru este rezervată corespondenţelor, ştirilor, articolelor scrise de tineri români
din Ungaria. Un loc aparte îl ocupă segmentul D in creaţia elevilor (tinerilor)
noştri, ca punte de lansare a scriitorilor;
-în m u lţire a numărului de contacte prin rubrica Poşta redacţiei, cu cel mai
mare număr de apariţii în acest interval, din întreaga istorie a presei româneşti
din Ungaria;
- rubrica Literatură. Artă devine de la nr. 7, 1 aprilie 1963, Pagina cultu
rală, cuprinzând o arie mai vastă a articolelor (limbă, literatură, evenimente
culturale, semnale, ştiri culturale, istorie, folclor, arte plastice, film);
- instituirea unei acţiuni concertate, printr-un program şi o concepţie ştiinţifi
ce, de culegere şi cercetare a creaţiei populare a românilor din Ungaria;
- iniţierea unor serii de interviuri şi profiluri de intelectuali, care vizează direct
comunitatea (profesori, creatori, culegători).
Redactori şi colaboratori noi, din acest interval: György Kovács, L. Santău-
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Stănescu, Ion Crişan, Ervin Sass, Lajos Szűcs, Gyula Kollányi, Róza Ary; dintre
elevi şi studenţi foarte activi acum: Alexandru Király, Vasile Roxin, Ion Halász,
G h. C . M ihăiescu, Gheorghe Ardelean, Teodor Cosm a, Petru M ihoc, Teodor
Băican, Teodor Otlăcan.
Al treilea interval 1968-1971, când gazeta trece sub conducerea lui G heor
ghe Mészáros, ca redactor-şef, având în redacţie pe Gheorghe Kovács, Livia
Santău, Ion Crişan şi Vasile Roxin, practicant, se caracterizează printr-un proces
stagnant al achiziţiilor, şi o oarecare instabilitate şi inconsecvenţă în menţinerea
rubricilor rezervate tineretului şi, mai evident, a Paginii culturale. Este perioada
când gazeta capătă încă din faza anterioară un spirit mai critic şi polemic, deve
nind tribună a dialogului cultural. Reportajul capătă prin pana lui VASILE RO XIN *
(n. 1944) o dim ensiune mai largă, depăşind evenimentul strict localizat, ieşind
în sfera culturii. în plus, gazeta pune acum importante probleme de redactare
(conţinut, limbaj, structură internă), antrenând chiar discuţii critice aprinse pe
marginea unor articole, ceea ce înseamnă că antrenează intelectualii români
la un dialog susţinut.
Situaţia devenise destul de alunecoasă, din moment ce în primul interval (19571960), paginile rezervate literaturii (rubrica Pagina literară) şi cele pentru tineret
(rubrica generală Pentru tineret devine Pentru tineretul nostru, începând cu
nr. 7, 4 aprilie 1957), inundă în literatură »de împrumut«, traduceri, colaborări
din România, de toate felurile şi valorile, reproduceri din opere ale clasicilor sau
din presa românească mai veche. Cele mai frecvente traduceri sunt de Petre
Şaitiş, Petre Pascu, Aurel Buteanu, dar şi Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Veronica
Porumbacu.
O serie de scriitori din România publică în paginile tineretului şi cele literare,
poezii, schiţe, povestiri, nuvele, amintiri (Ion Brad, Eugen Frunză, N inaCassian,
Otilia Cazim ir, Victor Eftimiu, Călin Gruia, Luiza Vlădescu, Mircea Sântimbreanu,
Dumitru Corbea, Mioara Cremene, Valeria Boiculesi, Al. Mitru, Demostene Bo
tez), dar şi semnături rare de scriitori români precum Ion Agârbiceanu3, Petru
Dum itriu4, Petru Vintilă5.
Această etapă de regăsire a identităţii comunitare a presei româneşti se obser
vă cel mai bine în materialele din pagina literară şi a tineterului. în cei patru ani
de apariţie, rubrica Poşta redacţiei, unde se făcea contactul cu cititorii aspiranţi
la mânuitori ai condeiului, apare doar de patru ori, fără relevanţă pentru litera
tura românilor din Ungaria.
Un caz aparte de scriitor român din Ungaria, ieşit public cu destulă întârziere,
deşi făcuse parte din a treia generaţie de bacalaureaţi de la Giula, alături de
Gheorghe Marc şi Lucian Magdu6, este A LEX A N D R U HOŢOPAN*(r\. 1937). El
bate la uşa debutului în anul 1958, trimiţând un material de popularizare şi
versuri, şi i se răspunde la Poşta redacţiei7. însă debutul publicistic are loc la
aproape un an, un debut semnificativ pentru preocupările de folclor, încă din
studenţia de la Seghedin (Două zicători din com. Micherech'd). Colaborează
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destul de sporadic şi inconstant cu reportaje, cronici de evenimente culturale,
din turnee ale echipelor culturale trimite scurte reportaje din zone locuite de
români, apoi articole de propagandă culturală, îndeosebi în al doilea interval al
Foii noastre. Acţiunea de culegere şi prelucrare a folclorului începuse prin anii
'5 9 -'6 0 , independent şi amatorist. O întâlnire la ELTE pe această temă pune în
discuţie o acţiune mai organizată, la care participă Lucia Borza, M ihai Cozm a,
Alexandru Király, Ecaterina Tiritean, Gh. Petruşan9. Rezultatul, în plan organi
zatoric, al acestei întâlniri este constituirea spre sfârşitul anului a unei comisii
specializate, avându-l ca responsabil pe Alexandru Hoţopan şi membrii pe Ana
Varga şi Gh. Petruşan10. întrucât activitatea lui Al. Hoţopan ca cercetător este
cunoscută în datele culegerilor şi cărţilor pe care le-a scris în dom eniul folclo
risticii, poposim aici în zona literaturii. De-a lungul întregului interval 1 9 6 0 1968, intervenţiile lui Al.H oţopan în presă ţin de corespondenţe, reportaje,
materiale de informare şi popularizare şi culturalizare în masă. începând din
1965, reportajele lui Al. Hoţopan capătă o structură mult mai organizată, des
chisă spre reportajul literar. Faptul se regăseşte în practica unor scurte schiţe,
povestiri umoristice şi anecdotice, ca şi portrete de artişti, precum Scrisoarea
lui ///e11, Portretul unui pictor giulan12, O întâmplare de ierP3. Debutul în po
ezie are loc târziu, deşi, cum am văzut fusese tentaţia din perioada studenţiei.
Poezia Moment de toamnău reuşeşte să transpună o poezie descriptivă întrun plan tridimensional, prin decantarea culorilor şi sonurilor naturii. în celălalt
interval al ziarului, Al. Hoţopan se consacră pasiunii sale, folcloristica, fiind
prezent sporadic în presă cu schiţe şi construcţii narative. Mai menţionăm aici
şi pe mânuitorul de stihuri satirice, de epigram e15. în următoarele două etape
ale evoluţiei ziarului românesc, Al. Hoţopan va deveni chiar redactorul-şef al

Foii noastre.
în schim b, pentru acest interval, aici semnalăm prima tentativă a ziarului de a
organiza un concurs de scrieri originale pentru autori români din Ungaria, ur
mând ca cele mai bune lucrări să fie publicate în ziar16. Rezultatele acestui prim
concurs sunt destul de relevante pentru condeiele luate de noi în discuţie, confir
mând prestaţia unora dintre ele şi promisiunile literare pentru ceilalţi: proza
Veşnic împreună de llie Ivănuş-premiul III, şi câte un premiu special pentru
poezie şi proză lui Svetozar Rotar şi Teodor Cosm a17. Un alt concurs de creaţii
originale se organizează sub directoratul lui Pálffy Endre18, când acelaşi llie Ivănuş câştigă premiul al ll-lea, cu nuvela Puhoiul, care se publică în două numere
consecutive19.
Mai sunt apreciate schiţele Umbrela, Ceasornicul deşteptător ş i nuvela pentru
film Am venit acasă, câştigătoare a premiului al lll-lea20.
La pagina de literatură, trei semnături din România sunt foarte active şi bene
fice pentru scrisul publicistic şi literar de la ziarul românesc. începând de la mijlo
cul anului 19 5 921 prof. Ladislau Dunajecz din Timişoara întreţine multă vreme
până către cel de-al treilea interval, 1968-1971, cronica literară la apariţii de

262

literatură română şi maghiară din cele două ţări, recenzii, spicuiri din presa
literară românească. Al doilea colaborator român este George Branea, cu ştiri,
evenimente din teatru, film, presă românească, schimburi culturale între cele
două ţări. Octavian Metea scrie la aceeaşi pagină literară articole, cronici de
eveniment cultural, recenzii, semnale editoriale din România. De asemenea,
în momentele de apariţie a presei româneşti din Ungaria un sprijin, îndeosebi
profesional, a venit din partea întâlnirilor ziariştilor de aici cu scriitori din Ro
mânia: Eusebiu C am ilar în 19 5422, Eugen Jebeleanu în 19 5723, şi în 1959,
Dum itru Corbea, Letay Lajos, Aurel Rău în 1 9 6 1 24, Ion Horea, Alexandru
Căprariu, Emil Giurgiuca, în 196325, Veronica Porumbacu, Victor Felea, Zoltán
Franyó, în 196426, Dan Deşliu, Ion Brad, Darie Novăceanu, Dan Culcer în
196527, Eugen Jebeleanu, D. R. Popescu, Gheorghe Tom ozei, Nina Cassian,
Gyula Szabó, Nicolae Balotă, În 1 96 928.
Pentru interesul literar, de care ne ocupăm , literatura românilor din Unga
ria, pagini substanţiale scriu cei doi profesori din Budapesta, Pálffy Endre (în
primul interval, tim p de un an, din 1 mai 1958 până la 1 mai 1959, preia
conducerea şi redactarea foii), Sámuel Dom okos, şi, destul de târziu, adus să
colaboreze şi prof.Lajos Tamás, în special cu articole de limbă română. Pálffy
ENDRE scrie pentru început cronici de evenimente (Spectacole în Bucureşti29)
studii de interferenţe literare româno-maghiare (Octavian Goga30), articole la
aniversarea unor scriitori (N. Bălcescu31, D. Th. Neculuţă32), memorial de călă
torie33, studii de sinteză literară34 şi cronici la cărţi35. în al doilea interval, Pálffy
Endre continuă cele trei direcţii ale scrisului său, cronică de carte, de eveni
ment teatral, precum şi articole medalion sau profil omagial (In amintirea lui
Eusebiu Camilar36, Rânduri închinate Otiliei Cazimir 37) şi memorial de călăto
rie38. Se adaugă acum şi se dezvoltă în cel de-al treilea interval studiile lui de
literatură comparată (Arany-Coşbuc39, Titu M aiorescu-Pál G yulai40). După eli
berarea sa, la cerere, din funcţia de redactor-şef al Foii noastre, în ianuarie
1968, când începe al treilea moment al apariţiei budapestane a ziarului, Pálffy
Endre este tot mai puţin prezent în pagina culturală, doar cu câteva semnale
de cărţi. D upă stilul, ideile şi preocupările din ultima vreme ale autorului, în
ultimul interval,1968-1971 semnează articole critice41, obiective şi de con
cepţie, studii de curente moderne42, cronici la antologii şi cărţi despre Eminescu43, sub pseudonim ul Palliatus. Trebuie spus aici un fapt cert în legătură cu
activitatea ca publicist şi redactor a lui Pálffy Endre la foaia românească. Pre
zenţa scrierilor sale nu numai că a dat un impuls valoric scrierilor, oferind un
model de abordare a literaturii pentru studenţii pe care îi pregătea, dar a şi
contribuit de pe acum la constituirea unei redacţii, cu un înalt profesionalism
jurnalistic. în această perioadă o generaţie foarte activă de studenţi s-a antre
nat în redactarea şi alimentarea ziarului cu articole, reportaje, ştiri din mediul
universitar şi şcolar.
Sámuel D O M O K O S acoperă prin scrierile sale cealaltă zonă descoperită, a
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istoriei literare (antologii, traduceri istorice)44 şi a folcloristicii locale sau regio
nale45. Rodul culegerilor de folclor din zonele locuite de români, o parte publi
cate de ziarul românesc, în perioada conducerii lui Pálffy, este culegerea Datini
populare din M icherechi de povestitorul V asile G u rză u , sub îngrijirea lui S.
Domokos, apărută în 1963. Autorul s-a arătat preocupat şi de receptarea poetu
lui G .Coşbuc în limba maghiară, inaugurând astfel un ciclu de articole şi studii
privind unii scriitori ardeleni cu circulaţie şi în spaţiul literaturii maghiare46. încă
din perioada lui Pálffy, Sámuel Dom okos s-a întors la pasiunea sa, Octavian
Goga. în 1969 efectuează o călătorie de documentare la Paris47, iar următoarele
studii publicate în pagina culturală oglindesc acest constant interes (Fondarea
revistei »Luceafărul« în lumina unor documente recent descoperite46). în ulti
mul interval al apariţiei ziarului la Budapesta, publică articole de interferenţe
literare româno-maghiare (Lajos Aprily şi poeţii români49, Sadoveanu şi Móricz50).
Scrisul său se arată în aceste momente destul de mobil şi fertil, de la articole şi
studii de istorie literară, folcloristică, la critică literară contemporană (Poezia lui
Aurel Rău5d, la texte de evocare a unor momente din istoria noastră literară,
cum e vizita Veturiei Goga la Budapesta (Trandafiri roşii din ducea pe mormân

tul lui Ady52).
Această fază a presei editate la Budapesta are în plan literar câteva achiziţii,
care vor face obiectul primului volum antologic de creaţii ale scriitorilor din U n
garia, M uguri (1973). Anii 1 9 5 8 -1 9 6 0 sunt dintre cei mai rodnici din scrisul lui
ILIEIVĂNUŞ*, nu numai în ce priveşte perfecţionarea instrumentelor reportaju
lui, care capătă acum o structură mai narativizată, construită după rigori epice
(timp, spaţiu, personaje), dar este perioada când redactează şi scurte schiţe,
povestiri, naraţiuni cu caracter instructiv-educativ, umoristic şi anecdotic, pre
cum Bună ziua căciulă . . . 53, Cine-a făcut crâşma-n drum54, Cel mai tare om din
lume55. Odată cu intervalul 1 9 6 0 -1 9 6 8 , scrierile lui llie Ivănuşse deschid spre o
paletă mult mai largă, decât reportaje de interes local. Exerciţiul reportericesc se
întâlneşte acum cu cronica de eveniment cultural (cronică de film, teatru) şi cu
scrieri de evocare şi memorial (Cum l-am cunoscut pe pictorul Kohán György)56.
Tot mai m ult reportajul lui llie Ivănuş câştigă în acurateţe şi organizare,
deschizându-se spre construcţia de proză scurtă, tip schiţă sau povestire. De
altfel, această etapă pregăteşte creaţia de analiză, din proza adevărat artistică a
autorului, afirmată din plin la maturitatea scrisului său. Putem vorbi în cel de-al
treilea interval (1968-1971) de scrisul profesionist al lui llie Ivănuş, în care auto
rul se desfăşoară pe terenul prozei scurte, pasiunea lui de început. Texte precum
Păţania lui Fiţuică57, Neînduplecatul58, Frunza purtată de vânt59, Demostene
Tăvălug a pierdut cadenţa60, sau nuvela premiată la un concurs d i n i 968, Puho
iul1(51 oferă cititorului o proză um oristic-anecdotică, pe de o parte, şi una de
analiză socială, de cealaltă parte. Un anume dramatism interior al eroilor poate
fi sesizat în aceste încercări literare. De observat pentru acest moment că pre
zenţa lui llie Ivănuş în gazeta românească devine tot mai sporadică de acum
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încolo. întrucât ne vom ocupa separat de creaţia acestui autor foarte prolific şi
com plex, nu vom insista în această topografiere a etapelor presei româneşti.
Odată cu venirea ca redactor responsabil al Foii noastre, PETRU A N TO N
pare să fi fost un jurnalist şi un scriitor discret, care nu s-a prea folosit de ziar
pentru a-şi impune personalitatea. în cei patru ani de redacţţe, scrisul său nu s-a
lăsat influenţat de vremi şi nici nu a făcut compromisuri de moment. Chiar şi în
domeniul reportajului, redactorul nu a excelat şi nici nu a supradozat presa cu
asemenea producţii. Numele lui se leagă în această sinteză a noastră de prestaţia
ca poet, atât în poezia originală, proprie, dar şi în cea prelucrată după alte texte.
Adaptările lirice sau epice după scriitori maghiari (Cocoşelul îngâmfat după Kormos
István sau în poala moşului după Petőfi97) devin un exerciţiu original pentru
devenirea ca poet. Căci poeziile originale din această etapă publicistică, cum e
poezia Amurg la Budapesta98 atestă certe vocaţii de poet peisagist, cu implicaţii
meditative. Sesizăm o prezenţă mai constantă a poetului Petru Anton în al do i
lea moment al Foii de la Budapesta, îndeosebi în prima parte a intervalului şi
absent în ultima etapă. După faza adaptărilor poetice după scriitori consacraţi,
când Petru Anton adaptează scrieri poetice orale (Povestirea unui cioban " ) şi
scrie poezie pentru copii (Cuvinte dulci către o păsărică100, Porumbeii din parc101),
tăcerea lui ridică încă semne de întrebare.
Intervalul 1 9 5 7 -1 9 6 0 are câteva importante câştiguri în formarea unor scrii
tori de cursă lungă. Intrarea în publicistica literară şi culturală a lui G H E O R G H E
PETRUŞAN* (n. 1938), printr-o cronică de spectacol teatral102 sau cronică de
eveniment cultural103, precum şi articole de atitudine şi eveniment, care atestă
un spirit critic şi polemic, activ în următoarele etape ale ziarului (O întrunire
prietenească104, Libertate lui Manolis Glezos!105). Mult mai im plicat în pagina
culturală a ziarului este Gh.Petruşan în cea de-a doua fază a apariţiei foii, care
coincide cu perioada studenţiei de la ELTE. Continuă să publice ştiri culturale, cu
scurte comentarii personale, legate de cursurile şi călătoria studenţilor în Rom â
nia105, sau didactice, despre practica pedagogică a studenţilor107 şi profiluri de
tineri profesori108. Mobilitatea şi apetenţa tânărului student pentru articole şi
cronici se observă din această fază şi prin deschiderea spre receptarea unor
evenimente culturale din Budapesta (Expoziţia cărţii româneşti la Budapesta109,
Comemorarea lui I. Budai Deleanu la Elte110). Alături de alţi studenţi, şi Gh.Petruşan
este implicat în dialogul şi acţiunea concertată de culegere şi valorificare a folclo
rului din Ungaria. După o cronică de asemenea dialog de la ELTE (O acţiune
pentru culegerea folclorului românesc din ţară111), iată o primă luare de atitudi
ne critică, Pe marginea culegerilor de folclor din ţara noastră112. Rezerva şi criticile
autorului sunt îndreptăţite, căci, la un an, salută printr-o cronică literară de car
te, prima culegere alcătuită după alte criterii decât cele amatoriste (O culegere
însemnată113). Două zone de interes domină în scrisul lui Gh.Petruşan în ultimul
interval al apariţiei ziarului românesc: pe de o parte, problemele învăţământului
de naţionalitate (Din istoricul pregătirii cadrelor didactice de naţionalitate)114,
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cel de-al doilea domeniu este cel al articolelor aniversare în literatură (Omagiu
lui Endre A dy)"5.
A doua bună achiziţie a ziarului românesc este acum Vasile ROXIN, care bate
la porţile debutului încă elev în clasa a V lll-a la M icherechi116, în calitate de
corespondent, confirmând de la acest început vocaţia reporterului cultural şi
literar117. După un nesemnificativ debut, cu texte-ghicitori118, Vasile Roxin debu
tează ca poet la rubrica apărută sporadic în paginile de tineret, D in creaţia
elevilor n o ş t r i cu poezia-pastel Toamna119. Revine la corespondenţe pentru
ziarul românesc şi în perioada studenţiei, exact în perioada când la conducerea
ziarului se afla profesorul său, Pálffy Endre. Putem afirma că acest scriitor, format
în imediata apropiere a profesorilor săi, beneficiind şi de sprijinul acestora, a fost
nu numai unul din cei mai buni studenţi, dar şi un condei ascuţit, polem ic şi
inventiv. De altfel, generaţia lui de studenţi a confirmat ulterior calităţi de conde
ieri de presă, ca să-l dăm doar pe Mihai Kozma, ajuns director al ziarului. Cea
mai rodnică activitate a lui Vasile Roxin se consumă în perioada Foii noastre de
la Budapesta, în al doilea şi al treilea interval. E de admirat la acest scriitor m obi
litatea tematică şi a formelor literare pe care le practică, responsabilitatea şi ones
titatea pe care le pune în scrisul său, refuzul com prom isurilor şi articolelor de
convenţie şi de artificiu publicistic. Reportajele sale de la M icherechi, bunăoară,
(O duminică după masă la Micherechi, In vizită la Micherechi"20) sunt organiza
te după alte principii decât cele ale reportajului de presă. Un scurt dialog, o
întâlnire inopinată cu altcineva, mută dialogul şi centrul de atenţie spre cu totul
neaşteptate direcţii. Un asemenea reportaj iese din sfera evenimentului cotidian
imediat şi operează o construcţie narativă pe dimensiunea ontologică şi gnoseo
logică, Spirit inovator în viziune şi în formă, reportajul acestui scriitor are alura
unei scrieri în care fantezia şi situaţia surprinzătoare fac casă com ună cu infor
maţia de interes general. Această flexibilitate a spiritului analitic şi de observaţie îi
permite lui Vasile Roxin să abordeze şi altă formulă literară, cea a cronicii de
presă literară, în care selecţia se face după interesele de lectură ale intelectualilor
(Studii de literatură română121) sau articolul cultural, într-o varietate de forme,
profil literar (Acad. pro f la p s Tamás la 60 de an/122, Poetul şi prozatorul A. E.
Baconsky123), interviuri cu distinse personalităţi ale vieţii culturale şi literare (La
Balaton... de vorbă cu Ana BlandianaU4). De altfel, în zona interviului cultural şi
literar, Vasile Roxin este în ultimul interval al apariţiei Foii iniţiatorul unui ciclu
din sfera culturii, şcolii şi literaturii, susţinut ulterior de Tuţi Martin şi, din păcate,
abandonat în cealaltă etapă giulană a redactării gazetei. Cu o prezentare de
început, interviul inaugural, De vorbă cu prodecanul dr. Béla Nagy125, oferă
pentru prima oară datele complete, structurale ale unui interviu şi o modalitate
de a provoca la dialog intelectual. Vasile Roxin este în aceste ultime două mo
mente budapestane şi un prozator pasionat, care intră în construcţia epică in
strumentat din faza reportajului mozaicat. Nuvela Dubiul, publicată în trei nu-
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mere consecutive126, este o proză cu im plicaţii fantastic-psihologice, constru
ind momente tensionate de aşteptare şi suspans.
Un condei care rezervă bune surprize, şi cu reale calităţi de scriitor, cel puţin
în direcţia criticii literare, ne oferă de acum Ana VARGA , al cărei spirit critic se
caracterizează prin discernământ şi echilibru, dar şi printr-un stil analitic adecvat
obiectului. Calităţi de cercetător, nevalorificate în deplinătatea posibilităţilor sale,
dar şi de prozator, construind rotund şi organizat scurte povestiri şi schiţe de
evocare, sunt puse în acţiune destul de sporadic, cu o risipire descurajantă a
forţelor creatoare. Merită amintit primul articol de critică literară asupra scrisului
lui llie Ivănuş (despre schiţa şi scenetele preluate de trupele de amatori din Ciula,
Bătania şi M icherechi, (Frizeria de la gară, Plăcinta care mă înlocuieşte, Muzi
canţii fără voie)127, care face notă distinctă în spiritul gazetei de până acum. Cu
un alt prilej, tot legat de o proză de-a lui Ivănuş, aceeaşi autoare publică o
analiză la obiect cu date care ţin de o severă cunoaştere a artei narative ( Reflexii
cu privire la nuvela »Cheia«128). începând din 1960, când a început o adevărată
cam panie organizată de colecţionare şi valorificare a creaţiei populare din zone
le locuite de români, Ana Varga este im plicată în această acţiune129. C a proza
toare, Ana Varga dovedeşte o anume sensibilitate pentru evocare, amintire, reţi
nând momente afectiv-intime, într-o tonalitate jovial-descriptivă. Analiza stărilor,
ca şi conturul eroilor din prozele sale sunt subordonate unei psihopovestiri, cu
un vocabular abundent al emoţiei în faţa momentelor cruciale ale existenţei.
Bucăţile publicate în Foaia noastră, precum, în umbra castanilor130, Bunica131,
Dans salvat132 au deosebite calităţi în construcţie şi limbaj, îm binând proza de
analiză psihologică cu memorialul133 şi evocarea. Pictura unei atmosfere rustice,
ca şi infuzia unor structuri ale m odernismului, printr-o adaptare a atributelor
acestuia la morala ancestrală, pentru a construi o lume acceptată, sunt semnele
îm bucurătoare ale tipului de proză scris de Ana Varga.
Un poet cu o sensibilitate deosebită la proza memorialistică, darconfesiv până
la o sinceritate învăluitoare, se simte din textele de început ale lui Nicolae GÂNDILĂ.
Poemul în proză Mama, considerat ca debut în presă134, atestă un fin analist al
stărilor tragic-asumate, prin exploatarea unui vocabular al tristeţii metafizice, o
melancolie a rupturii, prezentă şi în povestirea improvizată Amintiri triste şi ba
dea Poliac 13s. Din păcate, prezenţa lui Nicolae Gândilă este atât de sporadică în
presă în acest interval de presă românească încât nu putem vorbi de un poet în
afirmare. Ne vom întâlni cu poezia lui abia în etapa următoare a ziarului.
în cea mai fecundă perioadă a apariţiei Foii noastre din faza budapestană,
cum anticipam , o grupare compactă de tineri corespondenţi au colaborat la
paginile pentru tineret. Chiar şi numai pentru importanţa documentară, fiindcă
unii dintre ei nu au confirmat ulterior acest început tineresc impulsiv. Era firesc
ca, în contrapartida studenţilor de la Budapesta, la Giula să se formeze un grup
de corespondenţi, cu diverse articole, ştiri de la şcoală şi din oraş. Astfel, prin
1963, când absolvă liceul generaţia lui Vasile Roxin, o alta e pe cale să-şi consti-
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tuie profilul reportericesc. Dese intervenţii au timp de aproape trei ani elevii
Cheorghe ARDELEAN, Petru M IHO C, Teodor BĂICAN, Teodor COSM A, toţi
aceştia apar des la Poşta redacţiei. Din 1964, lor li se ataşează loan HALÁSZ ,
încât rubrica Pentru tineretul nostru , dirijată de cei doi, Gyula Kollănyi şi
Livia Santău, are mult timp acest grup de elevi giulani. Exerciţiul lor începător,
cu corespondenţe, ştiri, încercări, a fost deosebit de benefic pentru climatul
cultural al românilor. Aceloraşi doi redactori îndrumători li se datorează şi noua
rubrică, sub care cei care au bătut la Poşta redacţiei sau au scris la rubrica
tineterului să poată debuta, D in creaţia tinerilor noştri, loan Halász, ca şi în
cazul lui Vasile Roxin, debutează cu schiţa CeanuP 36. Reţinem de acum şi
cronica la un evenim ent cultural deosebit, o întâlnire a elevilor de la Giula cu
scriitori137 români. Debutul poetic survine la puţin timp cu un pastel de iarnă,
Vis de iarnă138, după care scrie reportaje locale. Un cercetător meticulos, în cli
nat ca student spre istoria literară şi culturală a comunităţii româneşti, cu un stil
polem ic uneori, dar cu o construcţie riguroasă, sistemică alteori, scrie tot de
pe acum Ch. MIHĂIESCU. Debutează în duet cu Selejan, cu o cronică de la
întâlnirea cu Tudor Vianu din 1962139. Din 1965 publică studii, articole masi
ve, fiind stăpân pe obiectul de cercetare (Ady Endre şi mişcarea teatrală româ
nească din Ardea/140, Societăţi culturale române din timpul dualismului în oraşul
G/u/a141, Prima revistă română din Ciula - Lum ina'42). Pentru stilul său ordo
nat, dar cu ton critic, afişând o libertate de gândire constructivă amintim aici
articolul de atitudine De ce nu avem traducători şi traduceri artistice?'43. Tot
din aceşti ani datează iniţiativa, pe atunci, a elevului Ştefan O R O IA N , care
bate la Poşta redacţiei prin 1964144, şi are iniţiativa de a organiza un cerc de
literatură şi critică literară145, cu deschidere spre încurajarea tinerelor talente.
Exerciţiul acesta, care continuă cu iniţierea unor concursuri de desene pentru
elevi, confirmă înclinaţia spre artele plastice, din care va face carieră viitorul
redactor al ziarului românesc. C a student la Seghedin, Ştefan Oroian trimite la
ziarul românesc, începând din 1968, câteva desene cu caracter satiric şi umoris
tic146, urmând un traseu ascendent şi favorabil de afirmare ca unul din cei mai
înzestraţi pictori şi graficieni din comunitatea românească.
în tot acest interval, 1 9 6 2 -1 9 6 4 , trei semnături din redacţie sunt de reţinut:
una este cea a lui Ervin SASS, foarte activ şi un bun reporter de teren şi în faza
următoare a ziarului. Al doilea, cu mari şanse de a fi devenit un scriitor cu reale
posibilităţi de eseist, este Gyula KOLLÁNYI , autor de texte de literatură memoria
listică şi de proză ironică şi fantastică (pentru a da câteva exemple, iată, Amintiri
din Băile Herculane'47, Ciocolata... ciocolata'48, Aurica, Chiţă şi Ionică 149 sau
Expediţie în viitor'50). Pe linia studiilor de cercetare şi valorificare a posibilităţilor
de organizare riguroasă a materialelor sunt puţinele, dar substanţialele interven
ţii ale studentului Alexandru KIRÁLY, caracterizate prin maturitate şi formaţie
ştiinţifică, de o acurateţe a demonstraţiei strălucită (precum, o conferinţă despre
Tudor Arghezi la Elte151, Impresii din Bedeu'52, sau excelentele observaţii din
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polem ica legată de scrierea numelor proprii de persoană, de la rubrica Cum
vorbim, cum scriem 153).
Schim barea survenită, după demisia lui Pálffy Endre din fruntea redacţiei, şi
încredinţarea redactării ziarului lui Gheorghe Mészáros, pe atunci şeful secţiei
pentru minorităţi din Ministerul Culturii, nu a fost cel mai potrivit m om ent pen
tru o redacţie constituită din tineri dornici şi pasionaţi de scrisul jurnalistic. E
momentul să amintim că această deschidere spre exprimare şi îndrăzneală prin
cuvânt s-a izbit tot mai mult de măsurile de constrângere la care era supusă
redacţia şi de un conservatorism al amatorilor din presă. încă din 1963 se pune
problema unei supravegheri mai severe a direcţiei ziarului românesc şi o im plica
re prea marcată ideologic a secretarului Uniunii Dem ocratice a Rom ânilor din
Ungaria, Petru Silaghi. O primă măsură de control şi cenzură este constituirea
unui comitet obştesc de redacţie154, sub paravanul căruia se încerca racolarea
unor intelectuali de rafinată concepţie (făceau parte Marius Turcu, Vasile Marc,
Gheorghe Martin, loan M oldovan, Ilié Ivănuş, Teodor Cosm a, M ihai Cosma,
Alexandru Eîoţopan, Svetozar Unc). Editorul responsabil este Sala Sándor, direc
torul întreprinderii de editare. în caseta redacţională din 1964 apar ca redactorşef, dr.Pálffy Endre, în plus apare preşedinte al comitetului obştesc de redacţie,
Petru Silaghi. Şedinţele redacţionale sunt convocate tot mai des, schim bările
adresei (când pe Lenin körút, când pe Dorottya u., când pe M adách Imre út),
dar mai ales, implicarea silită a prof. Pálffy Endre în »pactul cu diavolul«155,
martiriul aşa-ziselor anchete de presă, prin vizite în preajma mai marilor zilei, şi
tot mai concertatele critici la adresa redacţiei gazetei, unele fără temei, au consti
tuit circumstanţele care au forţat în bună măsură demisia prof.Pálffy Endre. Ast
fel că de la numărul 2 din 1968 noul redactor-şef este Gheorghe Mészáros. O
mai veche dorinţă a românilor era apariţia săptămânală a ziarului, pusă de Gheor
ghe D ulău156 şi redeschisă la o consfătuire destul de aprinsă a comitetului de
redacţie157. Problema apariţiei săptămânale va putea deveni realitate abia prin
anul 1978, în a doua parte a anului, şi, atunci, cu unele restricţii de numere, trei
în loc de patru numere pe lună.
Pentru ultimul interval al apariţiei Foii la Budapesta, sub şefia lui Gh. M észá
ros, se accentuează caracterul critic şi scade în schimb literatura de calitate. Se
înmulţesc polemici de tot felul, în domeniul învăţământului de limbă maternă, în
cel al literaturii publicate în ziar, chiar şi în cel al publicisticii, cu ţintă în calitatea
ziarului şi a limbajului folosit. O discuţie amplă suscită un material legat de soarta
minorităţilor, semnat de chiar redactorul-şef Gh. Mészáros, Câteva aspecte ale
situaţiei naţionalităţilor conlocuitoare 15S, care primeşte un răspuns tot polem ic
din partea lui luliu Baróthy159. Gh. Mihăiescu ridică într-o formulă critică proble
ma învăţământului în limba maternă, Predarea în limbă maternă în şcolile de
naţionalitate16°, completat fiind de cel al asistentului de la Seghedin, prof. Mihai
Cosm a, care aduce argumente ale unei realităţi crude (absenţa unui vocabular
de conversaţie, reducerea drastică a numărului de ore de predare în rom ână) şi
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propune activităţi com plem entare de constituire a »une/ limbi act/Ve«161. Dis
cuţia continuă mai aprinsă şi în ultima parte a anului, cu întrebarea provoca
toare a prof. Marius Turcu, A cui e răspunderea?162 Semnalăm şi luarea de
atitudine, extrem de dură, dar documentată a redactorului György Kovács, ca
reacţie la cartea lui Dániel Csatári163. Toate aceste discuţii şi polem ici au făcut
ca în ianuarie 1970, cu prilejul unei şedinţe a comisiei redacţionale să se pună
drastic problema redactării ziarului, a calităţii lui şi a limbajului. Reţinem din
cronica semnată de Vasile Roxin atitudinea, de altfel constantă, a lui Nicolae
Gândită care critică redactarea paginii politice mult prea încărcată, şi sesizea
ză că în paginile de tineret sunt absente scrierile tinerilor din Ungaria. Vasile
Roxin propune trecerea în paginile din faţă a rubricii literare şi în paginile 6 7 ale celor pentru tineret164. Reacţia privind limbajul gazetei primeşte o repli
că argumentată ştiinţific din partea lui Mihai Cosm a, care, pornind de la ra
portul limbă dialectală-lim bă literară, gazetă-public, demonstrează necesita
tea unui demers jurnalistic formativ: »Ar ii un mare păcat şi ar fi o degradare

calitativă a gazetei dacă şi-ar schimba limbajul folosit până în prezent. Dacă
nu mă înşel, Umbajuk după gustul cititorilor noştri» în cazul acesta ar fi un
limbaj dialectal (...) Se pune întrebarea: ce vrem noi, care e scopul nostru?
Ridicarea limbajului dialectal la nivelul limbii literare şi nu invers!»165. Tot o
polemică, de această dată, în zona literaturii incită reacţii diferite. Al.Hoţopan
porneşte o cam panie violentă împotriva unei nuvele de-a lui llie Ivănuş (reamin
tim că nu e prima reacţie critică faţă de scrierile acestui prozator), Cheia, pu
blicată în două numere, 14—15, într-o cam panie pornită ideologic spre critica
cu orice preţ. Ni se pare salutară şi ponderată Nota redacţiei în această pole
mică agresivă, care supralicitează critica în defavoarea încurajării unei litera
turi originale: »Numărul mânuitorilor de condei care au făcut şi până acum
incursiuni cu scrierile lor în literatură este foarte redus. (...) Totuşi... vom
proceda la fel şi în viitor cu toate avertismentele cu nuanţă prohibitivă ale tov.
Hoţopan. C o n d e iu l «îm p ru m u tat al critic ii» trebuie muiat în cerneala
obiectivităţii, şi nu în veninul subiectivismului. De altfel aşteptăm să-şi spună
părerea şi alţi cititori ai gazetei.«166. într-adevăr, demersul de a deschide un
dialog al cititorilor avizaţi dă roade, căci, iată, pe de o parte, o opinie speciali
zată din partea lectorului de limbă română de la Budapesta, Anton Goţia167, şi,
iarăşi, ca în cazul altei scrieri ale aceluiaşi autor, intervenţia spiritului critic
analitic al Anei Varga, mult mai la obiect şi cu câteva bune sugestii pentru
autor168. O altă polem ică este provocată de lipsa de receptivitate a gazetei la
activităţile comunitare, la contribuţiile unor intelectuali la acţiunea de perfec
ţionare a calităţii învăţăm ântului minoritar. Gheorghe Martin vizează ştirea
absentă din gazetă despre broşura litografiată a prof. Mihai Cosm a, scrisă din
necesităţile lim bii române pentru com unitate169. în plus, acelaşi Mihai Cosm a
atacă direct lipsa de interes şi implicare a Uniunii Dem ocratice a Românilor în
valorificarea materialelor culese de studenţii de la Seghedin: »Uniunea nu spri-
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jină în mod satisfăcător pe aceia care vor să muncească în interesul naţionali
tăţii române (...) pedagogii de naţionalitate au fost solicitaţi să culeagă como
rile folclorului românesc şi materialul cules de ani de zile se află la sediul
uniunii fără să se fi întâmplat ceva cu acest material«17°.
Am făcut acest excurs de istorie literară, pentru a arăta că ultimul interval,1 9 6 8 1971, venit cu noul redactor-şef, a fost tulburat de lungi şi aprige discuţii pe toate
compartimentele culturii. Un regres se înregistrează şi în interiorul ziarului. Pagi
na literară, devenită pagină culturală apare cu intermitenţe, fiind suspendat chiar
şi titlul rubricii, ocupând, de regulă, pagina 6. O altă pierdere, nerecuperată nici
până azi, este sistarea rubricii Poşta redacţiei, care apare doar de două ori în doi
ani, 1 9 70-197 1. în schimb, se face o reparaţie a tradiţiei presei de limbă româ
nă. Se reconsideră, de la numărul 3, din 1 februarie 1971, anul de tradiţie XXI,
pe care noi l-am folosit între paranteze drepte, în notele de subsol, şi apare pe
frontispiciul ziarului, adică, în loc de anul X V (1971) este anul XXI, recuperând
astfel cei 20 de ani de presă, indiferent de numele gazetei.
în zona literaturii din acest interval, semnalăm continuarea colaborărilor lui
Sámuel Dom okos, cu studii de istorie literară (Coga în noua ediţie maghiară171,
în jurul debutului în limba maghiară al lui Rebreanum ). Vasile Roxin, intrat ca
practicant în redacţia ziarului de la Budapesta173, este unul din cele mai prolifice
şi active condeie. în afara reportajelor, din domeniul cultural îndeosebi, scrie
schiţe (O seară din vacanţă174) şi poeme, precum acest Cântec de iarnă, poem al
naturii şi iubirii, cu unele reflecţii existenţiale: »Au trecut zilele concentrate în
clipe / Nu ne mai ţin puteri nevăzute, / ne-a uitat şi Crişul în curgerea-i eternă / Şi
totuşi, / Liniştea pereţilor te păstrează, / Imagini vechi apar în fumul de ţigară /
Şi-n tăcerea iernii încremenite / te îmbrăţişez cu tot văzduhul, / cu şoaptele
lungi de primăvară«m . Semnături noi, cu unele întreruperi apar acum loan Sz.
KISS, Tuţi MESZEŞI, cu reuşite şi bine construite interviuri, elevi şi studenţi crea
tori, precum Elena MUNTEANU, cu câteva poezii de copii, Hortensia OLAH, cu
com puneri şi schiţe de şcoală. Sem nalăm pentru acest moment şi intrarea, cu
destulă întârziere, a lui Gheorghe SANTĂU, care după încercarea de la Poşta
redacţiei din 1957176, amână colaborarea până către finele anului 1968, cu
proză memorialistică şi docum entară (AmintirP71, Nicolae Bălcescu173). Cum
aminteam, încă din 1969, la noul congres al U .D .R .U ., din comisia redacţională
alături de Alexandru Hoţopan, sunt cooptaţi ca membri Petru Câm pian, Nicolae
Gândilă, Ştefan Oroian, Vasile Roxin şi Gh. Santău. După o ilustraţie simbolică
la o poezie din Lucian Blaga (Primăvara)179, Ştefan Oroian este consacrat ca cel
mai de seamă pictor al românilor din Ungaria. Un portret-cronică, realizat cu
prilejui expoziţiei de ia M uzeul „Ferenc Erkel", reţine în cazul acestui artist lu
crări de »o atmosferă modernă dar distanţate de nonfiguralismul la modă«m .
Pictorul va deveni şi unul din ziariştii activi care scriu cronici plastice şi articole
despre pictori renumiţi.
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III. Foaia noastră (19 71 -19 91 ). Etapa giulană
începând cu numărul 12, din 15 iunie 1971, este anunţată mutarea redacţi
ei la Giula, în Petőfi tér 2, în fapt, revenirea acolo unde începuse presa româ
nească. Momentul a produs şi o primenire a redacţiei, îndeosebi cu redactori
tineri, provenind din intelectualitatea din zonă. La primul număr apărut la G iu 
la, nr. 13,1 iulie 1971, intervin şi modificări în caseta redacţională: Redactor
responsabil însărcinat - Petru Podina, preşedinte al comisiei redacţionale, Pe
tru Silaghi, iar editor responsabil, M ihály Lehóczky. Abia în numărul următor,
14, din 15 iulie 1971, se dau detalii despre com ponenţa fostei redacţii (Gh.
Mészáros, Gheorghe Kovács, dr. loan Crişan, Livia Santău, Vasile Roxin, Tuţi
Meszesi) şi a celei noi (Petru Podina, Al. Hoţopan - redactor, Mihai Cosm a,
Edda Illyés, Ştefan Oroian - colaboratori şi Etelca Berényi, secretar administra
tiv). Secretarul comisiei redacţionale pînă acum, Al. Hoţopan este înlocuit cu
Gheorghe Petruşan181.
Aceeaşi întrebare pe care ne-am pus-o în cazul redactării ziarului la Budapes
ta, se repetă şi acum , dacă mutarea la Giula a gazetei a adus câştiguri în planul
susţinerii şi afirmării valorilor literare. Aceasta cu atât mai mult cu cât etapa de la
Giula a apariţiei Foii noastre este cea mai lungă, rezistând la aceeaşi adresă
până la moştenitoarea de azi a ziarului, Foaia românească. Un lucru este cert.
La constituire, noii echipe redacţionale i s-a acordat deplina încredere: »Noului

colectiv redacţional format din tinere talente-însă deocamdată fără experienţă
ziaristică-îi acordăm toată încrederea şi sprijinul nostru«™2. Iniţiativa ziarului de
a organiza anchete-dezbateri cu cititorii aduce în discuţie calitatea şi responsabi
litatea acestuia faţă de aceştia. în pragul aniversării a douăzeci de ani de apariţie
a presei o astfel de întâlnire-dezbatere ridică din nou problema atitudinii şi stilu
lui foii. Nicolae Gândilă are aceeaşi poziţie tranşantă ca în celelalte etape, critică
lipsa „unor eseuri cu teme apreciate de intelectualitate", iar studenţii de la Seghedin (loan Kiss, Elena Pantea, Ana Secan) solicită „mai multe scrieri comenta
rii literare de autori din ţara noastră"™3. Redacţia mai trece printr-o schimbare.
Din 1972, Alexandru Hoţopan devine redactor responsabil însărcinat184, şi, ulte
rior, redactor-şef185, până către sfârşitul acestei etape, anul 1991. De la nr. 22,
din 15 noiembrie 1973, Petru Silaghi nu mai apare în caseta redacţională, ca
preşedinte al comisiei redacţionale, ceea ce înseamnă că o undă de relansare
poate determina o independenţă rezonabilă.
în preajma unui an de la apariţia giulană a foii, se pune problema, din nou, a
contactului cu cititorii şi a lărgirii corespondenţilor. Se reia şi o practică mai veche
a redacţiei, aceea de a face cât mai dese deplasări în zonele locuite de ro
mâni186. Noua echipă va aduce şi câteva modificări construcţiei interne a ziaru
lui. Apar rubrici noi, de varietăţi, sport (susţinută la început de M. Kozm a, cel
care va susţine câţiva ani buni şi pagina de politică externă), dispar însă altele,
pagina culturală nu mai apare ca rubrică, începând din nr. 20, din 15 octombrie
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1972. O altă m odificare intervine în 1974, când în locul rubricii Pentru tinere
tul nostru se reintroduce vechea formulă, din perioada Libertăţii noastre, în
interiorul ziarului, suplimentul numerotat anul I, nr. 1, Vocea tineretului, care
ocupă paginile 5 -6 , mutând ştirile din cultură şi cele literare la pagina 4. Supli
mentul ajunge până la anul V de apariţie, nr. 11, din 1 iunie 1978, fiind ulterior
asimilat în pagina Tineret187, odată cu apariţia săptămânală a ziarului şi schim ba
rea formatului gazetei, mai m ic decât cel anterior. De altfel, chiar şi formatul
revistei va reveni la dim ensiunea mare, de ziar, de la 1 ianuarie 1974. Două
iniţiative, inaugurate de vechea redacţie (de Vasile Roxin şi Tuţi Martin) capătă
acum un nou contur. Pe de o parte, se practică interviul cultural şi social, pe de
altă parte, predilecţia pentru portrete şi profiluri de intelectuali şi creatori. Pentru
cele două, cel mai activ este loan Sz.Kiss, care întreţine multă vreme rubrica Feţe
n o i în râ n d u l cadrelor didactice188. în retragere este şi rubrica de dialog cu
cititorii, Poşta redacţiei, tot mai puţin prezentă, absentă în intervalul 1 9 7 2 1977, sporadic şi neconcludentă între anii 1984-1985, când îşi schim bă şi titlul,
Cutia de scriso ri a Foii189, dar abandonată spre finele apariţiei Foii noastre, şi
chiar până în zilele noastre.

Num e vechi, num e noi
Tim p de un an,19 7 1 -1 9 7 2 , când Petru Podina este redactorul însărcinat,
consemnăm retragerea în expectativă a scriitorilor maturi, deja afirmaţi anterior,
şi intrarea entuziastă, insistentă a unui grup de tineri dinam ici şi prolifici, capabili
să răspundă încrederii cu care au fost investiţi. Vasile MARTIN, cu câteva reporta
je, povestiri-evocare (La mere)190; Ştefan FRĂTEAN, cu scurte corespondenţe de
la liceul din C iu la (Noul cor al liceului191) şi epistole de impresii şi sentimente din
studenţia bucureşteană (Scrisoare din Bucureşti192, Inaugurarea noului Teatru
Naţional193, Vârsta impresiilor194) şi o constantă a colaborării cu desene din par
tea lui Ştefan O RO IAN (Icar19s), precum şi cronici plastice şi portrete de artişti,
precum Tânărul Picasso196. în zona cultural-literară semnalăm cronicile literare şi
m edalioanele susţinute de Edda ILLYÉS197, dar şi schiţele, anecdotele spontane
ale acesteia (O întâmplare banală, Copilărie senină 198 sau Muzicantul orb199).
Din numele mai vechi, salutăm revenirea mult mai susţinută a Anei CRIŞAN, cu
reportaje, intervenţii şi chiar cu poezie (Pentru toţi200).
Din anul 1972, când secretarul comisiei redacţionale este Gh. Petruşan, A le
xandru Hoţopan redactorul gazetei, secretariatul com pus din C h . Santău, Nicolae Cândilă, Ştefan Oroian şi Petru Câm pian, este momentul consacrării câtorva
scriitori din generaţia anterioară. Revine acum Ana VARGA, pe care o reamin
tim, fiindcă povestirile ei (Viscolul, de exem plu201) atestă un talent deosebit al
construcţiei, din păcate, nevalorificat şi nedesăvârşit printr-o culegere de texte. în
schimb, mai activ, cu proză şi versuri, este Nicolae GANDILĂ, prin câteva texte
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descriptive (Secvenţă de toamnă202) şi scurte catrene203. După câteva intervenţii
pe dom eniul folcloristicii, loan Sz. KISS se profilează pe ciclul de interviuri cu
cadre didactice tinere de la şcolile româneşti (Ana D ulău204, Florica C ioban205,
Gheorghe Ardelean206, Ana Secan207 şi alţii). Foarte activ şi prezent cu corespon
denţe este elevul Mihai GURZAU şi cu câteva poezii (Aventura, Hora cărţii208),
din păcate, restrâns doar la reportaj şi materiale de informare ca student şi după
anul 1978, şi absent în următoarele etape ale apariţiei ziarülui de la Giula. Din
anul 1971, scriitorul llie IVĂNUŞ apare tot mai rar în zona reportajelor, în favoa
rea poeziei anecdotice209 şi a prozei de factură evocatoare şi analitică (Meditaţii
pe străzile oraşului G/u/a210, Jertfa lui Ştefănuţ211, Luminile oraşului212).
Intrat în comisia redacţională, Gheorghe SANTĂU devine de acum mai fe
cund în intervenţii de presă, fie prin articole de atitudine (Pe marginea şcolariză
rii213), fie printr-un memorial de călătorie (Note de drum214, In Bucegi215) sau se
încearcă în portretistică (Portretul unei eleve: Marta Suciu216) şi articole de istorie
literară sau de culturalizare (S. Petőfi - 750 ani de la naştere217, Gyula Juhász 90 de ani de la naştere218, Şt. O. Iosif - 700 ani219). Tot un membru al echipei
redacţionale, Petru CÎMPIAN susţine de acum reportaje de călătorie {Impresii
argeşene220), şi se profilează redactorul radio de mai târziu, prin câteva interviuri
spontane sau medalioane literare (György Beke-fără interpret221, Adept al prie
teniei: Avram P. Todor212, Dimitrie Cantemir223). Printre noile achiziţii ale redac
ţiei, cu o ucenicie probată încă din perioada liceului de la Giula, apoi mai bine
instrumentat, este Tiberiu JUHÁSZ. Format şi încurajat îndeaproape de prof. Ana
Crişan, tânărul reporter îşi începe cariera de jurnalist încă din primul an al apari
ţiei suplimentului Vocea tineretului, din versiunea nouă, cu ştiri din liceu224, şi
este foarte activ în 1975, iar ca student la ELTE are corespondenţe culturale

(întâlnirea cu Ferenc Szemlér225, Civilizaţie română-civilizaţie universală226).
Trei semnături din etapa anterioară par să dea o prestaţie în zona literaturii
interferenţelor, a cronicii literare şi a poeziei. Gh. PETRUŞAN revine în această
etapă giulană, după o absenţă destul de mare, cu un material de istorie a cate
drei de la Seghedin227, şi cu com unicări prilejuite de centenarul lui A dy Endre228
şi, iată, cronicarul literar al scriitorilor din Ungaria, în prima intervenţie la volu
mul de versuri al lui llie Ivănuş229 şi la cel de folclor îngrijit de Al. H oţopan230. N e
am fi aşteptat de la G h. Petruşan să fi fost mentorul spiritual al scriitorilor români
din Ungaria, dar, aşa cum anticipam în Argument, imperative majore l-au frus
trat pe autor de plăcerea cronicii literare. Foarte activ şi o prezenţă sigură pentru
critica literară, Gheorghe Petruşan devine în anii 1 9 7 9 -1 9 8 0 semnătura autori
tară care întreţine pagina literară a ziarului. C ondeiul său se încearcă acum pe
dim ensiunea medalioanelor literare, concentrate în date şi cu un simţ ponderat
al evaluării critice. D e la articole sintetice despre curente literare (Avangarda
literară, Cubismul, Expresionismul, Dadaismul, Suprarealismul, Semănătorismul
Simbolismul etc.)231, la profiluri literare din diverse perioade ale istoriei literaturii
(Vasile Alecsandri, Alexandru Macedonski, Şt. O. Iosif, Panait Cérna, Octavian
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Coga, Ion Barbu, Ion Pillát, Lucian Blaga, etc.)232. Un alt critic, cu reale dispo
nibilităţi pentru cronică şi recenzie, din păcate inconsecvent şi sporadic, este
Ch. MIHAIESCU. La Foaia giulană, semnalăm pentru această perioadă cronica
la monografia lui Sámuel Dom okos, editată în 197 1 233, o cronică sobră şi doctă
la cartea lui Endre Pălffy234. A treia semnătură, de altfel, una din cele mai dis
crete prezenţe în ziarul românesc, care, deşi a traversat toate etapele de apa
riţie ale foii, amânând afirmarea în poezie, este LU CIA BO RZA* (n. 1928).
După două domenii importante în care s-a făcut cunoscută (problema progra
melor şi manualelor de limbă română şi organizarea la Foaia noastră a o serie
de jocuri şi concursuri atractive pentru activizarea limbii şi logicii româneşti
ale elevilor), iată, târziu intră în presă cu poezie, printr-o mişcare precaută,
mai întâi prin afirmarea poeziei pentru copii (prelucrări, culegeri pentru cei
m ici)235, apoi cu poezie proprie de evocare şi meditaţie intimă (Contempla
ţie236, Flori târzii237, - poezie care va da titlul volum ului de mai târziu
Te
caut23Z, Ai plecat239).
Pentru evoluţia literaturii originale române din Ungaria semnalăm două im
portante câştiguri din intervalul 1978-1980. Debutul în presă al M ARIÉI BERÉNYI* (n. 1959), cu o scurtă proză de evocare, De ziua copilului240, urmat la
puţin timp de câteva scrieri sub rubrica Fapt divers24\ Ele atestă un spirit atent la
treburile cetăţii, chiar şi acolo unde nu tronează întotdeauna o normă de con
duită pozitivă. Această predilecţie pentru situaţii, evenimente de dom eniul evi
denţei, ţintesc într-o sinceritate a expresiei de-a dreptul abruptă, constructivă,
anticipând poezia spectacolului vieţii de mai târziu, aşa cum mărturiseşte autoa
rea într-una din intervenţiile sale din această fază: »îmi place să scriu despre
lucruri bune, îmbucurătoare, şi mi se pare că toţi cei ce scriu au preferinţă
pentru temele pozitive, bune şi frumoase«242. Al doilea câştig al presei în plan
literar este afirmarea criticului literar TIBERIU H ERD EAN *(n. 1956), un condei
foarte activ şi mobil în interpretări, în anul 1981, capabil de sinteze critice asupra
poeziei române (Ion Minulescu - poezia simbolismului243, Ion Caraion - po
ezia negării creatoare244, Nichita Stănescu - ipostazele poeziei245, Şt. Aug.
Doinaş - actualizarea tradiţiei246), dar şi un critic prob, în zona prozei existen
ţiale şi textualiste (Samuel Beckett247, Romanul în roman - Cvintetul m elanco
liei de Costache Olăreanu246). Mişcându-se în zona criticii literare româneşti,
Tiberiu Herdean rezervă, din păcate ca şi ceilalţi critici pe care i-am amintit,
prea puţin cronicii literare asupra cărţilor confraţilor săi, deşi, prin gust şi for
maţie intelectuală, ar fi fost îndrituit să devină o forţă critică energizantă pen
tru colegii scriitori din Ungaria. Dovada este această critică sigură, polem ică şi
bine argumentată la cartea lui Gh.Petruşan, losif Vulcan şi revista Familia249.
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Contribuţii din Rom ânia (colaborări)
Contribuţiile din România, pe cele trei zone discutate de noi pînă aici (tradu
ceri, creaţii proprii sau/şi întâlniri ale scriitorilor români cu ziarişti şi cititori de
limbă română din Ungaria), au cunoscut în perioada giulană un recul în canti
tate, dar un câştig în exigenţă calitativă. O traducere din M ihály Ladányi (Trec
orele) de Marin Sorescu250, poezie de Ana Blandiana (Intre ani)25\ traducere
din Sándor Csőri (Clas) de Constantin O lariu252, o rară traducere din poetul
italian Pierre M onie (La-nceputul acestui an) de Ion Caraion253, poezia Ghita
ra de Robert Rodjestvenski în traducerea lui Gheorghe Grigurcu254, fragmente
de proză românească contemporană, din Marin Preda (Marea călătorie)255 şi
din Mihai Sin (Accident)256. Ziarul publică şi docta conferinţă a lui Nicolae
Balotă despre Lucian Blaga257 şi, iarăşi o semnătură rară, poezii din Eugen lonescu
(]ara de carton şi vată, Moartea păpuşii, Elegia mică)258, precum şi o întâlnire
cu scriitorul român Mihai Sin la liceul „N. Bălcescu" din G iula259. (1974) Alte
colaborări din această etapă: articole de pedagogie ale lui Petru Puşcaşu, iar la
rubrica reactivată, Cum vorbim, cum scriem contribuţiile lui Grigore Brâncuş
şi ulterior cele ale lui Rodica-Bogza Irimie.

Momentul M U G U R I (1973)
Câştigurile în plan literar ale colaborărilor la ziarul românesc se regăsesc în
această primă antologie de creaţii originale. Volum ul din 1973 adună, printr-o
formulă destul de generoasă, contribuţii importante pentru devenirea unor scri
itori maturi, stăpâni pe limbaj şi pe construcţie, dar şi pentru evoluţia de confir
mare sau infirmare a talentului multora dintre cei antologaţi. Este de-a dreptul
alarmantă întârzierea cu care debutează editorial scriitorii români din Ungaria,
chiar şi sub această formulă a volum ului colectiv, deşi mulţi dintre ei, cum , am
văzut, au făcut proba unor scrieri publicabile. Iarăşi se măreşte distanţa dintre
scriitorii de formaţie universitară (S. Domokos, Pálffy Endre), care ies public la
timp cu cărţi individuale, şi scriitorii români activi în presă, din com unitatea ro
mânească din Ungaria. Singura excepţie o va da llie Ivănuş, care va ieşi editorial
la intervale rezonabile de timp, confirm ând şi prestaţia sa jurnalistică. Volum ul,
cu o prefaţă nesemnată, redactat de Petru Silaghi şi doi colaboratori (Lucia Bor
za şi Vasile Roxin) ne pune în faţa a două probleme: una de reprezentativitate în
ansamblul lui şi în cadrul fiecărui autor luat în parte, şi o alta, de criterii de
valorizare care au stat la baza redactării. Caracterul heteroclit al culegerii a pus
antologatorii în faţa unei dilem e de selecţie. Deşi se recunoaşte că „adunarea,

selecţionarea şi redactarea materialului acestei antologii, n-a fost un lucru sim
plu" se ridică întrebarea firească dacă nu ar fi fost oportun ca lucrările de creaţie
literară să form eze un volum distinct şi cele de cercetare literară (studiile din a
doua parte) să-şi aibă locul în altul. în ce priveşte reprezentativitatea la nivelul
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autorilor apare de-a dreptul inexplicabilă absenţa mentorilor care au încurajat
şi sprijinit publicarea multor texte ale autorilor în ziarul românesc, absenţa
contradictorie a scrierilor lui Pálffy Endre (autor al unui memorial de călătorie,
publicat în Calendarul nostru, din 1964) sau Sámuel Dom okos, cu studiile de
istorie literară (izvoarele poeziei lui Goga). în plus, în jurul anilor 1 9 7 0 -1 9 7 2 ,
mai înregistrasem câteva nume, cu un scris matur şi un exerciţiu jurnalistic
validat, precum texte din Marius Turcu, Ana Crişan, Ana Varga, Alexandru
Király, nici măcar amintiţi printre autori în prefaţa volumului. Reprezentativitatea
la nivel de autor comportă şi ea o discuţie la obiect. D acă în cazul textelor lui
llie Ivănuş, precum povestirile Dincolo de orizont, Viorele negre, Pe muntele
fericirii, nuvela premiată la un concurs, Puhoiul, este, în parte acoperită, prin
deschiderea prozei spre social şi analiză a sentimentului iubirii, sau în alte
texte, spre exem plu, proza confesivă, cu amintiri legate de copilărie şi adoles
cenţă (în Frumoasa din strada noastră, Pe urmele amintirilor), în cazul textelor
poetice ale aceluiaşi autor, precum Primăvara primăverilor, Bălcescu-i etern,
asistăm la o poezie ocazională, festivistă, fără relevanţă artistică. Un alt autor, la
fel de inegal valoric este Petru Anton, care scrie în manieră tradiţional-villoneză
o poezie de evocare (Amurg la Budapesta, De august 20) sau una de prelucra
re, prin narativizare, discursivă şi prea retoricizată (într-o zi de mai, cu oile pe
câmp, In poala moşului). Unele poezii, mai de substanţă, pe modelul ciclului
arghezian din Cărticică de seară, sunt mici bijuterii în proză poematică, con
struite în jurul unei anecdote sau al unui joc de copil nevinovat (în Cocoşelul
îngâmfat, Pe marginea unui insectar). Nicolae G ândilă este un scriitor fără re
levanţă în poezia din acest volum, doar în latura prozei de evocare {Mama,
Amintiri triste şi badea Poliac), zonă pe care dacă şi-ar fi exersat scrisul ar fi
putut da creaţii remarcabile. Un caz de scriitor nevalorificat ulterior, dar foarte
activ în presa românească, este loan Halász, prins în acest volum cu cele mai
reuşite bucăţi ale sale, multe din ele inedite. Descoperim în acest prozator un
condeier bine orchestrat în proza densă, cu deschideri spre proza ştiinţificofantastică. Texte precum Halucinaţii cosmice, Cancer se folosesc de un nucleu
narativ pentru a răsturna direcţia naraţiunii printr-o surpriză (obiect sau stare).
Celelalte texte, Drepte paralele, Libertate, sunt proiecţii meditative cu o mare
încărcătură a confesiunii, precum acest fragment ilustrativ: „Merg singur pe

una din cărările muntelui, care duce la infinit. Sunt liber. Gândesc şi fac ce
vreau. M-am debarasat de tot ce m-ar îngrădi." (Libertate). O proză care culti
vă surpriza şi aparent un banal conflict, scrie Alexandru Hoţopan, prezent în
acest volum cu câteva texte narative şi lirice. Şi în cazul acestui scriitor inegală
valoric este producţia lirică, construită mult prea narativ şi nefixată pe un ele
ment coagulant al lirismului (în Povestea unui fulg de zăpadă, De Anul Nou). în
schimb, practicarea prozei de caz, cu o tentă moralizatoare, prin valorificarea
inocenţei jocului (în Briceagul, Poznă cu bucluc) proiectează umorul benign
pe dimensiunea morală a unei lecţii în care partenerii sunt egali. Unul din cei
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mai reprezentativi poeţi, cu certe calităţi de liric meditativ şi ironic, este aici
Lucian Magdu, pe care autorii volum ului, din păcate, îl recuperează prea pu
ţin în latura poeziei existenţiale, a dramei sfâşierii eului. Epistolă de la Capua,
Către poet, socotite poezii em blem atice pentru actul contemplării detaşatironice şi al gratuităţii artei, devansează cu mult producţia lirică din acest vo
lum. Lucia Borza, prezentă aici cu cele două deschideri ale poeziei sale, cea
pentru copii, şi cea puternic subiectivată, a confesiunii, este, după Lucian Magdu,
al doilea caz fericit de reprezentativitate a selecţiei în volumul Muguri. Aceas
ta, fiindcă, urmărindu-i prezenţele în paginile literare ale ziarului românesc,
Lucia Borza şi-a păstrat nealterată sensibilitatea lirică la joc şi amintire, exploa
tând pe am bele căi toate potenţele limbii. Poeziile Confidenţă, Cugetare, Aca
să potenţează actul confesiunii prin intermediul acceptării unui adevăr tute
lar, care ne drămuieşte existenţa şi momentele de fericire din ea. Poezia d i
dactică, epigrame, jocul numerelor, poezia fabulei şi a poveştii, rămâne cartea
de vizită a unui autor constant în creaţia sa. Vasile Roxin, deşi debutase cu
poezie peisagistă, apare acum inegal şi indecis în textele antologate. Poemele
sale, prea puţin valorificate în acest volum, au intuiţia lirică a proiecţiei paste
lului în viziune şi meditaţie (Cântec de iarnă, Sub cer de vară), care duce la o
severă cenzură a expresiei şi fixarea gândului pe propoziţia abruptă a unui
adevăr relativ, precum aceste formulări aforistice, »au trecut zilele concentra
te în clipe«, »recoltând viitorul în gând«. Un caz de scriitor discret, care a
amânat prea mult timp ieşirea în presa românească, este Gheorghe Santău,
nevalorificat pe deplin aici, mai ales în latura prozei m emorialistice, cea a
memorialului de călătorie. Fragmentul Amintiri (parte dintr-o scriere mai am 
plă, în care memoria autorului poposeşte asupra unor oameni şi locuri încărca
te de istorie culturală) are o naraţiune strânsă, concentrând întâmplări şi oa
meni, situaţii im previzibile, într-un nucleu iradiant la nivelul întregului text
narativ. Tehnica aceasta permite autorului să se mişte dezinvolt într-o m em o
rie recuperatoare care asigură fluenţă narativă textului.
Studiile d in a doua parte a volum ului discutat acoperă preocupările constan
te ale autorilor: G h. M ihăiescu, în zona recuperărilor istoriei culturale a româ
nilor din Ungaria (Societăţile culturale ale oraşului Ciula, Prima revistă din
Ciula, »Lumina«), Gheorghe Petruşan, în cea a istoriei literare (Legăturile lui
Mihai Eminescu cu losif Vulcan şi revista »Familia«).
în ce priveşte concepţia volum ului şi criteriile de valorizare care au stat la baza
elaborării lui, trebuie să semnalăm că redactorii au reuşit să ofere scrieri specific
româneşti pentru stadiul literaturii românilor din Ungaria. C ă ele sunt producţia
a 1 0 -1 5 ani de exerciţiu, cum se afirmă în prefaţa volum ului, şi că nu toate sunt
expresia concludentă a talentului autorilor antologaţi, ţine de conjunctura unor
vremi neprielnice. Com prom isul valorii cu cel al orientării ideologice a permis
omisiunea unor texte de critică literară (ca cele ale Anei Varga) sau de problema
tică a limbii (ca cele ale lui Al. Király) şi, mai mult, a îngrădit afirmarea tinerilor
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condeieri. Pentru anul în care apare, însă, culegerea este un bun câştigat, din
păcate, necontinuat ulterior când scriitori din noua generaţie şi-au dat măsura
talentului lor. Momentul M uguri (1973) a demonstrat închegarea unui grup de
scriitori români, a cărui ucenicie la ziarul românesc s-a făcut cu real folos. V olu
mele individuale, care urm ează acestui moment, de la cele ale lui Ivănuş,
Lucian Magdu, până la cele ale Mariéi Berényi, m archează tentativa reducerii
distanţei dintre momentul activ al prezenţei în paginile ziarului şi cel al debu
tului în volum.

Abrevieri şi semne
A. Annales
C. Convieţuirea
C. N. - Calendarul nostru
C. R. - Calendarul românesc
F. N. - Foaia noastră
F. R. - Foaia românească
L. N. - Libertatea noastră
L. Lumina
N. Noi. Românii din Ungaria
T. Timpuri
S. Simpozion
UCRU - Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria
UDRU - Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria
V.T. Vocea tineretului
* - acest semn din dreapta unor nume de autori indică tratarea individuală în studiul nostru.
[ ] - parantezele drepte indică anul de tradiţie al apariţiei ziarului.
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Ö SSZEFO G LA LÁ S
A m agyarországi román irodalom
C o r n e l M u n te a n u

A magyarországi román irodalom az első olyan összegző jellegű munka, mely
megkísérli bemutatni a román irodalom alkotóit. Jelen tanulmány része egy ki
adás alatt álló nagyobb lélegzetű munkának, am ely az összes irodalmi műfaj és
műforma ismertetésére vállalkozik.
A tanulm ány kiindulási alapját az említett szerzők művei, illetve a magyaror
szági román szépirodalmi folyóiratoknál végzett tevékenységük képezi. A munka
tárgyalja mind a Magyarországon született és tanult írók, mind pedig azok m un
kásságát, akik Romániából jöttek Magyarországra, hogy az itteni román iroda
lom segítségével terjesszék a román irodalmi értékeket.
A tanulmányban felhasznált eszközök kiválasztását a munka speciális m ódsze
rei határozták meg. Egyrészt a szerzők irodalomtörténeti megközelítésű „leltá
rát", bibliográfiáját olvashatjuk, másrészt az alkotások műfaji valamint iroda
lomkritikai elemzését. M indezen szem pontok együttesen határozzák meg a ta
nulmányban tárgyalt kötet szerkezetét. A tanulm ány első részében képet ka
punk a magyarországi román irodalom és az irodalmi szintű újságírás fejlődésé
ről, és az egyes szerzők munkásságáról. A tanulm ány végén található a szerzők
betűrend szerinti mutatója.
A magyarországi román írók nem szerveződtek irodalmi körökbe, csopor
tokba vagy szellem i m űhelyekbe. Első eredm ényeiket saját kezdem ényező
készségüknek, szellemi erőfeszítéseiknek és csodálatra méltó kitartásuknak kö
szönhették. A z igazi román irodalom Magyarországon viszonylag későn alakult
ki. Ennek oka a román nyelvű újságírás késői kialakulása és a román iskolákban
való tanulás lehetőségének késői biztosítása volt.
A z első szakasz (1950-60) az arra irányuló első kísérletek korszaka volt a
publicisztikában, hogy megkönnyítsék az irodalmi nyelv mesterszintű elsajátítá
sát. A magyarországi román periodikák (Libertatea noastră, Foaia nostră) és
egyéb kiadványok (Calendarul nostru, Timpuri) külső, Romániából érkező se
gítséget vettek igénybe.
1 9 6 0 -7 0 között kezdett a magyarországi román újságírás magával a szépiro
dalommal és a román közösséghez tartozó eredeti alkotókkal foglalkozni. Ebből
az időszakból a Foaia nostră és szerzőgárdája érdemel említést.
A z 1 9 7 1 -8 0 közötti időszakban jelent meg az első igazán eredeti irodalmi
alkotásokat tartalmazó kötet, a Muguri (1973).
A z 1980-90 közötti időszak tartható a leggazdagabb periódusnak, am ely
ben az írók egy új generációja lépett színre és vált ismertté köteteik révén.
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A szőkébb értelemben vett szépirodalmi alkotások viszonylag későn jelen
tek meg a szerzőknek a közösségeikben vállalt egyéb tevékenysége (oktatás,
helytörténet), illetve azon lépések megtételének halogatása miatt, am elyek az
új irodalmi tehetségek „megszületéséhez" nélkülözhetetlenek.
Jól érzékelhető távolság van az ismert írók egy csoportja (egyetemi taná
rok) és a helyi román közösségekhez tartozó alkotók között (akik a román
nyelvű újságírás révén váltak ismertté). A z előbbi , újítónak nevezhető csoport
budapesti szerkesztőségek köré csoportosul, míg a másik eléggé tartózkodó és
csak bizonyos témák iránt elkötelezett.
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SU M M A R Y
The Rom anian Literature in H ungary
C o r n e l M u n te a n u

The Romanian Literature in Hungary is the first attempt at m aking obvious the
creative resources of the writers of Romanian literature, bringing forward the first
synthetic work of this kind. The present study is part of a larger volum e in course
of publication, which is meant to cover all the literary genres and forms at hand
for the writers in Hungary.
The works of the writers mentioned here as well as their activity for the
Romanian literary journals in Hungary are at the very basis of this study. O u r
research covers both the writers born and educated in Hungary and those who
belong to the source literature in Romanian who have com e to join the Rom a
nian literature in Hungary, making known the Romanian literary values.
The choice of the tools used in this study depends on the specific methods
the study makes use of: on the one hand, the inventory, the bibliography of
the literary authors specific to the literary history and the analysis of the type of
works (genres, species, etc.) and of the works proper specific to the literary
criticism applied to literary synthesis. All that influences the structure of the
volum e put into discussion in this the study: an evolution of the Romanian
literature proper in Hungary according to the stages and the gradual forms of
the literary journalism (chiefly, the pages for the literature) in the first part of
this study together with the analysis of the contribution of each writer, and a
bibliographical index for the authors at the end of it.
W riting in Romanian the writers in Hungary were not organized in literary
groups or circles or literary formative workshops. The writers made their first
account thanks to their intellectual efforts, their am azing tenacity and their
own initiatives. The genuine Romanian creation in Hungary was late as a result
of the late setting up of journalism in Romanian as well as of the late possibility
of attending Romanian schools. The first period (1950-1960) is the stage of the
first attempts, that is of those journalistic and publicistic exercises meant to
bring into relief the resources of the literary language when is well mastered.
For lack of remarkable writers the Romanian periodicals in Hungary (Libertatea
noastră, Foaia noastră) as well as the occasional ones (Calendarul nostru, Timpuri)
resorted to the outside help, that is to the contributors in Romania, or to trans
lations from Hungarian poetry. Between 1 9 60-197 0, the Rom anian journal in
Hungary comes to deal with the literature proper and with the genuine crea
tors belonging to the Romanian community.
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The period between 1971 -1 9 8 0 records from this period Foaia noastră and
its staff contributed mostly to a genuine literature. The first volum e of genuine
literary works called Muguri (1973). The period 1 9 8 0 -1 9 9 0 can be consid
ered the most fruitful stage which sheds light upon a group of Romanian writ
ers from Hungary or from Romania that becomes famous for their volumes and
upon the new generation of writers.
The literary works proper com e out late a result of the activity undertaken by
the intellectuals within their com m unity (school, language, local history etc)
and of the postponing of the necessary steps meant to impel the "birth" of the
new literary creators
The great distance between the well-known group of literary writers (uni
versity professors) and that of the writers belonging to the Romanian com m u
nity here (writers known thanks to the Romanian journals) brings about two
directions: one which is reformist, that is centred round the Budapest editorial
staff and another one which is quite reticent and inclined towards certain
themes.
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P E T R U S Á N L ÍV IA V E R O N IK A

NEMZETISÉGI RELÁCIÓK
LIVIU REBREANU REGÉNYEIBEN
„A múlt szellemi konstrukció"
(Gebhard Rusch)
Liviu Rebreanuta román realista regény megteremtőjeként, „századunk egyik
legjelentősebb román prózaírója"-ként szokták számon tartani, kinek „Irásművészetében helyenként kísértenek a naturalizmus jegyei, de fő műveiben ...
realista ábrázolásmód érvényesül'n, ami azt is jelenthetné, hogy a nemzetisé
gi - , kisebbségi - , „magyarkérdés" szempontjából releváns regényeiben: Io n ,
Akasztottak erdeje, Lázadás, a hol centrálisán (Akasztottak erdeje, Ion), hol
marginálisan (Lázadás) m egjelenő román-magyar együttéléssel kapcsolatban
felm erülő kérdésekre, pl.: integrálódik-e, s ha igen, milyen mértékben a re
gényben m egjelenő magyarságkép, együttélés-problémafelfogás a kor törté
neti, politikai, társadalmi, szellemi irányzataiba stb., a realista regényíró való
ságtükrözőtörekvéséhez híven minden részletre kiterjedő, pontos választ kap
hatunk, különösen akkor, ha tekintettel vagyunk azokra a filológiai adatokra,
melyek egyértelműen igazolják, Rebreanu milyen nagy hangsúlyt fektetett az
előzetes anyaggyűjtésre és az egybegyűjtött információk rendszerezésére. Más
szóval, am ennyiben kimutathatók ezek a történelmi és egyéb csatol(ód)ások és
ezek a történelmi tényekkel(?), filológiai adatokkal visszaigazolhatok, akkor vi
szonylag objektívnek(?) is tekinthetjük az együttélés ábrázolását ezekben a
Rebreanu regényekben.
De ez az objektivitás esetünkben igen sajátos, és a szó általános jelentésén
túl többletjelentést hordoz: egyfajta határozottan pártatlan (vagy kétpárti) írói
attitűdöt, a „audiatur et altera pars" elv neutralitását, s ebből a „kívülállásból"
adódóan a kritikai nézőpontra való helyezkedést. Rebreanu nem sarkított el
beszélői pozícióból szól, nem helyezi előtérbe saját románság-, identitástuda
tát, sikerrel kísérli meg a lehetetlent!?): énsemlegesnek, helyesebben „pusz
tán" értékcentrikusnak maradni, úgy, hogy közben történetileg sem válik hitel
telenné és saját cselekménykonstruáló, cselekményrögzítő-álláspontelvárásaihoz is konzekvensen képes tartani magát.
Megszólalásának (nem a szövegből íróként az olvasóhoz való kiszólás) m i
kéntje különösen akkor kap nagy hangsúlyt, ha figyelembe vesszük Hayden
White állítását: „Mint potenciális történetelemek, a történelmi események
értéksemlegesek. Hogy végül megtalálják-e helyüket egy tragikus, komikus,
romantikus vagy ironikus történetben, az a történésztől függ, aki úgy dönt,
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hogy ilyen vagy olyan cselekményszerkezet vagy mítosz kívánalmainak megfe
lelően csoportosítja."2 És ennek irodalmi vetületei: „Valójában azokat a szte
reotípiákat regényesítette régiónk 7 9. századának irodalma, (illetőleg annak jó
része), amelyek a nemzeti teleologia történetmondása elvárásainak megfelel
tek,"3 A Rebreanu által alkalmazott elv, ha nem is a történész, de a történet
mondó elve összességében (az egyes írások esetében nem mindenkor, az Akasz
tottak erdejében leginkább) eltér ettől a sematizáló tendenciától és a korrekt
nemzeti-, magyarságkép-alkotás elvévé igyekszik válni. Egy olyan elvvé, am ely
nek alkalm azója arra törekszik, hogy bemutassa a kelet-közép-európai népek
(a Ion ban és a Lázadás ban elsősorban a magyar és román nép, (az Akasztottak
erdejében az egész régió) X IX -X X . századi együttélésének legjellem zőbb sajá
tosságait, a konfrontációk történeti, kulturális, gazdasági, eredetbeli gyökereit,
az okokat és azok aktuális, akár látens, akár (nyílt politikai villongásban is meg
nyilatkozó) aktuálpolitikai, habitusbeli okozatait. Egy ilyen sokat ostorozott és
híven ábrázolt jellemvonás pl. a keleti régió lakóinak egyik legjellem zőbb sajá
tossága, a szervilitás: „Az urakkal mindig ki lehet jönni, ha az ember alázatos
és engedelmes..." {Lázadás); „Egyezség nem kell maguknak, de könyörögni,
ahhoz értenek" (Lázadás). Ez határozottan körvonalazódik a Rebreanu-i regé
nyekben, akár úgy mint ok, akár úgy mint okozat. A z Akasztottak erdejében
már a felütésnél, tehát kiemelt, hangsúlyos helyen találkozunk vele: „A paraszt
bizonytalanul meresztgette a szemét, alázatosan mosolygott és valamit dado
gott oroszul."
Ezek a kelet-európai viselkedésformák-, normák általában nemzetfilozófiai,
állambölcseleti kérdésfeltevés, nemzetszociológiai vizsgálat formájában jelentkez
nek a szövegekben, leginkább a Lázadás ban, több esetben nem kijelentő, ha
nem kérdő, problémafelvető módon. A szerző annak érdekében, hogy minél
hitelesebbnek tűnjék, a társadalmi, nemzetiségpolitikai, kisebbségi, politikai ér
velések esetében az újságírás, illetve a hivatalos nyelv (mint a nyelvi rétegződés
eleme) „objektivitása" mögül szól, pl. a kom m üniké, manifesztum műbe való
beemelésének eszközét választva, többször a profetikus regiszterből kiszólva.
Rgbreanu regényeiben folyamatosan közvetít azokról a századelős kulturális vál
tozásokról, am elyek a szerző korától kezdve váltak kortünetté. így az írás, újság
írás, a nyelv elhasználódása is felbukkan szövegeiben, mindenekelőtt a Lázadás
ban. A nyelvhasználó egyre inkább kezd kételkedni a szavak hitelességében,
mert m indenütt a tömegszerűség dominál. A szerzők állandó készenléti helyze
tének következménye pedig a rutin, majd hiteltelenség. Be kell állni a termelés
be, az elgépiesedés, a mechanikus gondolkodás, automatikus cselekvés alól a
kultúra embíefe is csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudja kivonni magát.
Rebreanu - hiszen maga is gyakorló publicista, a szerkesztőségi élet jó ismerője
vo lt-tisztá b a n volt ezzel.
Liviu Rebreanu mindepekelőtt konzekvens írói magatartásának, valamint ma
gyar nyelven (is) szerzett kulturális, kétnyelvű tapasztalatainak segítségével, tehát
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egy sajátos elbeszélői nézőpontba, pozícióba való helyezkedése révén (is) kerüli
el azokat a buktatókat, m elyekbe számos múlt századi vagy a századelőn élt
szerző esik, talán éppen a fent említett okok miatt: „...a város-falu, romlott

romlatlan, nemzeti!népi-renegát/idegen ellentétpárok küzdelmére egyszerűsö
dött az eseménysor, amely egy többnyire az információk kizárólagos birtokosá
nak, a szerzőnek történet-és társadalomszemléletét közvetítette."4
* * *

A z együttéléssel és ennek irodalmi megjelenítésével kapcsolatban azonban fel
vetődik egy olyan szempont, am ely mind a probléma-megközelítést, mind az
elemzés metódusát befolyásolhatja, vagyis az, hogy mi a nemzetkép?, m inek a
vizsgálatára vállalkozunk? „A szociálpszichológia különbséget tesz nemzetkép

(image) és nemzeti sztereotípia között. A nemzetkép e szerint „nemzeti vonat
kozású ingroup és outgroup attitűd”. .., amelynek funkciója, hogy segíti az egyént
saját népére vagy más népekre vonatkozó gondolatainak, érzéseinek és cselek
vési predesztinációinak rendezésében és állandó újraértelmezésében. A nem
zet sztereotípia „a nemzeti relevanciájú felhalmozott tudásanyag áthagyományozását, változatlan formában történő reprodukcióját és egyben a mindenna
pi gondolkozás ökonómiáját szolgálja."5 Ez azonban a szociálpszichológia prob
léma-megközelítése... Mégis, ha kiindulási alapként tekintjük őket, akárcsak mint
terminusokat, akkor sem szabad figyelmen kívül hagynunk a nemzetkép és a
nemzeti sztereotípia különbségét, tekintettel arra, hogy a regényekben melyik és
milyen mértékben vagy milyen formában jelenik meg.
Am ennyiben ezek mellett a kitételek és meghatározások mellett figyelembe
vesszük azt is, am it Joep Leerssen erre a kérdésre vonatkozóan m ond: („A nem
zeti sztereotípia, az állítólagos „nemzeti karakter" vagy a nemzeti hírnév tanul
mányozása során az imagológusnak nem arra a kérdésre kell koncentrálnia,
hogy ez a kép igaz-e, hanem arra, hogy miként válnak ezek felismerhetővé. ”'j,
akkor arra az elméletet és gyakorlatot egyaránt érintő következtetésre jutunk,
hogy ezeket a regényeket nem kezelhetjük pusztán szövegszerűen, hiszen érté
sük, de legalábbis az értelmezésükre tett kísérletek a kor kulturális, történeti stb.
vonatkozásainak figyelmen kívül hagyásával, miután az író sem negligálta eze
ket, nem megvalósíthatóak, illetve nem az ilyen szempontú elemzés a feladat,
hiszen: „az imagológia nem pusztán egy nemzet képének vizsgálata, sokkal in
kább contextus, s még inkább lényeges az írói attitűd vizsgálata. A z imagológiába
való bepillantás akkor lehet csak helyes, ha mérlegeljük az írói attitűdöt is."7
Másrészről viszont Leerssen úgy fogja fel az imagológiai kutatást, hogy alapként
nem a kijelentések igazságértékét veszi („Az igazság mindig kétélű, akár a pallos
a vitéz kezében..." (lásd Rebreanu idevágó nézeteit a Ion ban), hanem azt a
szempontot, amelyet Julia Kriszteva és a strukturalista/posztstrukturalista elméle
tek így fo g a lm a zn a k m eg: „Every te xt is in terte xt", s m ely sze m p o n t
legérdekfeszítőbben, a jouissance-t provokálva az Akasztottak erdejében érhető
tetten.
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A z imagológiára vonatkoztatva ez tehát azt jelentheti, hogy a (nemcsak iro
dalmi művekben leírt) nemzetképet nem(csak) mint a valóságra vonatkozó ki
jelentést mérlegeljük, hanem mint (egy bizonyos kulturális, történelmi stb. kon
textusban megjelenő) intertextet: „a nemzeti sztereotípia leírásának eljárása

nem a szöveg és a valóság, hanem szöveg és szöveg között helyezkedik el. A
nemzeti sztereotípia intertextuális konstrukció: konvenciók és közhelyek,
melyek a megelőző' szöveghagyományokból és a valóságélményből jönnek
létre."8 És ez a kontextus tulajdonképpen az egész X IX -X X . századi középkelet-európai történelem, és az intertext: ennek a korszaknak egész kultúrtör
ténete - tágan értelmezve ezt a fogalmat, annak (nemcsak) írásos lenyomatai.
Leerssen hangsúlyozza, hogy a nemzetképek vizsgálata során olyan kérdések
nek kell előtérbe kerülniük, mint „ki mondja?", „milyen hallgatóságnak cím zi az
író közlendőjét?", „miért tartja lényegesnek rámutatni az elmondottakra?", „m e
lyek azok a politikai körülm ények, am elyek között a szöveg megszületett?", és
nem utolsó sorban, hogy „milyen módon kívánja az író az olvasót meggyőzni
kijelentéseinek igazáról?".9 Továbbá meghatározó szemponttá vált az elemzés
során annak áttekintése, hogy miként jelenik meg Rebreanu említett három re
gényében a románság, mely auto-imagológiai szem pont vizsgálata nélkül a szer
z ő magyarságkép-vizsgálata is hiányos maradna. A z irodalmi művekben megje
lenő nem zetképek vizsgálatának ugyanis csak az együttélés relációjában van ér
telme, noha ugyanakkor ennek az együttélésnek és az együttélés irodalmi for
mában történő megjelenítésének igen határozott pontja a másságtól való elkülö
nülés.
Sajátos helyzetbe kerülhet viszont egy olyan kétnyelvű/kétkultúrájú gondolko
dó mint Rebreanu. Erre az attitűdre nem minden két nyelvet beszélő, egy régió
ban élő, sokkal inkább a kétnyelvű alkotó képes, és Rebreanu regényeiből úgy
tűnik, ő képes a két különböző kultúrát úgy értelmezni és azokról úgy beszélni,
hogy nem (elsősorban, illetve általában nem) sztereotípiákban gondolkodva10 a
különbözőség mellett hangsúlyt fektet a sorsközösségre is, arra a tényezőre, me
lyet kevesen emeltek ki az írók közül, s ami ugyanakkor a M onarchia meghatá
rozott, külön nemzetiséghez, de egyazon társadalmi réteghez tartozó „polgárai
nál" jelen volt: „A paraszt, kérem, mindenütt ilyen. Nálunk Erdélyben is, a föld a
mindene. Soha nincs elég belőle. S jó l is van ez így."11
A sorsközösség ábrázolásának egyik sajátos eszközeként Rebreanu felhasznál
ja a motívumokat, emblémákat: vonat, tűz (tűzvész, tisztítótűz,), tánc (haláltánc,
lázadás), őrület, téboly, föld, sár, út, alkonyat, naplemente, szikra stb. is. A szö
veg szerkesztése szempontjából mindig hangsúlyos jelenetekben (pl. lásd Ion hórajelenetek, Lázadás vonat epizódok) találjuk ezeket, mintegy jelezve kiemelt sze
repüket, s azokat a többletjelentéseket, amelyekkel ezek a motívumok, em blé
mák (Bernáth Árpád) az intertextualitás révén az évszázadok alatt gazdagabbá
váltak.
Ezek mindkét, sőt a régió több kultúrkörében hozzávetőleg ugyanazt jelentik
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és a regényekben a közös együttélés egyik jelképévé válnak, létrehozva egy me
taforikus nyelvet, am ely azonban sosem áll ellentétben a szerző realista voltával,
stílusával, s amely m indig enged elég teret ahhoz, hogy a motívum, embléma
román jellege, speciális „helyi" jelentése határozottan artikulálódhasson.
* * *

A Lázadás regény-egységei egymással aktív párbeszédet folytatnak, sokszor is
kolapéldáját adva egyúttal az egyes alá-, fölérendeltségben lévő részletek film
szerű összekapcsolási technikájának, lehetővé tesznek egy többszem pontú írás
helyzetből való paraszt-, földkérdés problém afelvetést. Ám kihasználva a
történetmoduláció adta absztrahálási lehetőségeket ez a regény ugyanúgy egy
működésképtelen rendszert mutat be, mint az Akasztottak erdeje. Ez utóbbi
regényt, mint ismeretes, nem utolsósorban személyes tapasztalatai, családját érintő
negatív élményei alapján írta, de ez az érzelmi behatás, a szövegen - s itt ponto
san lemérhető Rebreanu írói fegyelmezettsége - szerencsére nem érződik. A
művet, mely „az első terjedelmesebb mű volt a világháborúról"12 általában úgy
tartja számon az irodalomtörténet mint Apostol Bologa pszichológiai-krízistörténetét, az első „igazi" román pszichológiai/pszichoanalitikai regényt, melyben vi
szont „sem a lélekelemzés, sem a cselekményesség nem öncélú, hanem a realis
ta ábrázolás eszköze", s am elynek végkifejletét (az általam áttekintett) szakiro
dalom leginkább a katonatiszt heroikus cselekedeteként értelmezi. S bizonyos
szempontból nyilvánvalóan az is: különösen akkor, ha a kérdést kifejezetten
„rom án" olvasat, román szellem iség alapján kívánjuk megítélni. Csakhogy a
Rebreanu-i regényhármasnak éppen az a legjellem zőbb sajátossága, ahogyan a
szerző az egyedin, a művészi eszközökkel határozottan egyediesítetten keresztül
a sematizálás kiküszöbölése mellett eljut ahhoz az általánossághoz, mely általá
nosság az egész kárpát-medencei régiót példázza.
Viszont: „Rebreanu írásmódja ellentmond a lélekelemzésnek"'13. És valóban,
az európai irodalom sajátos, XX. század eleji pszichológiai regényíró-technikáját,
annak sajátos vonásait, a megszövegezés mikéntjét (átstrukturált tér-, időszerke
zet; az emlékezés Proust-i technikájának: az önkéntelen, az akaratlan em léke
zés technikájának alkalmazása, annak tudatosítása, hogy az időt már nem lehet
előrehaladtában, lineárisan szemlélni) nem viseli magán e három általam tár
gyalt regény, a Lázadás néhány epizódjától eltekintve. A z azonban tény, hogy
olyan századelős életérzéseket, amelyek viszont meghatározó témái, jelenségei a
kor irodalmának: az egymásból következőség/következtethetőség felszámolása;
az átlátható, érzékelhető világ („amíg nem látott semmit, addig még biztonság
ban érezte magát", Lázadás), a hagyományos értelmezési stratégiákkal feltárha
tó irodalmi m ű megkérdőjeleződése; arra való rámutatás, hogy a dolgoknak,
em bereknek már nem lehet, nincs kijelölt helye a világban, a stabilitás tudatának
elvesztése: „ ...a maga Romániájában senki és semmi nem stabil" (Ion); annak
kiemelése, hogy tudásunk megbízhatatlan, így a megismerés (egyéni) korlátokba
ütközik, nem a megismerés iránti bizalom, hanem a kétség van jelen stb., megta-
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láljuk a Rebreanu regényeiben, továbbá a színhely konkrét megnevezése, il
letve a hely szerepének, történelmi jellegének kiemelése meghatározó jelle
gű, s a konkrét éppen ettől válik szimbolikussá, az egész Kárpát-medence szim 
bólumává, ahol a birodalm i mechanizmus egy építőkövének tekintetében az
egyik nemzetiség a többi náció szim bólum ává válhat.
Ha Rebreanu regényei nem is viselik magukon a „modern" XX. század eleji
regény speciális vonásait, mégis felmerül bennük egy igen sajátos, kifejezetten e
századbeli probléma, a történetek elbeszélhetőségének/elmondhatóságának kér
dése, vagy, ha úgy tetszik, a történetek elbeszélhetőségének komédiája, mégpe
dig legtöbbször a nemzetek, nemzetiségek egy-egy történésre adott különféle
reakcióinak bemutatásával, nézőpontváltással. A regényekben felvetett egyedi
nézőpontok, elvárások, értékrendek közül egyetlen egy tűnik m indig hiteltelen
nek: a M onarchiáé. Mert megkérdőjelezi a népek önrendelkezési jogát: „A há

ború általában óriási bűntett, de különösen az Ausztria háborúja! Amikor egy
azonos vérű nép joggal vagy jogtalanul fegyvert fog, legalább mindnyájan tud
juk, ' hogy a győzelem a nemzet hasznára válik, és következésképpen minden
egyes ember azzal a meggyőződéssel halhat meg, hogy a közjóért áldozta fel
magát. Nálunk azonban néhány gyűlölt vezető rabszolgákat küldött meghalni,
szorosabbra fűzve láncaikat!" (Akasztottak erdeje).
A z ellentétes, de legalábbis eltérő társadalmi csoportok, eltérő érdekközössé
gek, más-más nem zetiséghez tartozók ugyanannak a tényanyagnak eltérő as
pektusból való történetmondása révén, olykor a töm egpszichózis folyamatát is
leírva, újrakonstruálódik a valóság egy meghatározott szegmense, úgy, hogy
Rebreanu meghagyja az olvasó szabad véleményalkotásának jogát. Nem befo
lyásol: „Nem szeretnék ítéletet mondani, csupán tényeket állapítok meg." (Lá
zadás)
* * *

A regények szerkesztésének színvonala egyenletes, és az epizódok éppolyan
szabályosan szerkesztettek, mint a fókuszba helyezett történések. A Lázadásban
például nemegyszer önálló történetet alkotnak, am elyek témájukat, szereplői
ket, a helyszínt tekintve szerves részei a központi témának, ugyanakkor önállóak
szerkezeti szem pontból, van felütésük, amelyek a központi cselekm ény egy szá
lának, egy egységének levezetései, majd ezt követi az epizódban a fokozás, és a
levezetés, am ely egyben a „fő" téma további folytatására tett előreutalás. Ez a
szövegszerkesztési eljárás sajátos lüktetést, egyéni dinamikát, a hagyományos, az
élm ényszerű olvasásmód terminusával élve: sodrástad a regényeknek.
Ezen epizódok funkciója egy-egy ember-, reakciótípus, élethelyzet bemutatá
sa mellett, a késleltetés. A többinél drámaibban, a feszültségkeltés eszközeit kiak
názva szerkesztettek a nemzetiségi problémát kifejtő epizódok, különösen a pár
beszédes jelenetek esetében, ahol mód nyílik az érv-ellenérv (tézis-antitézis-szintézis) felvonultatására, s am elyekben Rebreanu általában tágítja a teret és időt:
(„... - Ön nem óhajtja az összes románok egyesülését? - Ez kérem, egyelőre -
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utópia! - Mit jelent önnél az, hogy egyelőre? - ... néhány évszázadot" (Ion) általánosít, következtetéseket von le (általában itt helyezi el a tézismondatokat is,
megadva ezzel az olvasó számára a vita lehetőségét) - , sajátos jelleget kölcsönöz
ve a történeteknek. A z Akasztottak erdejében „Nem választja külön az életet a
tudattól, a magatartás egészétől, nem törekszik különválasztás áltál vegytani
értelemben vett elemzésre. Érdeklődése pedig nem a lelki sajátosságok felé irá
nyul, ami által a külső valóság az önmagában vizsgált tudatfolyamat kidomborí
tására szolgáló egyszerű háttérré válnék. Bologa nyugtalansága, misztikus fellen
dülései, vagy félig öntudatlan végső állapota nem válik öncélú elemzéssé. "u
Bologa egy történeti szempontú olvasatban olyan embertípust/prototípust képvi
sel, mely kötődésében, gyökereit tekintve román ugyan, de az Osztrák-M agyar
M onarchia hadseregének (mely hadseregből ugyanúgy dezertáltak a cseh, ma
gyar, rutén, olasz tisztek) katonája, akinek személyes morális krízistörténete („er
kölcsi lehetetlenség elé kerültem Akasztottak erdeje ) tulajdonképpen csak esz
köz a M onarchia krízistörténetének bemutatásában.
A főszereplő nem Bologa Apostol, hanem maga a kim úló M onarchia = az
akasztottak erdeje(?). A társadalom mozgásainak, egy-egy nemzetiség, nemzet
szubjektum - átalakulási folyamatának kritikus pillanatait, a válság pillanatainak
tipikus, más nemzettel szemben tanúsított reakcióit sűríti magába Bologa meta
morfózisa. M ondhatnánk azt is - anélkül, hogy a túlzott rendszerelvűséget akar
nánk ráerőltetni az elméletre, hogy Apostol (válsága) és a M onarchia (válsága)
egy és ugyanaz. Két működés-, életképtelen rendszer. Ahol Apostol élet-, létkép
telensége, az, hogy képtelen kötelességének (?) eleget tenni a M onarchia kor
szerűtlenségéből fakad. „A csillogó külszín alatt valami rothad, mérgesedik" (Lá
zadás).
így, nem is annyira maga a téma, ami meglehetősen evidens és egyértelmű
problémát tárgyal, hanem a problémafelvetés, annak megvalósítása, az esemé
nyek, a nemzetiségi problémalátás mikéntje, a román-magyar együttélés többszempontú felvázolása, a kidolgozás, az elbeszélés módja az említésre méltó írói
teljesítmény, am ely eljárást elemezve Kormos Gyula kismonográfiájában, a Láza
dást méltatva így foglal össze: „a fejezeteknek ez a külön mozzanatokból törté
nő felépítése filmszerűvé, rendkívül erős sodrásúvá teszik Rebreanu regényeit.
[...] De ez a szerkesztési mód Rebreanunál annak a jele, hogy egyfelől a valóság
teljességének ábrázolására, másfelől viszont az élet „érlüktetésének" érzékelte
tésére törekszik, és nem utolsó sorban ez szolgálja [...] a cselekm ény
előbbrevitelét. Egyszóval a realizmus eszköze ez ná/a..."15.
Az Akasztottak erdejétől eltekintve (de ez is kétséges), a szövegekben a nem 
zetek együttélésének problémája, a kisebbségi kérdés nem lezárt, hiszen „Az
ismeretlen jövő az egyetlen komoly ösztönző ezen a világon..." (Ion), így szám 
talan további interpretációs lehetőségre ad alkalmat, úgy, hogy nem a történelmi
jóslás szintjén hívja fel az olvasót további jelentéstermelésre, viszont korának
olvasóit nemzetpolitikai elveik, a kisebbségi kérdéshez való hozzáállásuk felül-
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vizsgálatára, új dim enziókban való problém a-megközelítésre ösztönzi, még
pedig olyan állam-, nemzetbölcseleti kérdésfelvetéssel, mint pl. az, hogy mit
kezdhet a szabadsággal egy hosszú évekig nemcsak, hogy nem független, de
önállótlan népcsoport, nemzet: „Azt hiszem, nincs a szabadságnál nagyobb

szerencsétlenség egy olyan nép számára, amely még nem érett meg a szabad
ságra. [...] Itt a magyarok, ezek az oktondiak, piszkálgatják, üldözik, térdre
kényszerítik magukat - igaz. De épp ez a maguk szerencséje, ettől lesznek
kemények, szolidárisak és erősek. Mihelyt szabadságot kapnának, azt csinál
nák itt is, amit minálunk. A magyarok ostobák: erősítik, holott gyengíteni akarják
magukat. Vennék csak le a bilincseiket - nyomban elérnék a céljukat" (Ion).
* * *

A regények összetett rétegződése, a számtalan, a történelem, a politika mellett
megjelenő egyéb témakör: folklór, vallástörténet, szociológia, nem zetpszicholó
gia, kisebbségi kérdés, sajtó-, irodalomtörténet, helytörténet, szellemtörténet ada
tainak, tényeinek beleszövése a szövegekbe szintén á regények szöveg voltát
erősíti. A z erős kritikai attitűd révén szövegbe kerülő bírálatok, önálló okfejtések
sem zárják rövidre az értelmezést. Ezek az egységek mindig integrálódnak a szö
vegegészébe.
Ha regénytípusokba akarjuk sorolni ezeket a szövegeket, akkor az ezúttal
választott elem zési szem pont alapján az Akasztottak erdejét mindenekelőtt
értelmezhetjük úgy, mint beavatódási regényt: Apostol beavatódik a soknem ze
tiségű militáris rendszer, a Monarchia népeinek együttélése szimbolikus, allegori
kus „rendjébe", magába a Monarchia működésébe, az egyetemes (ottjhontalanság
érzetébe („Örökösen két szakadék között járkálok. [...] Szakadék kint, szakadék
a lelkemben..." (Akasztották erdeje), és egy irreverzíbilis folyamatba „rohan min
den a pusztulás felé" (Lázadás), a birodalmiság eszm éjének széthullásába. Ez a
beavatódás a lét,- élet-, működésképtelenséget tárja fel Bologa és a M onarchia
hadseregének katonái előtt. Azt a világot fedezik fel, amelyben már puszta léte
zésük is bűn: „megbélyegzett ember vagyok: cseh, vagyis áruló..." (Akasztottak
erdeje )
A megismerés nem a gyarapodást, hanem a teljes veszteségérzetet tárja eléjük,
tehát negatív folyamatként m űködik, am elynek a vége egy abszurd választási
helyzetbe való belekerülés és ennek a helyzetnek a felismerése: vagy hűek ma
radnak katonai esküjükhöz, amely valójában egy lezárás, megsemmisülés felé
haladó rendszerhez kapcsolja őket, vagy vállalják saját nemzeti hovatartozásu
kat, vállalva egyúttal azt is, hogy egy felbomló világ hagyományai értelmében egy
halódó rendszer kisebbségbe kényszeríti őket, és megkérdőjelezheti ezáltal (nem
zeti) létjogosultságukat. Ugyanez a kép vetíthető le az egyes nemzeteknél a társa
dalmi rétegek szintjére is. „A belügyminiszter egészen hülye [...], mert az egyik

megyében éppen odavalósi katonákat küldetett, úgyhogy szegényeknek szüleik
re és testvéreikre kellett lövöldözniök... Egy káplár [...] saját apját lőtte le a
lázadók között, azután engedélyt kért a kapitánytól, hogy illően eltemesse
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(Lázadás) Hasonló alapszituációt találunk a Ion ban: „Az a román tanító, aki
arra köteles tanítani a román gyermekeket, hogy csak magyarul beszéljenek,
nem román többé, hanem renegát, mégpedig a javából..."
A döntéshelyzetben tanúsított reakciók mikéntjét nyilvánvalóan befolyásolja,
hogy melyik nemzethez tartozó katonát vagy éppen polgárt érint. Ezt a szerző a
szereplők jellemvonásainak összetett ábrázolásával érzékelteti, viszonylag kom p
lex személyiségeket tár elénk, olyan figurákat, melyek reakcióit mindig hitelesnek
tudjuk elfogadni, akár a politikai, akár a nemzetiségi, akár a magánéleti szférá
ban nyilatkoznak meg. „...hősei meglehetősen élesen kontúrozott jellemvonás
okkal bukkannak fel a cselekmény kezdetén, s bár az író fatalizmusa miatt nem
sok lehetőségük marad a szabad választásra- mégsem egysíkúak. A jellemnek
mindig van legalább két egymással ellentétes töltésű súlypontja. „Kész" mivol
tuk látszatát az kelti, hogy az első pillanatban ez a két súlypont egyensúlyban
van. Mihelyt azonban a hős „válságos" helyzetbe, tehát valamilyen szempont
ból elhatározó döntés elé kerül, a két súlypont között feszültség keletkezik [...]
A hős döntése, elhatározása rendszerint az egyensúlyi helyzet megingásához
vezet, a kettő közül egyik felül, a másik alul kerül. [...] a hős amikor egyéniségé
nek, jellemének megfelelően cselekszik, szükségképpen egyénisége, jelleme elle
nére is cselekszik. Önmaga érvényre juttatása önmaga megtagadását is jelenti.
Az elnyomott, megtagadott jellemvonás - s hogy melyik lesz az, azt a konkrét
társadalmi-történeti körülmények, a pillanat adottságai és az ebből következő
törvényszerűségek döntik el - azonban nem tűnik el, nem semmisül meg, po
tenciálisan továbbra is jelen van, ha háttérben is, a hősben, s nincs kizárva,
hogy adott esetben ismét előtérbe kerül. A drámai végkifejlet rendszerint épp
énnek a következménye. Rebreanunak megvan az az adottsága, hogy alakjait
úgy mutassa be, úgy beszéltesse, hogy szavaikon, tetteiken át a jellemvonásuk
nak megfelelő kettős énjüket érzékeljük, hogy olyanoknak lássuk őket, amilye
nek szeretnének lenni, de egyben olyanok is, amilyenek kényszerülnek lenni. "16
Ezt a hitelességet erősíti, hogy Rebreanu maga is azok közé a beavatottak közé
tartozott, aki katonaiskolai neveltetése révén, tisztában volt ennek a militáris rend
szernek kétarcú voltával, azzal, hogy a hadsereg allegorikus „hellyé" vált, ahol,
akárcsak a századelő civil szférájában, már nem egyértelmű a rendszer/rend
párhuzam, ahol kifelé a rend, a fegyelem sugárzása, belül a belső anarchia, a
nemzetiségi megosztottság uralkodik, ahol az „én"-ek kettős „identitástudata",
az én megosztottság dominál, ahol át kell értelmezni a világszerűséget, és ha léte
zik olyan, akkor a valóságot. És a nemzetiségi kérdést is. Azonkívül nyilvánvalóvá
vált, hogy a birodalmi eszme jegyében történt agymosás („Én is román vagyok,
de előbb vagyok a császár katonája és alattvalója, s csak azután román." Ion );
Eszem ágába se jutna csak egy pillanatig is habozni a császár ellenségével
szemben, bárki legyen is az! - De a testvéreink... - Itt nincs helye a testvériség
nek.” (Ion), ami kezdetben meghatározó ideológiaként élt a tisztek tudatában:
(„A háború két esztendeje alatt a katonai szellem olyan mértékben átitatta a
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természetét, hogy a szökés, bármilyen okból is, megbocsáthatatlan bűnnek
tűnt fel előtte"; Akasztottak erdeje), az 1910-es évek m ásodik felében már
kezdi érvényét, de leginkább hatását veszíteni. „Liviu Rebreanu, aki gyermek
korában román, magyar és német iskolákban egyaránt megfordult, aki ismerte,
szerette és fordításai révén terjesztette ezeknek a népeknek az irodalmát, az
Akasztottak erdejében még alaposabban hangsúlyozta, mint a Ionban, azt az
ellentétet, ami a különböző rétegek között a nemzeti kérdés megoldásának
módja tekintetében fennáll. A tisztek asztalánál nyíltabban, vagy udvariasság
ból burkoltabban, de mindennél fontosabb a nemzeti korlátozottság. De Ilona
falujában a románok békésen élnek együtt a magyarokkal, akikkel megosztják
mind bajaikat, mind a háború iránti gyűlöletüket."'7
A regényben ábrázolt magánéleti és közéleti szféra nemzetiségpolitikai vo
natkozása rendkívül árnyalt és többnézőpontú. M íg a tisztek nemzeti elkülönü
lése meghatározó jellegű, addig a magánéleti szférában ez differenciáltabban
tűnik fel: Bologa látszólag azért hagyja el menyasszonyát, Mártát, mert az ma
gyarul beszél egy magyar tiszttel: „Akkora nagy bűn az, ha az ember magyarul
beszél, különösen, ha egy magyar is jelen van, aki nem ismer más nyelvet? ...
Nem, nem, magam is román vagyok, sőt románnak kívánom tartani magamat,
de az ilyen túlzás beteges, határozottan beteges, hogy nem mondjam, vesze
delm es...", ugyanakkor Ilonát, egy magyarszavú lányt jegyez el közvetlenül
dezertálása előtt. Ezt értelmezhetjük úgy, hogy Rebreanu ezzel nyomatékot ad
annak a vélem énynek, miszerint a magánéleti szférában valójában nem egy
nemzetiséghez való tartozás, hanem a konkrét emberi tulajdonságok, a jellem
kell(ene), hogy legyen a meghatározó. Kellene...
Kétséges, hogy az egyes szubjektum pozíciók mennyire határolhatok el egy
mástól markánsan, az azonban tény, hogy Rebreanu regényeiben a közéleti
szférában, állampolgárként egy kívülről jövő, mesterséges rendszer kényszeré
nek hatása alatt erősödnek fel, mintegy öngerjesztő folyamatként a nemzetiségi
ellentétek, noha a határozott nemzetiségi villongást bemutató jelenetek kivételé
vel a humanitás - az író humanitása? - sorsközösségbe fonhatja az eltérő nép
csoporthoz tartozókat.
Rebreanu úgy hangsúlyozza Bologa határozott nemzeti hovatartozását, hogy
egyúttal az armadán belül is fellelhető nemzetiségi villongások feltárása mellett,
határozottan rámutat a Monarchia tiszti, katonai sorsközösségére, vagyis arra,
hogy Bologa ugyan román, de a magyar, cseh stb. hasonló pozícióban lévő m o
narchialakók ugyanazon krízishelyzetbe kerülhetnek/vannak. Apostol saját hatá
rozott nemzeti hovatartozása révén válik a tőle eltérő, többi nemzetiség képvise
lőjévé. Éppen az elkülönülés az a tényező, am ely esetünkben a hasonlóságot
eredményezi.
* * *

A másság többször morális krízishelyzetben tudatosodik negatív vonásként.
Krízishelyzet-mentes szituációban puszta evidenciává szelídülhet.
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Ennek a másságnak egy sajátos formája az erdélyiség. A z „odaátiság" mint
(már-már) külön nemzetiség tudatosodik a romániai románokban: „Az erdélyie

ket mindig tisztességes, meggondolt embereknek hittem..." {Lázadás), „a Kár
pátokon túl hallani sem akarnak magukról" (Ion), ugyanakkor az erdélyi rom án
ság egyfajta pátosszal, illuzórikus elvárásokkal tekint az anyaországra: „Hej, mi
kor fogom én azt megérni, hogy átmehessek az anyaországba!" (Ion). „Mikor
Erdély hirtelen talpra áll, és elveszett, de újból megtalált gyermekként Románia
karjaiba hull." (Ion). Románságuk, pl. Titu (Ion) románsága Erdélyben egy „ki
se b b sé g ih e z való tartozást jelent „Ne feledd, barátocskám, hogy nem vagy ro
mán állampolgár, bármennyire is jobb románnak hiszed magad másoknál." (Lá
zadás). Ám Romániában a többség részét képezték, és ezt a (nézőpont)változást
nem minden „odaátra" került román tudja értékvesztés nélkül feldolgozni, hi
szen „kisebbségi" státuszának megváltozása egyúttal identitásváltást is jelenthet,
ami a környezet-, értékrend-, életmód változással együtt identikus válságot, illú
zióvesztést: („Egy erdélyi költő nem tud gyökeret verni Romániában?", lázadás)
okozhat.
Ugyanakkor az „erdélyiség" és tősgyökeres „romániaiság" elkülönülésének a
románság két „én"-jének artikulálódása bemutatásával Rebreanu azt is ábrázol
ja, hogy a rom ánságé két csoportja miként ismeri fel önmagát egymásban (,,...ő
nemrég jött Erdélyből, megmondhatja magának, vajon az erdélyi paraszt csak
ugyan lusta-e és gyámoltalan? [...] ott a románság idegen uralom alatt él. Ott
azonban akadtak lelkes vezetők, akik oktatták, elméjét fokozatosan megnyitot
ták, s a jó példa követésére buzdították. Mi viszont mindig csak beszélünk a
parasztról, csak csépeljük a szót, de tisztességesen és önérdektől mentesen a
kisujjunkat sem mozdítjuk meg érte!", Lázadás), illetve azt, hogy milyen válaszreakciókat ad arra a képre, amelyben őt (pl. a Lázadás Erdélyből származó Tituját)
a romániai románok felismerik. A z erdélyi románság tükrében felismert románi
aiak auto-image-e gyakran egyenlő a kényszerű szembenézéssel („...másutt az
emberek harcolnak ellene, lázadoznak, üvöltenek, csak mi ülünk, mint a bir
kák... [...] ez a legrosszabb, ez a mindenbe belenyugvó meghunyászkodás.",
Lázadás), am ely azonban nem reked meg a tények tudomásulvételénél, hanem
tevőlegesség formájában (lázadás), tehát bizonyos fejlődési folyamatban ölt tes
tet. A lázadás*, a tömegek lázadása, m égpedig olyan tömegeké, mely „tömeg
nem élhet vezetők nélkül, mert különben állati sorba süllyed.", Lázadás). Száza
dunk első évtizedeinek tömegérzését (az arctalan nyáj, a töm egpszichózis által
befolyásolt közösség, a tömeg, am ely hagyja magát m anipulálni, s vezető után
kiált, melyre aztán nemegyszer torz vágyait vetíti rá) olyan speciális román vonat
kozással ruházza fel Rebreanu, mint az elvándorlás, helytállás problematikája,
amely dilemma a rendszerváltás óta ismét erősen jelen van, de immár az erdélyi
magyarság köztudatában. „A pásztor, aki elhagyja nyáját, rosszabb, mint az, aki
rosszul vezeti, mert a magára maradt nyáj szétszéled; amelynek pedig pásztora
van, akár jó, akár rossz, mégiscsak együtt marad.", Lázadás).
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Határozottan körvonalazza azokat a különböző gondolkodási-, magatartás-,
viselkedésbeli eltéréseket, am elyek nemcsak a földrajzi távolság, de az erdélyi
románságot ért magyar kulturális behatások következményei is. A rom án-m a
gyar, illetve a M onarchia nemzetiségei kapcsolatainak leírásakor értéskönnyítő
Rebreanunak az az írói eljárása, am ely egyébként a realista regényírás egyik
gyakori jellem zője, hogy ti. a szerző egy olyan regényfolyamon18 (Ion, 19131920, Lázadás, 19 30 -1 9 3 2 ) belül mutatja be korának aktuális viszonyait, pl. az
Erdély-Rom ánia-M agyarország-M onarchia relációval kapcsolatos ellentétes fel
fogásokat, megosztottságot, ahol a színhely, a szereplők sorsának alakulása, a
meghatározó történelmi, politikai közeg történései szinte kontinuitásukban szemlélhetők.
* * *

Bologa Apostol saját identitástudata működésébe, metamorfózisa mikéntjébe
is beavatódik. A metamorfózis, mint köztudott általában a tökéletesedés felé
vezető utat mutatja be, azokat a stációkat, melyeken keresztül eljuthatunk)?)
oda, abba az állapotba, létformába. A regényben a m ozaikm onarchia hadsereg
ének tisztjei esetében azoknak a léthelyzetváltozásoknak lehetünk tanúi, am e
lyek elvezetnek addig a pontig, ahol a felmerülő kérdésekre egyetlenegy magya
rázatot lehet csak adni: egy mesterséges konstrukcióban fenntartott, m űködte
tett hadseregnek, egy állam-, és létformának = a M onarchiának a XX. század
elején már nincs létjogosultsága: „Az, hogy az I. világháború idején az Osztrák-

Magyar Monarchia hadseregéből a frontról dezertáltak a cseh, olasz, román,
délszláv tisztek, nem mutat mást, mint hogy egy nemzetek mozaikjából álló
állam elvesztette történelmi létjogosultságát.'n9
A mű kezdetén Bologa maga asszisztál egy olyan rendszernek, militáris szerve
zetnek cseh bajtársa kivégzésénél, ami saját működésében találja meg célját,
majd am ikor rádöbben arra, hogy nem az észérvek, hanem egy hamis és mes
terségesen életben tartott konstrukció, egy fals értékrend alapján segédkezett
Svoboda felett ítélkezni, akkor ugyanazt a magatartásformát másolja, am it
Svoboda is választott: „Éppen akkor fogták el, amikorát akart menni az ellenség
hez, térképekkel és haditervekkel felszerelve", vagyis az aktuális értékrend, a
hadsereg szempontjából irreális reakciót ad. De azzal, hogy elfogják és érvénye
sítik rajta a M onarchia katonai szankcióját, Rebranu felhívja arra a figyelmet,
hogy mind a morális, mind a katonai törvények, amelyek alapján Bologa felett
kim ondják a halálos ítéletet, am inek alapján az akasztottak erdejébe szám űzik,
tulajdonképpen még érvényben lévő, ám életképtelen törvények, nemcsak mert
háborús állapotok között születtek, és a háború természetellenes állapot, és nem
csak azért, mert m egkérdőjelezik a béke idejének erkölcsi, morális, stb. törvé
nyeit, de azért is, mert saját létjogosultságát kérdőjelezi meg, m inekutána azon
életek megsemmisítését tűzi ki célul, am elyek nem más „ország", pusztán más
náció javára kívántak állást foglalni, tehát a Monarchia saját m űködésének tör
vényszerűségeit sem látja át. „A hadsereg egy óriási abszurd és elidegenítő orga-
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nizmus, ennek megfelelően bürokratikus apparátusa mechanikusan, szörnye
teg módjára és anakronisztikusán működik (Kastély, Per). A kor irodalmában az
abszurd és a groteszk a nevetséges és banális cél és az ennek megvalósításába
fektetett óriási energia összeférhetetlenségéből fakad. Ausztria mint kulturális
terep a Tulajdonságok nélküli ember című írásban a modern világ összeomlásá
nak mintaterepe [...] Ferenc józsef koronája fantazmagóriává vagy iróniává válik
és az egység megvalósításának és megőrzésének képtelenségét demonstrálja."20
És az, hogy Bólogat éppen a magyar származású Varga főhadnagy fogja el, mi
közben megpróbál dezertálni, az a nemegyszer érdekből, „kívülről" éppen az
osztrák „fél" részéről gerjesztett és régről datálódó m agyar-rom án szembenállást
juttatja eszünkbe. Rebreanu Apostolon keresztül sorszerűnek ábrázolja ezt az
ellentétet, hiszen Bologa úgy hozza meg szökésével kapcsolatos döntését, hogy
tudja: „Varga folyton vár rám..."
A Rebreanu-i Monarchia-értelm ezésben: eltérő, a történelmi sérelmek miatt
már-már kibékíthetetlen nációk erőszakkal összetartott, de immár széteső m oza
ikja, értékrendütköz(tet)ésben a legszembetűnőbb, hogy a Birodalom és nem 
csak annak katonai struktúrája, de gazdasági, közigazgatási, vallásintézményi rend
szere sem képes egy nyelvjátékot beszélni azokkal a nemzetiségekkel (magyar,
román, szlovák, rutén, olasz, cseh, cigány, délszláv stb.), amelyekkel működtetni
akarja saját struktúráját. Akkor sem képes erre, ha a nemzetiségek kölcsönös
asszimilációja már abban az időben is előrehaladottnak mondható. „Platamonu
már Romániában született. Legföljebb tíz szót ha tudott görögül. Görög nemze
ti érzését mindössze gyermekeinek keresztneve, Aristide és Elena fejezte ki. Tel
jesen új hazájához idomult, s azt remélte, hogy a fiából még képviselő is lehet."
(Lázadás). A rendszer mégsem képes magát megértetni azokkal, akiktől elvárja,
hogy fenntartsák. Képtelen nyelvjátékát érvényesíteni az „akaratuk ellenére vá
góhídra terelt kisemberek"-kel21 szemben. A M onarchia dialógus-, és kom m uni
kációképtelen.
Erkölcsi lehetetlenség? [...] Nem ismerek ilyen fecsegést...
[...] Nem akarok ilyesmit ismerni! [...] Nem engedem, hogy tovább beszéljen,
megértette?", (Akasztottak erdeje), s nem hajlandó vagy nem képes a kom pro
misszumra sem.
Kiütközik, hogy a hatalom birtokosainak bukása többek között a téves hely
zetfelismerésből „Az efféle észjárás viszi az országot a romlásba. Ez a huliganiz
mus minden baj okát a zsidóságban keresi [...] A világ szemében mindaz, ami
Moldvában kezdődik, csupán zsidóellenes izgatás." (Ion) és célszerűtlen, ne
megyszer diktatórikus helyzetkezelésből adódik. „A Dimineaţa próbálta közölni
őket (ti. a lázadásról szóló hiteles információkat), de figyelmeztették, hogy azon
nal elkobozzák összes példányait, tehát kénytelen volt lemondani a dologról."
(Lázadás)
Ez a téves világlátás, fals, torz énképalkotás, a saját magától való elidegenedés
(„.. .egy idegen életét cipeltem magamban...", Akasztottak erdeje) és a xenofobia
(„Tudjuk mi jól, hogy minden üldöztetésünknek a renegátok az okai!... A rene-
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gátok, a zsidók meg a többi gazember." (Ion) a M onarchia valamennyi nem ze
tiségére jellem ző, ami nem más mint a Birodalom problém áinak kivetülése a
megosztottságtól nagyon tagolódott kisebb komponensekre, magukra a nem 
zetiségekre, az „állam"-polgárokra.
A kompromisszumképtelenség, am ely a nyelvkérdés mellett az együttélés leg
kényesebb pontjaként fogalm azódik m ega Rebreanu regényekben, a vallási tü
relmetlenség „ (- Kívánjon tőlem bármit, de ezt az egyet ne, uram! Legalább
hitünket hagyják meg nekünk. Legalább annyi jogunk legyen nekünk is ebben az
országban, ahol születtünk, és ahol őseink meg őseink ősei születtek! [ . . . ] - az
ön stílusa nem sokban különbözik a bujtogatók stílusától, akik viszályt hintenek
az egységes magyar nemzet és a románajkú magyarok közt!") formájában ölt
testet, s ez ugyanúgy jellem ző a M onarchia kisközösségeire, mint az egész Biro
dalomra: „a tanulók nem tudják az imádságot magyar nyelven, mivel én anya
nyelvükön tanítom őket imádkozni, mivel jómagam sem tudok magyarul imád
kozni, mivelhogy engem sem tanított meg senki magyarul imádkozni, mint ahogy
én sem tanítottam meg senkit." (Ion)
Ez a más vallással szembeni ellenérzés, köztudottan, azért volt nagy sérelme a
kisebbségeknek, mert az egyházi-, vallási élet jelentette - más lehetőségek híján
- az anyanyelvvel, saját kultúrával való egyik kapcsolattartás legintenzívebb for
máját. „A nemzeti kisebbséghez tartozó egyének esetében eléggé szoros kap
csolat áll fenn a nemzeti identitás és a vallási hovatartozás között, olyannyira,
hogy a nemzeti öntudatra ébredés előtti korszakban ez volt a többségtől való
megkülönböztetés legfontosabb ismérve. Miután a hazai románok a románság
legnyugatibb közösségét képezik, és sohasem éltek a román állam keretei kö
zött, egy részük nem is vett részt a nemzetté válás folyamatában / és ezért nem
is tudatosodott bennük igazán román mivoltuk /, a többségi magyarságtól első
sorban vallásukban, hagyományaikban különültek el. Az ősi rítus, az ortodoxia
és az ehhez kötődő kulturális hagyomány volt a magyarságtól legpregnánsabban elkülönítő jegy."22 S mivel ez m inden nemzetiségnél így volt, az identitásőr
zés sajátos szim bólum ává vált: „ ...a z esperes azt prédikálja a szószékről, hogy
ne dobjuk el ősi nyelvünket, sem istenbevetett hitünket, hanem szentül őrizzük
meg azokat. „(Akasztottak erdeje)
* * *

Rebreanu az „ősi" sérelmeket mint levont tanulságot, megállapított tényt fo
galm azza meg logikusan, érzelmektől mentesen, mintegy megadva egy olyan
alaptónust, mely egyúttal magyarázatként és követendő példaként, stílusbeli út
mutatásként áll azok előtt, akiknek ezekkel a problémákkal szembe kellett néz
niük vagy meg kellett (volna) oldani, vagyis ilyen szempontból felfoghatjuk eze
ket a műveket úgy, mint nevelési regényeket, melyek arra próbálják felhívni a
figyelmet, hogy a térségben élő népcsoportok külső megítélése milyen károkat
szenvedhet az együttélés norm áinak ilyen nagymérvű figyelmen kívül hagyása
(„románajkú magyarok" = (románok), „lélekrabló barbárok" = (magyarok) ese-
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tén. Rebreanu tiszta, logikus okfejtése ellenpéldája, kritikája a kor politikai, reto
rikai megszólalási formáinak. Egy olyan útmutatás, amelyet nem fogadott m ega
társadalom és a politikai vezetés, ugyanis ennek visszája, a „magyar ajkú romá
nok" (erdélyi magyarság) meghatározás még a Ceauşescu-rezsim idején is (!) élő
politikai „terminus" volt.
A háborút és a darabjaira eső Monarchiát, annak kísérő tüneteit párhuzamba
állítva az Akasztottak erdejében a kor együttes kritikáját találjuk meg. Rebreanu
az egész emberiség nevében szól: „Az életnek egy szeszélye szembeállította egy

mással az emberek millióit, akiknek homlokára rásütötte a halál bélyegét és
ezáltal arra kényszerítette őket, hogy lelkűkben nem sejtett titkokat fedezzenek
fel és nem várt elhatározásokra jussanak. Az élet forgatagában a könyv értel
metlen szavak halmaza. Az embernek csak az öntudatát kell megóvni, hogy el
ne vérezzék." Pedig ez a határozott öntudat, illetve ennek megítélése évszázad
okon keresztül a románság eszmetörténetének kényes pontját jelentette. Ugyan
is ahhoz, hogy valamit m egőrizzünk, először nyilvánvalóan birtokolni kell azt, s
csak utána vonhatunk le állapotáról bármilyen megállapítást. Ám „Mivel hiány
zik világos öntudata, életeszménye, a román nép lelki életéről bármennyi sta
tisztikai adatot és tapasztalati megfigyelést gyűjtenők össze, az adatok értelme
zése bizonytalan lenne.''23
* * *

A már említett kétnyelvűség, a nyelv identitásépítő szerepe a most teret szerző
irodalom-, nyelvelméleti teóriákban is kiemelt szerepet kap. Egy nemzet(iség)hez
való tartozás meghatározása, besorolása még ma is, a szabad identitásválasztást
sokszor megkérdőjelezve, egy nem zet-egy nyelv alapján történik („A lelki egysé
get elsősorban egységes nyelvünk biztosítja.", Lázadás). Illetve a nyelvismeretből
vezetik le, s még inkább így volt ez a századelőn. Ennek a tendenciának bemuta
tására Rebreanu felhívja a figyelmet. Bemutatja az Akasztottak erdejében a
M onarchia militáris rendszerére vonatkozó katonai nyelvezetet, annak szerepét
a magyar figura(k) beszédm ódjában, a megnyilatkozások mikéntjében. Varga
főhadnagy következetesen alkalm azza ezt a katonai nyelvet („Halt! Wer da?") a
Bologa elfogását leíró jelenetben, am inek igen nagy szerepe van mind a regény
szerkezetét, mind annak értelmezését tekintve.
A z eltérő nyelv nemcsak a kom m unikáció képtelenséget jelenti, de ha úgy
tetszik, az eltérő paradigmában való gondolkodás képtelenséget is, és nem csak
a Monarchia-nemzetiségek ellentétpár viszonylatában, de a régió államainak kü
lönböző társadalmi rétegei között is. Ennek a paradigma lebontódásnak egyik
eklatáns példája a Lázadás, amelyben összefonódnak az univerzális és helyi prob
lémák, általánosítva az okqt^és az okozatot. „Alighanem a fegyelemnek és a

tekintélytiszteletnek általános lazulásáról van szó, [...] az utóbbi időben a fe
gyelem erősen meggyöngült [...] A parasztok között persze, mint primitív társa
dalmi rétegben, a visszahatás hatalmaskodásban, vad kitörésekben nyilatkozik
meg."
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Rebreanunál, különösen a /ónban a magyar nyelv, az „állam " nyelve, a ma
gyar nyelven való gondolkodás nem a magyarul gondolkozást jelenti, mint ahogy
a magyar szereplők román nyelvhasználata sem a tolerancia megnyilvánulása. A
kívülállás nézőpontja, a más módon, de nem másként gondolkodás eszköze.
Valóban „csak" eszköz, a szerves együttélés „lebonyolításának", de nem az együtt
gondolkodásnak eszköze. Ennek viszonylatában általánosságban is érdemes lenne
átgondolni, mi a nyelv és m elyek a funkciói...
A nyelvhasználat és az ahhoz való viszonyulás bemutatásakor a szerző igyek
szik minden társadalmi réteget érintve leírni e kettős (két különböző) világlátást,
amely azonban csak elvétve válik kettőssé, s mely viselkedési normákat a Monar
chia ésszerűtlen hierarchiája próbálta meg polgáraira kényszeríteni, s mely álta
lában az igyekezet, a „sulykolás" ellenére még a hivatali szférában sem funkcio
nált. „A parasztok azonban, akik ügyes-bajos dolgaikkal a községházára jöttek,

többnyire románul beszéltek, először mert mindnyájuknak jobban ráállt a nyel
ve a román beszédre, másodszor pedig mivel a jegyző is csak épp annyira ismer
te az állam nyelvét, amennyire hivatala megkövetelte; otthon a családban hol
zsidóul beszélt, hol románul, mert a jegyzőné, minden igyekezete ellenére, meg
sem tudott mukkanni magyarul." (Ion)
A régió nyelvproblém áinak felvázolásakor Rebreanu nemcsak globálisan veti
fel a kérdést, hanem olyan sajátos román nyelvállapotra hívja fel a figyelmet,
am inek segítségével a kívülállók, a térség többi „polgára" is könnyebben megért
heti a románság nyelvszemléletét, illetve azt, miért volt olyan lényeges számukra
az egységes nyelv, az értelmiség összefogása: „Ha íróink külön-külön elzárkóznak
saját tartományukba, nyelvünk is szükségszerűen mindjobban nyelvjárásokra
szakad, s végül testvér a testvért sem érti meg." (Lázadás) H iszen még napjaink
ban is az egyes nyelvjárások igen nagy eltérést mutatnak.
A román írónál is érvényes az, amit a század eleji együttélésre általánosságban
elm ondhatunk: „Az „idegen" (olykor a szomszéd vagy éppen konkurens „nagy
hatalom") zavaró tényezője az idilli együttélésnek, sem a történeti, sem a ter
mészeti jog nem igazolja kizárólagosságra törekvését, hatalomvágyát: egymással
szót érteni képtelen nyelvek szinte a bábeli zűrzavart példázzák. Annál is in
kább, mivel a nyelvkérdés áll mind a politika, mind pedig (többnyire) az irodalmi
viták, küzdelmek középpontjában."24 (Nemcsak) A XX. századi történet-, iroda
lomírást mérgezte meg román-magyar viszonylatban a fent említett történeti előjog
problémája. A regényekben (Ion) való kérdés-megközelítés azt sugallja, hogy ez
a probléma nem pusztán a két nép gondolkodóinak egymás mellett élésére volt
kihatással, de élő problémaként jelen volt a hétköznapok em berének gondol
kozásában is: „...szövögették álmaikat a várva várt napról, mikor az ősi földön
románok fognak uralkodni, mikor mindenki úgy fog gondolkozni, mint ők . ..",
„Mi itt ősi nép vagyunk, melyet megfosztottak ősi jogaitól, és csak kötelességek
kel terheltek meg." (Ion) És egy idegen állam nyelvvel...
Azt is m ondhatnánk, hogy ezekben a regényekben két különböző nyelvfelfo-
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gást, a hagyományosat és a modernet ütközteti Rebreanu. Először úgy jelenik
m ega nyelv, m inta kultúra birtoklásának, az identifikációnak gyökere, lelőhelye
és előfeltétele (lásd Lacan), majd úgy, mint szim pla inform ációszerző eszköz.

..Herdelea átíratta a magyar gimnáziumba. „Hadd tanuljon meg magyarul is mondta a tanító. - Manapság az ember nem sokra megy, ha nem töri vala
mennyire az állam nyelvét." De itt sem fért össze a tanárokkal, ezért, miután
kijárta a hatodikat, a család úgy döntött, hogy a szász gimnáziumban folytassa
tanulmányait. »A német nyelvvel - kezdte elölről Herdelea - akár a világ végére
is elmehetsz.«" (/on)
Ennek a két formának a bemutatásakor Rebreanu egymásra vetíti a közéleti és
magánéleti síkokat: a rom án-rom án „együtt"-élés általában a magánélet, a ro
m án-m agyar együttélés pedig a közélet szférájában játszódik, egy olyan közeg
ben, ahol a magyar nyelv az állam hivatalos nyelve. Alapvetően a három regény
közül Rebreanu ettől a tendenciától a Lázadásban tér el.
Van azonban egy speciális nézőpont, amelyet Rebreanu Ion Titujának maga
tartásformáján keresztül vetít elénk: a kívülállás más aspektusú nézőpontja. Titu
néhány epizódban a magyar kultúrán, nyelven keresztül közelít saját románsá
gához és általában a román kultúrához, illetve annak a régióban betöltött szere
péhez. Interakcióba lép egymással a két, történetileg együttélésre „ítélt" kultúr
kör az ő önmegismerési aktusimitációja révén, és egy kényszerbináris nézőpontérvényesítési-kísérlet alapján íródik felül a „rom án" pozícionálódása. Ezáltal
Rebreanu mintegy előrevetíti a Leerssen-i elméletet, vagyis: a „ki miért, mi m ó
don és milyen pozícióból kiszólva m ondja?"-jellegű kérdésekkel kapcsolatban
felm erülő hitelességet, a kultúrák párbeszédes helyzetének XX. századi szüksé
gességét tematizálja úgy, hogy a nemzeti sztereotípia helyett a nemzetképre teszi
a hangsúlyt, az együttlátás révén létrejött „elkülönböződés" bemutatásával. „Senki
nincs olyan helyzetben, hogy kulturális identitást írhasson le. Amit leír, általá
ban: kulturális különbözőség, egy olyan észlelet, amelyben egy nemzet többi
nemzettől való eltérése fogalmazódik meg. Ez egy transz-, supranacionális, álta
lában elfogadott közös érték(rend)et jelent, és olyan értelmezés, amely az el
sődleges előfeltevések által sugallja azt az aspektust, amelyből egy nemzet úgy
tekint magára, mint a többi nemzettől eltérőre."25
Rebreanu ezekben a helykijelölésekben egyúttal értékes, hiteles képet is ad
kora társadalmának szociológiai sajátosságairól, folklór hagyományairól: „...el
akarta altatni szorongását, mialatt szemével a törvényszéket kereste a völgyben
elterülő házrengetegben. Ott döntenek a férgek sorsáról! - sóhajtott fel aztán,
mikor a román és szász templom között felfedezte a jó l ismert épületet." (Ion);
„A Szamos bal partján, tükörsima síkságon terült el. A közepén büszkén emelke
dett az új magyar templom, tornya tetején fehér kakas. A templom tövében az
állami iskola: cseréppel fedett, kétemeletes épület, melynek a külseje olyan zord
és parancsoló volt, mint egy kegyetlen nagyasszony. Körös-körül csupa jómódú
ház, a legtöbb kőből, tágas udvarral, gazdag belsőséggel, szép kövér állatokkal.
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/\ falu peremén éhes koldusokként kormos, zsúpfedeles, koszos kunyhók sze

rénykedtek szétszóródva, az egyik szegletben pedig szégyenlősen húzódott meg
az omladozó román templomocska; hegyes fatornyát mohos zsindely borítot
ta." (Ion) Azonban az összrománságra vonatkozó nézeteket, az aktuális állapo
tokat teljes mértékben magára vonatkoztatja, figyelmen kívül hagyja saját egyéni
adottságait, egyedi jellemvonásait (/on), a Lázadás ban pedig többször a pátosz és
demagógia mögé menekül, ezért állásfoglalása nem tűnik hitelesnek. Mint ahogy
nem hitelesek azoknak a valós történeti alakoknak demagóg vagy mások, a nagy
hatalom kisszerű képviselőinek bizantinizmus jegyében fogant megszólalásai sem,
akik a Tituhoz hasonló pózból beszéltek a múlt század végi, század eleji Rom á
niában. Hezitálásukat, a stílushoz és az azon keresztül megszólaló lényeghez, a
nyelvkérdés és a politika együttes áttekintéséhez való ambivalens magatartásu
kat, a más nációkkal szemben tanúsított nemzeti türelmetlenségüket, összefér
hetetlenségüket híven tükrözi a fiatal (változó állapot, az idő előrehaladtával
lehetőséget ad a világ újralátására) Titu figurájában Rebreanu. „Te bedőlsz a
románok hízelkedésének? Azt hiszed, hogy frázisokból meg lehet élni? Mindenki
tudja, hogy románok vagyunk, de a sovinizmus sose vezet jóra. S egyáltalán, mi
rossz van abban, ha megtanulnak magyarul a gyermekek? Hadd tanuljanak, a
nyelvtudás mindig jó l fog..." (Ion)
A z imént említett összeférhetetlenségre Constantin Rădelescu-Motru az alábbi
nemzetpszichológiai indokot adja: „A román nem szereti a társas viszonyt. Saját
feje után kíván menni, abszolút úr akar lenni saját portáján. Akármilyen kicsi
birtok is, de az az ő tulajdona legyen (lásd a Ion és a Lázadás idevágó, írói
eszközökkel drámain megjelenített jeleneteit). Ezen oknál fogva a román kissé
hajlik az anarchiára."26 Ennek veszélyeire Rebreanu különböző regényeiben ne
megyszer felhívja a figyelmet („A biztos romlás felé megyünk, ha továbbra is
eltűrik ezt az anarchiát" (Lázadás), de tudatosítja azt is, hogy bizonyos külső
behatások - pl. a M onarchia széthulló jellegéből következő anarchia - nem
minden esetben védhetők ki, különösen nem egy olyan népnél, m ely „ hajlik az
anarchiára „.
A Lázadás ban Rebreanu nagy gondot fordít annak a tendenciának a bemuta
tására, mely ugyan nemcsak századelős, hanem jóval korábbi tünet, de amely
nem sokkal később a második világháborút eredményezte, az, hogy egy nemzet
saját, másajkú polgáraiban keresi gazdasági, társadalmi, szociális problém áinak
gyökereit, s ennek a problém ának a felszámolását az „idegen elem ek" kiiktatá
sában látja. Ez a jelenség a regényben a mikroközösségek szintjén je le n tk e zik -a
kiközösített Platamonu, a görög, de a szerző érzékelteti, hogy az egész társadal
mat átható, egyelőre megoldatlan, sőt fokozódó nyomásról van szó.
A z 1900-as évek elején Közép-Ke let-Európa országainak azonban egy másik,
hasonló jellegű, de ellentétes előjelű nehézséggel is szembe kellett nézniük. A z
zal, hogy „saját", a többséghez tartozó polgárai ellen kellett külső, idegen erő
szakszervezetek támogatását igénybe venni a társadalmi feszültségek, belpolitikai
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problémák felszámolása érdekében, példázva ezzel a társadalmi párbeszéd-,
kommunikációképtelenséget, külső' szférába utalva a cselekvést, hárítva a fele
lősséget: „ Igyekezett bebizonyítani az uralkodónak, hogy a hadsereg támogatá

sára ily tragikus alkalommal nem lehet teljes mértékben számítani, ezért egyben
arra kérte, forduljon segítségért az osztrák hadsereghez." (Lázadás)
A többségi tudat, mint a nem zetállam ok meghatározó tudatállapota sokszor
puszta jelenlétével elégnek tűnt a helyzetkezeléshez (?). Nem volt hagyománya a
kisebbségi problém ák megoldásának - ez a rom án-m agyar (kisebbségpolitikai)
párbeszédben máig érezteti h atását- így nemcsak az államhatalom, de maga a
közép-kelet-európai politikai tradíció is oka annak, hogy a román-magyar, (nemzeti/társadalmi) többség-kisebbség viszony ennyire kiélezó'dött. „De minek kell
ehhez ennyi nemzetiszínű mézesmadzag, amikor úgyis mi vagyunk az urakV
(Lázadás)
A kívülről, más kultúrán keresztül történő énfelismerés, pozíció-meghatározás
mégsem volt teljesen idegen, vagy teljes mértékben kizárt eljárás. A Lázadás egy
jelenetében ezt, az eltérő aspektusból való helyzet - , probléma-megközelítést
juttatja érvényre a Drapelul nyitott, így egyúttal dialógusképes szerkesztője, mi
kor Titut „azzal bízta meg, hogy a magyar és a német sajtóból gyűjtse a Románi
ára és az erdélyi románokra vonatkozó híranyagot."
A z azonos nyelvet azonban a kor társadalma az azonos érdekközösség, azo
nos erkölcsi normarendszerrel is azonosította, mely (szabály)rendszert-nem zeti
összetartási alapon („...akik egy nyelvet beszélnek és egy hiten vannak, azoknak
szeretniük kell egymást. ", Ion ) - akkor is be kell tartani, ha az nem egyeztethető
össze a morális, etikai normarendszerekkel. „Nem illendő, hogy egy lelkipásztor
bevádolja és magyar bírák elé hurcolja híveit." (Ion) „Legyen büszke, hogy azért
szenved, mert egy románt védelmezett, még akkor is, ha az a román története
sen csirkefogónak bizonyult." (Ion)
Rebreanu belesző a regények szövegébe (Ion, Akasztottak erdeje) egy párhu
zamot, melyet leginkább a modern elem ző eljárások hoznak felszínre. A szerző
párhuzamba állítja a nyelvet, m intáz identifikáció feltételét, eszközét és a dolgok
névadásának, a megnevezésnek, a (ki)mondhatatlannak a problémáját. A név
adástól a dolgok szim bolikus rendbe tagolódnak, és párhuzam ba kerül a dolgok
jelentése, neve és a megnevezett jelentősége. De mi történik a szubjektummal
akkor, ha identitástudatukat egy olyan nyelven kell(ene) megfogalmazniuk, mely
nyelvet csak kevéssé vagy egyáltalán nem bírnak? M inek tekinthető hát a nyelv
és kinek tekinthető a nyelvhasználó a megnevezhető (a „megváltó szó") és a
megnevezésképtelenség; valamint a katonaság egységes nyelvének, a németnek
relációjában? „Virágfalva román község, de csak név szerint. Az atyafiak romá
noknak vallják magukat, de ezt is magyarul mondják, mert más nyelvet nem
beszélnek." (Ion) „...m i is, akiknek lelke közös szenvedésekben került közel egy
máshoz, még mi is kénytelenek vagyunk gyötrődéseinket idegen nyelven osztani
meg egymással." (Akasztottak erdeje )
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M int már említettük, a nyelv identitásépítésben betöltött szerepe mellett más,
a század élőtől datálódott modern nyelvfelfogás is tükröződik a m űvekben.
Rebreanu ötvözi a hagyományos megszólalási formákat, az új kifejezési m ódok
keresésével, s így a nyelvet illetően is híven tükrözi a kort, mely elutasítja az
egészelvűséget, s ennek a kornak a nyelvhez való viszonyulását: a „minden egész
eltörött" korérzetét, azt a kétséget, hogy a szubjektum egészének megragadása
lehetséges-e a nyelv által, illetve az általa megszólított alkalmas-e arra, hogy a
világot érzékeltesse, ha egyáltalában képesek vagyunk birtokolni a Nyelvet egy
olyan világban, ahol minden a nyelv kiüresedésére hívja fel a figyelmet. „Elő
valóságnak hiszi a szavakat. Nem látja, hogy a szavak csak szavak. Éppen a

szavak rejtik el szemünk elől a valóságot. Gyerekes dolog szavakra építeni...
Igazság, igazságtalanság... Nem látja, hogy ezek üres szavak, minden kézzel
fogható tartalom nélkül?" (Ion)
* * *

Rebreanu szövegeinek dom ináns összetevője a kor- és társadalom kritika.
Ugyanakkor nem elsősorban direkt és didaktikus bírálattal találkozunk, hanem
olyanokkal - és ez a gyako rib b -, am elyek a történet szerves részeként jelentkez
nek, gyakran ironikus színezettel, mintegy jelezve, a felvetett problém ák más
nációkra ugyanúgy érvényesek lehetnek, mert nem kell várni az embertől olyat,
ami annak nem természete. „A jegyző is járatott vagy három magyar újságot, ő

sem olvasta, de gyűjtötte - tüzet gyújtani." (Ion) „Még egy tucatnyi monológ,
szavalat és dialógus következett; valamennyit illő nemzeti büszkeséggel hallgat
ta végig a közönség. Azután egy irodalomtanár tartott előadást, amit gyakran
szakítottak félbe, különösen második felében, a nehezen elnyomott ásítások.
Az előadót, ennek ellenére lelkesen megtapsolták, ami körülbelül azt jelentette:
„Csakhogy már vége van" (Ion)
A kor aktuális hatalmának, beszédpozícióban lévő képviselőinek hiszterizálódott
retorikája szintúgy bírálat alá esik. A kiegyensúlyozatlan államhatalom pedig kép
telen vezetői funkcióit ellátni, s így ez az öngerjesztő folyamat átterjed a társada
lom többi komponensére is. Viszont „Reformokról csakis higgadt emberekkel
lehet beszélni, nem pedig fanatikus tömeggel." (Lázadás)
Rebreanu számos olyan közéleti, politikai jelenséget regisztrált és tett szóvá a
vizsgált három regényben, amit elem ezve bőven akad feladata annak, aki a
közép-kelet-európai létmódot és annak irodalmi lenyomatait, a régió tárgy-, és
motívumtörténetét veszi nagyító alá. Ilyen pl. az egymással kibékíthetetlen népek
motívuma, amely meghatározó gondolatköre e három regénynek, vagy egy ki
sebb, ezen belül Rebreanu által körbejárt téma, am ely a magyar irodalomból is
ismerős: M óricz Ro/conok-effektusa: „Hiába a szorgalom, a lelkiismeretesség, az
iskolázottság, ha nincs meg, ami a legfontosabb: a protekció..." (Lázadás), a
korrupció. Vagyis ennek egy egyik formája: az (anyagi, egzisztenciális) érdekből
történő hovatartozás-megválasztás. „Ciocan hosszú évekig volt a román gimná
zium igazgatója. Kacérkodott a magyarokkal, engedményeket tett, s azzal ked-
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véskedett nekik, hogy - a hátsó ajtón- bevezette az iskolába a magyar nyelv

tanítását; cserébe képviselői mandátumot kapott a kormánytól. Mindig a füg
getlenek közt jelöltette magát, de azokhoz a függetlenekhez tartozott, akik a
mindenkori kormány legbiztosabb támaszai. Ez a függetlenség a budapesti egye
tem román tanszékét is megszerezte neki..." {Ion), vagy ennek visszája, egy
olyan behatás miatt, mely már fizikai létüket veszélyezteti: „ ...a z új tanító csak
magyarul engedi beszélni a gyermekeket, és csúnyán elveri őket, ha románul
mernek megszólalni." (Ion)
A vázolt embertípussal kapcsolatban kialakított kritikai álláspont csak súlyo
sabbnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy az említett személy valóban létezett.
Amit Rebreanunál olvasunk, az „mindössze" az illető hű képe. „Alexandru Roman
élete végéig, 1897. szeptember 27-ig maradt a román tanszék élén. Utóda Ion
Ciocan lett, aki tíz évig látta el a tanszék vezetését (1898-1908), nyugdíjazása
után pedig losif Siegescu (1910) következett. Ciocan és Siegescu vezetése alatt a
tanszék tudományos munkájában némi hanyatlás tapasztalható Al. Roman mun
kásságához viszonyítva. A két tanszékvezető, főleg I. Siegescu (országgyűlési
képviselő, az összes román tannyelvű tanítóképzők miniszteri biztosa stb.) egy
sor politikai állást töltött be, így nem sok ideje maradhatott elmélyült tudomá
nyos munkára. Egy-két tanulmánytól és a hazai román oktatás helyzetével fog
lalkozó cikktől eltekintve alig maradt fenn munkásságuk nyomán igényesebb
tudományos alkotás. Szembetűnőbb azonban a hanyatlás, ha Ciocan és Siegescu
egyetemi előadásainak anyagát vesszük szemügyre. Ciocan többnyire csak leíró
nyelvtani órákat tartott tízévi tanárkodása alatt. Nyelvészeti kérdésekről, vala
mint modernebb költőkről, írókról - az akkori egyetemi tanrend szerint - nem
hirdetett előadásokat."27
A román nemzeti énkép leírásakor az opportunizmus, mint jelleg Rebreanunál
(Ion) az egyediből indul ki: „Sok apró bántalmat lenyelt, csak azért, hogy a
parasztok ne mondhassák: íme, két román nadrágos nem fér meg egy faluban. „
(Ion), „Láng Róza csinos asszony volt: babaarca fitos orra [ . . J A világ legboldo
gabb asszonyának érezte magát Láng mellett, akit mélyen megvetett zsidó szár
mazása és részegeskedése miatt." (Ion), majd a regény során kibontva általáno
sít, több társadalmi réteget, az értelmiséget is kritika alá vetve. „A tisztelendő
elpirult, és szólt néhány szót magyarul. Tűrhetően törte a nyelvet, de irtózott
magyarul megszólalni, különösen a hatóság előtt; ezzel akarta bizonyítani or
szág-világ előtt, hogy román ember nem mond le a jogairól. [...] Belciug hossza
san beszélt. A tekintélye forgott kockán, megérte, hogy átmenetileg feladjon egy
elvet." (Ion)
Az értelmiség társadalomformáló, politikaalakító szerepe - akár az írásművek
témáját, akár megírásuk mikéntjét tekintve - végigvonult a XX. század első pár
évtizedén. A Julién Brenda által, „Az írástudók árulása" cím ű írásban megfogal
mazott gondolat, a gondolkodás felelőssége, az értelmiség szerepe a világ alakí
tásában, igen sajátos jelleget: a függőségben lévő nemzet aspektusának jellegét

311

kapja Rebreanu regényeiben, „...a román népnek, amely annyiféle idegen ura
lom alá került, legalább lelki egységét meg kell őriznie, ezt az egységet pedig
csakis a költők és írók ápolhatják." (Lázadás)
Itt, ebben a földrajzi környezetben, ebben a történelmi kríziskorszakban minden
nek a jelentősége felértékelődik. A szerző határozottan rámutat a romániai tu
dományos, kulturális, politikai közélet azon jelenségeire, melyek hangsúlyozzák
az értelmiség lehetőségeit, azt, hogy tudni kell: mikor szabad, mikor kell szólni és
mikor, milyen ügyekben hallgatni. „Biztos vagyok afelől, hogy a maga soviniz
musa előbb-utóbb Romániába fogja kergetni, az önök többi vértanújához ha
sonlóan, akik visszaélnek a szegény nép saját írástudóiba vetett bizalmával..."
(Ion) A politikai regiszterből szólók, kevés kivételtől eltekintve, dem agógok vol
tak, szólam aik a későbbi évtizedek értelmiségije valódi problém áinak (lehet-e, s
ha nem, miért nem lehet olyan kirekesztő elveket érvényre juttatni, am elyek az
egyént azért korlátoznák, hogy a közösség érdekeit ne sértsék: „Mert az állam
felette áll az embernek és az ember magánérdekeinek.", Akasztottak erdeje),
kifordításaként hatnak: „Mit számítanak a mi apró-cseprő gondjaink a nemzet
nagy bajaihoz képest! - kiáltotta Titu teli torokkal. Nem jó román az, aki egyéni
érdekeit a közérdek fölé helyezi! „ (Ion)
Szintén a demagógia eredm ényének tekinti Rebreanu, hogy a lázadás idején
a várost és a vidéket, az egymástól eltérő társadalmi rétegeket, akárcsak az egy
mástól eltérő népeket/népcsoportokat- amint azt a M onarchia vezetése is tette
- , ennyire ki lehetett játszani egymás ellen, s hogy a vidék úgy tekintett a városra,
mintegy megismerhetetlen, elfogadhatatlan szörnyre, egy labirintusra, magát pedig
úgy szemlélte, ahogyan az a város sugallja számára: „a városi demagógia ered
ménye. Onnan jön a rossz, s onnan hintik el az elégedetlenség és a lázadás
magvát a parasztok között. Am ikor állítólag komoly emberek is azt hirdetik,
hogy a paraszt nem tud megélni, mert nincsen földje, akkor hogyne követelne
földet minden paraszt, s hogyan kívánhatjuk tőle, hogy az egyezségeket meg
tartsa?" (Lázadás) A szerző ebben a (csak látszólag nem) metaforikusnak tűnő
képben, direkt kijelentésben m agának a Monarchiának, egész Közép-Kelet-Eu
rópának, illetve a térség m űködési zavarainak problémáit vetíti elénk. A z egyes
országok ugyanis pontosan azokkal a gazdasági, politikai, társadalmi nehézsé
gekkel küszködtek, m inta lázadás idején a román társadalom rétegei. A „város"
ebben a leírásban a M onarchiát tételezi, a vidék pedig az azt kiszolgáló alkotó
elemeket.
A felülről való irányítottság, irányíthatóság, a függőségtudat a M onarchia kere
tein belül (és kívül is) annyira a román gondolkodás szerves részévé vált (és tud
juk, hogy ez nem sztereotípia - lásd Leerssen), hogy a m indennapi egziszten
ciát érintő kérdésekben is a kívülről jövő impulzus dom inált és felfüggesztette
a szabad akaratot, a döntés és a következm ények felvállalását: „A levél döntés
re bírta. Ezt írta a tanfelügyelő: Kedves Herdelea! Pontos választ szeretnék
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magától, mégpedig három napon belül. Ragaszkodom ahhoz, hogy magát ne
vezzem ki Pripászra..." (Ion)
* * *

Rebreanunál az együtt élő nemzetiségek: román, magyar, cigány, rutén, szlo
vák, görög stb. megjelenítés általában konvencionális „szerepelosztással" törté
nik, a cigányság esetében éles az alá, -fölé rendeltség („Briceag megjárta már

Ionnal. Elhallgat. Csak miután a legény dörmögve odébb áll, akkor mer újból
kifakadni, a többi zenésszel együtt; de csak cigányul.", Ion), az intolerancia, bár
a békés egymás mellett élésre is szolgáltat példát a szerző: „Macedón Cercetaşu
háza, Florea Tancu, a bíró háza, mások házai... Egy tágas udvaron, a földön
elterülve, két magyar tehén kérődzik. Görnyedt vénasszony kuporog a torná
con. Mint fából faragott szobrok, mozdulatlanul sütkérezik a napon..." (Ion).
Szem betűnő jelenség ennél a konvencionális szereposztásnál, hogy míg a szerző
nagy hangsúlyt fektet a románság gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális érté
keiről, állapotairól való információközlésre, addig a magyarság, am ennyiben ál
talánosítva közelít a témához a szerző, elsősorban politikai síkon, mint a hatalom
birtokosa jelenik meg. Speciális szituáció, és hasonlóan skizofrén helyzet tárul
elénk mind a Ion ban, mind az Akasztottak erdejében. Itt „Román létére Chiţu
csak az államhatalom képviseletében jelent meg. Őrködött, nehogy a bál ürü
gyén holmi magyarellenes tüntetést vagy egyéb hazafiatlan dolgot főzzenek ki.
[...] A románok megvetették, de csak titokban, és „renegátnak"nevezték." (Ion)
A hősök inkább emocionális alapon közelítenek egymás történelme, kultúrája
felé, világnézetükön nemegyszer a naivitás érződik, am ely naivitás (Titu) azon
ban nem feltétlenül elítélendő, olykor ha nem is az érdek nélküli nyitottság, de
az együttélés természetes velejárója: „...szóba elegyedett Madarassy erdőmér
nökkel, egy jóravaló magyar emberrel, aki mindig elment a román ünnepségek
re, s folyékonyan beszélt, sőt olvasott is románul" (Ion); „Mióta Rozika beleha
barodott, nagyon megszerette a magyarokat és a zsidókat, lévén bogy az asszony
magyar volt és zsidóhoz ment feleségül. Hogy szeretetét kifejezésre juttassa,
szívesen beszélt magyarul." (Ion)
Am i ennél is markánsabban érhető tetten a szövegben, az annak a tendenciá
nak a felvázolása, hogy a térségben élők, nem utolsósorban talán kisebbségi
voltuk miatt, szintén csakis érzelmi alapon közelítenek saját nyelvük, kultúrájuk
és az anyaország felé:
Ott nincsen törvény, sem közigazgatás, mint ebben az
istenáldotta országban, melyet maguk úton-útfélen rágalmaznak [...] - Nem
bánom én, akár jó lesz, akár rossz, legalább tudom, hogy ott minden román és
csak román! - jegyezte meg Titu csendesen." (Ion), holott az érzelmi tölteten
kívül, saját em ócióik konstatálásán kívül konkrét ismeretekkel nemigen rendel
keznek a „román p a ra d icso m ró l„...e d d ig nem igyekezett legalább könyvek
ből megismerni Romániát" (Ion)
Ez a hozzáállás (amellett, hogy szűklátókörűséget tükröz: „Megörült, amikor
eszébe ötlött, hogy megszakít minden kapcsolatot a magyarokkal, és ezután
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csak románul beszél. S mivel az irodában magyar nyelven kellett fogalmaznia
az aktákat, egyszeriből undor támadt benne foglalkozása iránt." (Ion), a más
ság, másnyelvűség/más kultúra elutasítását eredményezi. {„Értem én, amit mond,
de nem akarok magyarul beszélni! Nem szeretek én fintorogni, és idegen nyel
ven kerepelni, mikor nincs rá semmi szükségem." (Ion). Továbbá gazdasági,
kulturális, társadalmi fejlődésgátló tényezőként m űködik, sőt a self alakulásá
nak, az egyes szubjektum pozíciókba való belépések fékezőjeként is értelmez
hetjük: „...szégyen öntötte el, mikor eszébe jutott, hogy magyarul vallott
szerelmet, s hogy az ő első szenvedélyes szerelme - egy magyar nő." (Ion ); de
Rebreanu a kérdésfelvetés, a megfogalmazás mikéntjével megadja a cáfolás
lehetőségét is. Ám cáfolni ezúttal a történelemnek kellett volna...
A románok magyarokkal szem beni ellenszenvének okait az író a magyarok
részéről nemegyszer apolitikusan megnyilvánuló kultúrfölényben és az anyaor
szágon kívül élő kisebbségek negatív elbírálásában látta. „A tanító éppen ezért
boldog lett volna, ha egy kicsit odadörgölhetne neki, különösen, hogy ez a ma
gyar bíró vele szemben dölyfösen, néha egyenesen lenézően viselkedett." (Ion);
„Felsorolta, mennyi igazságtalanságot, mennyi sanyargatást szenvedtek el a ro
mánok Magyarországon [...] a románok sehol sem olyan boldogtalanok, mint
Magyarországon." (Ion)
Nyilvánvaló volt, hogy a romániai és erdélyi románságnak nem voltak, vagy ha
voltak is pontos információi a hazai (magyarországi) románság helyzetéről, azt
saját sarkított nézőpontjuk alapján kezelték, s e z ta két „állapot" közötti különb
séget Rebreanu pontosan ismerte, és tisztában volt azzal is, mekkora károkat
okozhat ez, és az egész románságot tekintve milyen kiszolgáltatottsághoz vezet
het, ha az „odaáti" románságnak torz képei vannak a magyarországi románság
helyzetéről. A z állam ugyanis nem utasította el a románság minden kérését: „A
román értelmiség legjobb képviselői az elkövetkezendő években több alkalom
mal megpróbálkoztak egy román egyetem felállításával, de sikertelenül. A harc
mégsem volt hiábavaló, mert a múlt század második felében több egyetemen
bevezetik a román nyelvű oktatást vagy román tanszéket állítanak fel, így Buda
pesten (1862), Bécsben (1872) és Kolozsvárott (1872). [...] A helytartótanács
1862 januárjában ...azt a legfelsőbb elhatározást közölte az egyetemi tanáccsal,
hogy a román nyelv és irodalom részére rendkívüli tanszéket állítanak fel. [ . . J A
minisztertanács többsége is az azonnali elintézés mellett foglalt állást. így jött
létre a tanszék felállítását jóváhagyó 1861. december 15-i határozat. [...] Nyil
vánvaló, hogy míg az egyetemet a tudomány terebélyesítését óhajtó szándék
irányította a román nyelv és irodalom oktatásának bevezetésével, addig a mi
nisztériumot politikai jellegű szempontok is vezették, hiszen egy időre, ha nem
is teljesen, de teljesítette a hazai románság felsőfokú intézmények alakítását
sürgető törekvéseit. "2a
Az értelmetlen, ellenérzést kiváltó sematizálás, egy „idegen" kultúra rákényszerítése más nemzetiségekre érthetően ellenérzést szül, ami rossz esetben csak
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gyűlöletet. („Csak magyarul! Magyarul! Muszáj magyarul! Magyarul! [...] nem
maradt benne más, csak feneketlen gyűlölet" (Ion); „A joghallgató igyekezett
folyton magyarul beszélni, Titu azonban következetesen románul válaszolt; mintha
egy csapásra teljesen elfelejtette volna a másik nyelvet, vagy mintha attól félne,
hogy ha egyetlen magyar szót kiejt a száján - nyomban megnémul. ", Ion), jó
esetben - Rebreanunál mindkettő'jelen van - a változtatás folyamatának, a régi
paradigma lebontásának folyamatát váltja ki: „És mégis mienk a jövő!" (Ion). „...
a parasztok nyíltan az urak ellen fordultak..." (Lázadás).
A nemzetiségek együttélését Rebreanu a makro- és mikroközösségekben egy
aránt bemutatja („A tanító zsidó volt - az asszony magyar. Nemrég kerültek a
zsidovicai iskolához, s egy kukkot sem tudtak románul. A zsidovicai zsidók későn
kezdték gyakorolni az újfajta hazafiságot, s olyan csapnivalóan törték az állam
nyelvét, hogy a legjobb akaratú magyar is képtelen volt megérteni. ”, Ion) és
világosan lemérhetó'k ezekben a jelenetekben a román, magyar fél részéről egy
aránt élő' azon hiedelm ek, előítéletek, amelyekkel az eltérő nemzetiségek egy
más iránt viseltettek és nemegyszer szűklátókörűségből fakadtak: „Hogy lehet
bájos teremtés egy olyan asszony, aki olyan buta, hogy még románul sem tud."
(Ion); „Lekence akkora lehetett, mint Ármádia, de nem olyan színtiszta román:
mindenféle nemzetiség keveredett benne." (Ion); „Később Lángék is megjöttek.
[...] kíváncsiak voltak, hogy ünnepük karácsony estéjét a románok. [...] A tanítónét bosszantotta, hogy Titu zsidókat hozott a házba, akik bemocskolják a
szent estét." (Ion); „elvette egy gazdag bérlő lányát, akinek görög neve van
ugyan, de különben rendes ember." (Ion).
A sém a-term észetesen -tém afüggően, de általában mindhárom regényben
ugyanaz: az eltérő nemzetiséghez tartozó hősök másságuk vagy a nemzetiségek
kel vállalt sorsközösségük miatt erkölcsi, morális, egzisztenciális válsághelyzetbe
kerülnek, mely krízishelyzet feloldása az adott társadalmi-, államformációban
már nem lehetséges, vagy csak önmaguk, identitásuk, erkölcsi tartásuk feladása
révén lenne lehetséges. Ezért általában még a probléma konstatálásáig, a kérdés
felvetésig is csak azok jutnak el, akik az iskolázottak kiváltságos rétegéhez tartoz
hattak:
Nincsen semmim, úrfi drága, csak az árva lelkem meg a zörgő csont
jaim ... Semmim sincs! De vigye el a lelkemet, úrfi, vigye el azt! [...] Miért
venném el én a lelkét? Miért én? Miért éppen én? [...] Rongyembernek érezte
magát, s a lelkét keserűség nyomta..." (Ion).
A feladat azonban szinte minden esetben meghaladja erejüket, ezért nem 
egyszer pátosszal övezett messianisztikus pózban látják magukat: „a románok
nem is tudnak románul; magyar nyelven kénytelenek mondani, hogy ők - romá
nok... Az ő feladata visszatéríteni a megtévelyedett lelkeket, terjeszteni a ro
mán szót, erősíteni a nemzeti öntudatot. Van-e ennél nemesebb hivatás lelkiis
meretes írástudó számára." (Ion); „Az én hivatásom az, hogy együtt éljek sors
üldözött véreimmel" (Ion). Felértékelődnek az egyes szituációban adott reakci
ók, a hétköznapiság, a természetesség magasztosul nemes feladattá, holott egy
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kiegyensúlyozott társadalmi formációban mindez nem szerepelne másként, mint
hogy egy írástudó teszi a dolgát. Itt viszont torzul az értékrend: „A halál nem
büntetés. Az élet a büntetés". (Akasztottak erdeje); s ennek a M onarchia egye
temes életérzése, az otthontalanság „nincsenek igazi gyökereink" (Ion); „Nekünk
nincs hazánk!" (Akasztottak erdeje ) egyik meghatározó generálója.
Ennek a torzult értékrendnek a kritikáját találjuk a Ion egyik kulcsjelenetében,
ahol mindent, ami népek, bármely nép másik ellen irányuló asszimilálására, kul
turális és/vagy politikai egyeduralomra, kulturális uniformizálásra törekszik, azt
az irrealitás, a megkérdőjelezettség, az álmok világába utalja Rebreanu. „Miféle
kakastólI? - pirul az őrmester. Én román vagyok! Nem ismer rám? Román vol

tam világ életemben, csak hát nehéz az élet, a szolgálat pedig. .."T e renegát! „ kiált rá Titu felháborodva. Ekkor az őrmester dühbe gurul, magyarul kezd ká
romkodni, és szemébe vágja a nemzetiszín kokárdát. A fiatalember, mélyen
megbotránkozva nekiront, torkon ragadja [.. J - Á lo m volt... csak álom ..." (Ion).
A nemzeti értékek túlhangsúlyozása mellett az adott kor társadalmának beteg
ségei közé tartozott ennek ellenkezője is, tehát az a nézet, am ely feltehetőleg a
(kulturális) függőségi helyzetből fakadt: a saját nemzeti kultúra alábecsülése, ér
tékeinek értéktelenségként való kezelése, „...a román zenére csak fintorított".
(Lázadás)
A frankománia, am ely amellett, hogy a közép-kelet-európai átlagnál maga
sabb szintű idegennyelv-tudást eredményezett, a román művészet/tudomány
fejlődésének századai alatt nem kevés román szellemi terméket, nyelvi jelensé
get gyomlált ki a kultúra palettájáról. Ma már szinte csak (a civilizáció nagyobb
területei közül) a hum ántudom ányok őrzik a francia hagyományokat, de a szá
zadelőn „mindenki csak franciául tudott, úgyhogy a magyar és német újságok
[...] olvasatlanul hevertek „. (Lázadás)
* * *

A regényekben fellelhető problémák, témakörök, nem utolsó sorban a szakirodalmon keresztül, de általam is többször hangsúlyozott összetett írói eljárás
eredm ényezi, hogy a századelőnek ezek az irodalmi alkotásai a barthesi érte
lemben vett műből szöveggé képesek olvasódni és ez á megjelenítési technika „el nem varrott szálak" - , bár a Monarchia számára nem volt alternatíva - , a
kisebbségi kérdés m egoldásának számtalan, az író által felvázolt formája teszi
lehetővé a szöveg jelentésszóródását.

316

Jegyzetek
1 Oláh Tibor: Liviu Rebreanu: Ion, Bukarest, 1960. p. 5.
2 Hayden White: A történelmi szöveg mint irodalmi műalkotás, In: Testes Könyv I. Ictus
ésJATE, Irodalomelméleti Csoport, Szeged, szerk.: Odorics Ferenc, 1996. p. 337.
3 Fried István: „...az eredetiség alkotás" (Nemzetképek-nemzettorzképek Kelet-KözépEurópában), in: Korunk, 1999/5. p. 68.
4 Fried István uo.
5 Köpeczi Béla: Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995., p. 13.
6 (in studying national stereotypes and alleged „national characters", or national
reputations, an imagologist is not concerned with the question whether that reputation
is true, but how it has become recognizable.) Joep Leerssen: Images - information national identity and national stereotype, elérhetőség: http://www.hum.uva.nl/images/
info/leers.html.
7 Leerssen uo.
8 Leerssen uo.
9 A témát lásd bővebben J. Leerssen idézett müvében.
10 Am a sztereotipikus látásmód, a panelekből való képalkotás módját, okát, veszélyeit
erősen körvonalazza mindhárom regényében, s nemcsak a nemzetképalkotásra,
nemzetiségi kérdésre vonatkozó szövegrészekben.
11 Liviu Rebreanu: Lázadás, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977. Trad.: Gáldi László, p.
79.
12 Oláh Tibor: Liviu Rebreanu: Akasztottak erdeje, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó,
Marosvásárhely, 1957. p. 6.
13 Oláh Tibor: uo.
14 Oláh Tibor: uo.
15 Kormos Gyula: Liviu Rebreanu, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1975, P. 115—
116.
16 Kormos Gyula uo. p. 116-117.
17 Oláh Tibor: uo. p. 16.
T8 A Lázadás a legtöbb szakirodalom szerint „bizonyos tekintetben a Ion folytatása, a két mű

között mégis óriási a különbség épp az alapvető mondanivalót, a parasztság kérdésének
megítélését illetően. Nem pusztán abban az értelemben, hogy a Ion a földébség egyéni, a
Lázadás pedig kollektív szimbólumaként készült, hanem főleg abban, ahogyan ennek a
földébségnek a magyarázatát adja.” Kormos Gyula: Liviu Rebreanu, Dacia Könyvkiadó,
Kolozsvár-Napoca, 1975, p. 75.
19 Aureiiu Goci: Psiho-drama ín provincia romanului politic, Liviu Rebreanu: Pădurea spân
zuraţilor, Editura 100+1 Gramar, Bukarest, 1997. p. I. „Faptul că pe fronturile primului

război mondial s-au petrecut dezertări de militari (cehi, italieni, români, slavi din sud) din
armata austro-ungară nu demonstrează altceva decât că statul mozaic de popoare şi-a
pierdut justificarea istorică".
20 „Armata este un organism monstruos şi absurd, alienant, aparatul birocratic funcţionează
mecanic şi este la fel de monsturos (Castelul, Procesul) şi de anacronic. Absurdul şi
grotescul se nasc în literatura vremii din incompatibilitatea dintre scop, rizibil şi banal, şi
energia uriaşă investită în vederea realizării lui. Austria, spaţiu de cultură, devine în Omul

317

fără însuşiri un spaţiu model al prăbuşiri lumii moderne /...}. Coroana lui Franz losef
devine o fantasmagorie sau o ironie care demonstrează imposibilitatea realizării şi menţi
nerii unităţii." Vasile Voia: Liviu Rebreanu în Ungaria, In: Literatura comparată, Edit.
„Noi", Gyula, 1998. p. 169.
21 Oláh Tibor: Liviu Rebreanu: Ion, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1960. p.

8.
22 Petrusán György: A magyarországi románok története (megjelenés alatt).
23 Constantin Rădulescu-Motru: Aromán nép pszichológiája, In: Román eszmetörténet
1866-1945, Aetas-Századvég Kiadó, 1994. p. 113.
24 Fried István: uo.
25 „.. .nobody is in a position to describe a cultural identity. What is described is always a
cultural difference, a sense in which one nation is perceived to be „different from the rest".
This means that cross-nationally common values are usually taken for granted, and that
such representations are governed by the implicit a priori presupposition that a nation is
most itself in those aspects wherein it is most unlike the others." Leerssen uo.
26 Constantin Rădulescu-Motru: uo.
27 Petrusán György: uo.
28 Petrusán György: uo.

Bibliográfia
KO RM O S Gyula
Liviu Rebreanu, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1975.
FRIED István
„...az eredetiség alkotás" (Nemzetképek-nemzettorzképek Kelet-Közép-Európában),
in: Korunk, 1999/5.
KÖ PECZI Béla
Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1995.
LEERSSEN, JOEP
Images - information - national identity and national stereotype, elérhetőség: http://
www. h u m .uva.n l/i mages/i nfo/leers. h tml.
V O IA , Vasi le
Antologie de literatură română V. Editura NOI, Gyula 1995.
PETRUSÁN György
A magyarországi románok története, Budapest 1999
Román eszmetörténet L866-L 945, Aetas-Századvég Kiadó, 1994. p. 113. szerk.: Pászka
Imre
STAN CU , Ilin
Liviu Rebreanu, Editura Minerva, Bukarest, 1985
RAICU, Lucian
Liviu Rebreanu, Editura pentru literatură, Bukarest, 1967.

318

Ö S S Z E FO G LA LÁ S
Nem zetiségi relációk Liviu Rebreanu regényeiben
Petrusán Lívia Veronika
Egy kultúrkörbe való belépés, egy nemzet irodalmának és reprezentánsainak
tanulmányozása csak akkor lehet eredményes - eltekintve a csak textúracentrikus
interpretációs iskoláktól, melyek a művek születésének aktuális politikai hátterét
mellőzik, s ezzel gyakran a szöveg keletkezésének okát hagyják figyelmen kívül,
tehát leszűkítik a lehetséges interpretációs mozgásteret - , ha az adott szerzőt és
írásait nem elszigetelt szövegekként, de egy régió szellemi termékeinek viszonyla
tában értelmezzük.
Különösen igaz ez akkor, ha az elem ző nem kizárólag irodalmi, de történeti/
történelmi áttekintésre is vállalkozik, mint ahogy ezt legtöbbször maguk az iro
dalmi alkotások indukálják. Egy nemzetiségi, és az együttélés tekintetében - a
sokszor erőltetettnek tűnő (nemcsak) nyugatról jövő megbékéltetési kísérlet elle
nére - oly kényes és egyre labilisabbá váló régióra, mint Közép-Kelet-Európa ez
különösen igaz.
A z önmegítélés, az egyes népek önmagukról kialakított képe - jobb esetben
- nem csak a saját értékítéletükön, de más népek/népcsoportok róluk alkotott
véleményén is alapszik, mint ahogyan az egyes szubjektum ok énképe is csak
akkor lehet reális, ha köztes térben, összehasonlítási alapra helyezve egy másik
szubjektum függvényében is értelmezi ez én-képet, vagyis kulturális identitás
alkotása átmegy egy interkulturális relációháló „tükör stádium"-án, tehát a nyel
ven keresztüli énalkotás egy nyelvek és kultúrák közti én-definíció formájában
történik. Többek között ez motiválhatta az irodalmárokat, hogy oly sok év hall
gatás és méltatlan mellőzés után most, a(z) (kulturális/tudományos) identitás
újraalkotás egy új, ám kényszerű fázisában ismét nagyobb intenzitással fordul
janak az imagológia felé, mely az egyes népek más népek irodalmában/kultúrájában róluk kialakult/kialakított direkt vagy indirekt kép elemzésére hivatott.
A z alábbi tanulmány, Nemzetiségi relációk Liviu Rebreanu regényeiben, is
erre vállalkozik, segítségül híva az irodalomtudomány régi és új keletű problémafelvetési módszereit, azt kutatja mennyire objektív Rebreanu magyarságképe és
mik a lehetséges!?) objektivitás kritériumai. Emellett választ kíván találni arra,
hogy miként viszonyul az író saját nemzetéhez, mennyire valósul m ega „realistá
tól" joggal elvárható!?) kritikai írói attitűd, illetve miként tekint Rebreanu a két
nép több százéves egymás mellett élésére, hogyan ítéli meg a két nemzet tér
ségben elfoglalt kulturális, politikai, történelmi szerepét, hogyan pozícionálja
Magyarország és Románia helyzetét/helyét az európai kultúrkörbe, m iként il
leszkedik ez a kép az adott kor standard magyarságképébe, továbbá, hogy ez
miként jön át az adott szövegmatérián.
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A szövegvizsgálat speciális tulajdonsága ez esetben, hogy nem egyetlen mű
vizsgálata a cél, hanem az író irodalomtudományi szempontból legmeghatáro
zóbbnak tartott három írása: a Lázadás, a Ion és az Akasztottak erdeje.
A z imagológiára vonatkoztatva ez azt jelentheti, hogy a leírt nemzetképet
nem(csak) m inta valóságra vonatkozó kijelentést mérlegeljük, hanem mint (egy
bizonyos kulturális, történelmi stb. kontextusban megjelenő) intertextet. És ez a
kontextus tulajdonképpen az egész X IX -X X . századi közép-kelet-európai törté
nelem, és az intertext: ennek a korszaknak egész kultúrtörténete, tágan értel
mezve ezt a fogalmat, annak (nemcsak)írásos lenyomatai.
Noha az elem zés magától értetődően idő tekintetében a múltat idézi - első
sorban az említett témakör aktuális volta miatt, de a műből szöveggé olvasható
ság tekintetében fellelhető írói eljárások, magyarul a szövegminőség miatt a je 
lent is - , és ha a két nép, de különösen a román irodalmi kánont figyeljük, a
jövőt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, remélhetőleg az írói technika és nem a
jövőbeni fejlem ények miatt.
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SU M M A R Y
Ethnic relations in Liviu Rebreanu's novels
Lív ia V e ro n ik a P e tru sá n

Entering a culture com plex, studying the literature and the representatives of a
nation can only be successful - apart from text-centric interpretational schools
which disregard the actual political background of literary works and doing so
they ignore the motive of the birth of the text, therefore they narrow down the
possible scope of interpretation - , if we try to interpret the authors and their
writings not as isolated texts, but rather as the intellectual products of a certain
region.
It is especially true when the analyst tries to give not only a literary but also a
historical re v ie w -a s it is mostly induced by the literary works themselves. It is of
special importance in a region like Central and Eastern Europe w hich is such a
fragile and more and more unstable region in respect of ethnic problems and
ethnic coexistence-despite the forced attempts of conciliation com ing from the
West.
Self-estimation, i.e. the self-image of a nation is based not only on the nation's
own value judgement, buton the opinion formed about them by other nations/
nationalities - similarly to the self-image of an individual, w hich can only be
realistic when considering other individuals as bases for com parison. This means
that the form ing of cultural identity goes through the 'm irror stage' of an
intercultural relation-net, therefore the form ing of the self-image through the
language is made in the form of an inter-linguistic and inter-cultural self-defini
tion. After years of silence and ignorance this could have been the motive for the
literati to turn toward imagology with a greater intensity - in this new but invol
untary phase of the (cultural and scientific) re-forming of identity. Imagology is
destined to analyse the direct and indirect images of a nation formed in other
nations' literature/culture.
The present study, entitled 'Ethnic relations in Liviu Rebreanu's novels', makes
researches on questions like to what extent Rebreanu's image of the Hungar
ian nation is objective, and what the criteria of the possible (?) objectivity are
- with the help of the old and new methods of literary scholarship. The study
also exam ines how the author is disposed toward his nation, how the critical
attitude that can be expected (?) from a 'realist' is realized, how Rebreanu looks
at the several hundred years of the coexistence of the two nations, how he
estimates the cultural, political and historical role of the two nations in the re
gion, how he sees the position/state of Hungary and Rom ania in the European
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culture com plex, how this image fits into the standard image of the period of
the Hungarian nation, and how all these could be felt through the text.
A special feature of this textual analysis is that it does not aim to analyse one
single work, but rather the author's three most determinant pieces of writing The Riot, Ion, and The W ood of the Hanged - from the point of view of literary
scholarship.
With reference to imagology this means that the written image of a nation is
measured not only as a statement about reality, but as an intertext, appearing in
a certain cultural, historical, etc. context. This context is the whole 19th and 20th
century history of Central and Eastern Europe, and the intertext is the cultural
history of this period - not only the written imprints, but in a wider sense.
Although the analysis obviously recalls the past - mainly because of the actual
ity of the above mentioned topic - it also recalls the present because of the
literary methods, i.e. the quality of the text. Besides, we cannot ignore the future
if we pay attention to the literary canon of the two nations, especially the Rom a
nian canon - it is only to be hoped that because of the literary techniques, not
because of the events of the future.
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