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Odaátrói azoE foi)<Ü\. a vita. 
rend ekkora az Erdélyben. 

A szerkesztő e!őszava 

miHió ember 
vídékein~ akár R,·!<~"-p,,~,"n 

o-ré•ndPk·l~1 kisebb a nálunk iak.ó~ éiö románok szárn.a. de természetesen ez nem korlátozl:atia 
a XXL század küszöbén nem .adjon meg minden tőle telhetőt a ~ 

a mag2. sajátsággal fűszerezett életét. En;ek a tizetnek nem feladata a nr'"'''''""'" 
ismereteink gazdagítása~ a köztünk~ a veJünk eg;,:ün é!ő rorúán honfit:irsa!nk ~örténaérőL 

Célunk~ ·hOg); félretéve mindenfa}ta eíÓítéletet keressük me2: 
_ < ~ ilyenek is lehetnénk. Minden embe~. nép, népcs~port, akiket .... 

mazasa. neveitetese, rnagában hordozza a közös emberit. A Kárpát medencében 

~~~t,~;~~~~!~:~~=~r~~:~:.:0~~~f~e~!~~:~~~~~;~~ S~:j~~~~'\:;~~~~~~;~ OVC,TCP<(e'' 

A mai rv1agvaro:·szá2 románságának meghatározó vonása, hogv történelme során 
tek között é!t. mai íakhelyé~ belső vándorlás szer~·:--ezett teievítés k~,~~~1~:~~' 
"honfog!a!ás"' :~:;~,;~;~~~~sk é:~:~,;~~~~:~~~;~:J :omán és a befogadott 

kerükek a magvar vagv "''hhm••co 

1neghatá~~zták n;ind a Inagvarsághoz s általában a n1ag,:ar 
ön,azonossá;zál10;é, kuituráii-s éttékeihez való viszonvulásáL ·Ethei~'ezkedésük ten11,;;zeks kö\·et

képviseh civilizációs értékrendhez v~ió aikalmazk~dás, a viszonv!a~ konf1íktus-
mentes integráiódás és együttélés. Ez azért nem jelentett .._ ··~>má~ráo ~zámá ... " ill"'J-- ~ ide~en or-
szágban és isme::.eüen társadafmi és kuituráiis viszonvak é~t !;~ly~·;ít~z~atá~a ';[ö~~"~,Lanem a h~s,xlió, 
Yagy az itteniekkel azonos vonásokka~ rendelkező Parl: i um ban. 

A. hazai oiyan őshonos nemzeti kisebbség~ amelynek 
ke !lett a é[ő nagy erdélyi román törrrbhöz fUződő tön:é-neírril_ érzelmi, 
vagy vallási megszakitan i a. Jelentős része a nemzeti öntudatra ébredés küszöbén és annak évti-
zedeiben változtat száH2.she1yet. s abban a hiszeinben éi~ hogy továbbra is a román nép~ a kultc.rális 
nemzet részét képezi. igaz ez akkor is. ha a XVIII. század elején- közepén Inég a nemzeti hovatartozás ne~-:~. 
játszik meghatározó szerepet. Az idegen nyelvterülethe elszórtan beékelődő kisebb román ;::soportoi<. nem 
számolhattak a szórvány helyzetből később jelentkező hátrán)'okkai, mert mindig a románság 'P'"""··""''"'"' 
részét képezték. Magyar honi, hungarus tudattal rendelkeztek, egy részük nem is vett részt a 
váiás és ezért nem is tudatosodott bennük nenízeti m!voituk aszó modern értelmében. Ennek a 

kialakult. természetes á!iapotnak vet véget az !880-as évektől folytatott restrikciós nernzetiségi 
politika. majd a trianoni döntés. Ez nemzeti szempontbói nemcsak az új hatáton kívJi :·e-
kedt magyarságra. hanem többek között a magyarországi románságra is - Hazánk romár;-
ságának mai gondjai lényegében erre a keserves sorsforduló!·a vezethetők hiszen köze! 3 milliós erdé-
lyi román nemzeti közösségtő~ szigete!ték el, s kis létszámú 'közösségként érteimiség néfkül1r.aradt 

Hazai románságon a trianoni döntés utáni Magyarországon mar;dt, e~·ősen n1eg~sappant (kb. 
román népcsoportot é ríj ük. 

EREDET, NYELV, NYELVJÁRÁSOK 

Az egyik legizgalmasabb, a hazai ron1ánságot is régóta foglalkoztató kérdés az, honnan szárr:-iZZnaK elődei_ 
Megváias~olásához a !egbiztosabb fogódzót a beszélt nyelv sajátosságai és egyes esetekben a családnevek 
nyújtják. A !rCutatók egységes álláspontot képviselnek a tekintetben, hogy a hazai románság eiődei a Kerösök 
é~ a M~ros által határolt vidéki'ÖÍ települtek át mai lakhelyükre. A nyeivészeti érvek arneliett szólnak. 
tnanom cez(ira következtében a mai Magyarország területén maradt népcsoport a !:'o'"'-'~_u;,""'"-'~B~"l.'o!2! 
beszéli_ Pontosabban. e két változatát, a Fehér- és a Fekete-Körös nyelvet_ A kettő 
közötti határvonal húzható meg. A honi románság kuíturá!is közpon~ának számító kis-

teiepl'iiése,inek románsága a Fehér-i(örös vidékének nvelvét besz~li. tehát csakis 
onnan származhaL Békéscsaba. Csorvás, Elek, iuszta-Ottlaka, Battonya. Lököshá::.a, 



Makó ;:;~~::j~;,~o1~~e~~.-"o;0.':~ ~~e~~:~:~~;r~~:j,;, 
e~·b heiys~gek és a l\J~virség egyes településein '-' 0 

.:: _ 

.'\"vÍradony. Porcsalma. Csengerújjaju stb) élő pedig a és attól északr~ meg-

;~r:~lf(f~~1f~{t1;i~f~I~~~l~~g~if~é)0.t~~~~~~tl~i~ 
Cséffán. Gerdán. Szakadát i. Görbedi a Fekete-Körös \'ö igyében iévő Cefa. Clirda de Sus, Sáciidat, Gurbed_ru 
heivségek nevei alapján következtethetünk őseink egy másik részének eredetére. A szemé~yn~vek_erede~én~k 
me~fe~ése általába-n jóva! bonyolultabb feladat. Az eddigi. ilyen jeilegü kutatások. s a !laza! rotnans~g 
nyei\·i·' spec:tfíkus jegyej (példáu! a többnyire bihari helységekben előforduló úgynev~~et~ 1,·ot~cizmus) __ azo~-

~::;d1~~\~!~~~l~~!t;t:,s~ijk~t~~!k :i~d;;~~~ ~o~~;::·~-~~~;~~~· é~ ~~~;,s:~~~á~t~a~~~a~~~i 1~~::'i~~~b~,~~l:J6~~ 
Belénves vidéke volt. 

A n ve h: a ieanvilvánva1óbb és legfontosabb, bár elismerten nen1 az egyet!en ismérve a nemzeti ségnek. A 
hazai r~m~nság~r~edeti. tehát anvan~'elve az archaikus román nvdv. ameivnek lerz:vá{asztékosabb formái~ a 
bibliai nvelv. Ezt érezte, érzi 1na is sajátjának. Az úgynevezett irodaim i ny-elv számára idegen maradt~ Ho~y 
··nennvir"" 1tr·.c v::; p ""Z ;elzi az is hoov azok akik tanuimánvaikat román iskolákban végezték és jól elsajátítot
~ák a~ ir~d~rn~--,~;ei~e~, egym~s kÓzt, h~ 'románui beszéfnek, az otthoni (táj) nyelv;t ~1asz_náiják. Tö,~~eges 
méretekben a magyarországi románság nem tudta- még az iskola segítségevel sem - eí~rm, h~gy ~ t~J,I~yel_
vet felváltsa az irodalmi nvelv. A kettő közötti küszöböt nem volt képes (véglegesen es tartosan; attepp!, 
n1ert a n:odernebb nyelv id~gen volt és maradt számára. - , , _ . . ,. 

A románok u:.rvanazon nvelv két variánsát beszélték és beszélik ma is. A temptomban. az :sko!abali a 
gondozotta bb, ill~~ve irodal!;1i nvelvet hasznáiták. családi körben, a n1indennapi érintkezés során pedig !az 
~tthonit a népi, kevésbé kiforrott, csiszolt változatot. A fokozatos n:'elvvesztésnek egyik fő oka_ a több~~~i 
románsáo-bó! való kiválás mel1ett az, hogv a falun, tanyán. birtokon élő román átlagpolgá-r ne1n tudta efsaJ~tl
tani a m~dernebb n'-relvi változatot Az irodaimi nvdvet. alka!omszerüen értelmiségiek (pap, kántortanz"tó, 
később ;..íj.vágirók. vÓndorszínészek stb.) beszélték és beszélik ma is. E sorok írój~ példát~ l az iskoi~b~n, laz 
egvetemi tanulmányok során, újság íróskodása idején. vagy a tempio:mban az Irodaimi nyelvet nal!ofa, 
h~;ználta~ Otthon ez eikéoze!hetetlen volt, h~szen az a kivételes alkalmak és általában az "urak" nye!ve vqlt. 
,6.~ kettő közeiítését két té~.vezö hátráltatta: a r0111án egys_éges irodairni-és köznye1\' kései kialakulása~ a t~a
d~cioná!is. sok szláv elem~t tartalmazó többségi nyelv és a franciás nye! v i változat között meglévő küíöal b

sea. 
0 

A maovarországi rotnán mindig tudatában vo it annak, hogy származás, eredet szempontiából Ö is ugy n
oh'an ro 1~án. mint az ,,odaátl", de sok vonatkozásban mégiscsak más. Ez a másság főként a nvelvvel \an 
ö;szefüggésben. ami nehezíti a romániai románokkai vaió érintkezést. kapcsolattartást. Beszéd közben gy~k
ran tesznek olyan kitérőt, hogy "mi így mondjuk, nem úgy. mint a bukarestie~', v~gr~' ~ni nem vaf[Yt.(nk 
o/van románok. n !int /ik, rnert nem tudunk úgy beszélni. nzint Romániában". Gyakran hallani egy-egy vala~z~ 
tékosabb kifejezés után: "ahogy Romániában mondják". Ezzel is jeizik a tób?ség,.i ro1~á~s~g?al ~ze_mb~!~I 
mássá:Lukat. A magyarországi románságra is igaz az a megállapítás, hog;• ma mar ketnve;vu es Kettos Identl
tású kÖzösséget aik ot. Ez nem üj keletll jelenség. hiszen szint~ idejöveteii'tk óta azok. A többséggei, az áH~mi: 
szervek kéovise!őivel többnyire csak magyar nyelven tudtak érintkezni. 

Az any<:~nyelv isrnerete alapján a hazai románságottöbb csoportra oszthatjuk: ·~ , . 
1 

• , 

L az idősebb nemzedék még rendszeresen beszé!! a hagyományos nyelv valameiyr1K tajnye,~vl val-

') 

J. 

4. 
S. 

tozatác 1. 

az értelmiségi réteg~ vagy az anyanyelvü vallási közösségek tagjai alkalomszerű-en beszé i ik a vála~z 
tékos, az irodaim i nyelvhez köze! álló váhozatot, . 
egy szük (elit) réteg. amely mind szóban. mlnd írásban helyt tud áH ni a romániai román értelmt-

séggel vaió összehasonlításban, . . 
sok;n aikalomszerüen beszélik a román tájnyelvet (az irodalmi variánst lényegéQen nem tsme~tk), 

1 

e! enyésző azoknak az őshonos hazai románoknak a száma, akik csak a román tájnyelvet ismenk (~ 
magyart sok hibával beszélik), . _ . ... . 
jcíentős a nyelvileg félig, vagy teljesen asszimiiáit de román tudattal tneg rendelkezoK szama. 

4 

LETELEPEDÉS, NÉPESSÉG, 

i~:~~:~::~~~ok ':~::~~:~i~;~e;~~::~~~~~o~E~,;~t~~l~EI~~:i>~r~ ~:7rdésre• <lJ'ill:QhJl<29~~.li.~~.iiill 
;,:~~k~:~, ~~~a:~~~~~~'őe;~~;!~o~~~:~:~:t~~~g~ej:l~l~~:~~~ ;~~~,;~~~;~~ségrői csak a t~;~:~:2;l;;~ asZ:á~a~ 
~!~~~~!~~tB~~~:,~~sb:~:~~t;~~~,~~a k~~~~~~~!~1::·>!\":~~~~~í~:~~~~~~~~~;~se~a~~~,~~~~:· ~'~1r!as;;!;~-
·oan4 főleg hűbéri birtokokon rmnánokat. Ezze! azt a nézet:et sugallják, hogy a románságjelenléte a ma! \1.-::-
g)'arországon régebb! ke1etü is iehet, in int ahogyan az a köztudatban éL Természetesen pásztor nép ese-
té,ben nen1 kizárt~ kislétszámban és szétszórtan a mai \1agyarország területén is már ietelepedett. 
Jelentősebb román azonban csakis a XVIII. századtól beszélhetünk 

tőí ,~l~~~e6~a~áítoztatása több hul!ámban történt, betei:;;;'~~:~i/~!::ds~f,~~;!,~ő~z\lfi ~~!~:~~~):~ 
kétféie spontán miQrációt és szervezett Az előbbi 

jobban doku;1entáiható. A magyar és a 

dé!ke!eti tdepülésel és azok 

Kisebb számban azc•nban 
Puszia-Ortlaka). _A_ 

tnég éltek románok. a 20. század elejére ~ényegében elmagvarosodott Hódmezővástir-
hely, lviakó és Szenres népessége. A iegnaQvobb önfenntartó képességgel a magyarcsanádi románság 
rendelkezett. Az asszimiláció azonban itt is felerősödött, a románság egy része Szegedre és 
más környékbeli magyar településre költözött, ami ugyancsak az identitás 

Amikor román nen1zetiségű laküsságára hívatkozunk, azért nem részietesebben 
q;" 7''';;'" n \eteíEope:dett és kü!önösen Budapesten és }vfiskolcon erős központtal rendelkező, a hazai 

·""ru,,ociao.au>an. kulturáiis életének fejlesztésében kiemelkedő szerepet játs;:ó ro~ 
mr:te<'d<Jré)!nanokrói. n1ert nagyrészük az L világháború végéig e! magyarosodo rt. -

A magyar államban éi ő mmánság számának alakulása 1910-től1990-ig 

i iVépesség 
! 

i Aránya 
t az össznépességen belül 

!l2lil i 2.941\J 86 
\!920 l /3.695 
i i930 ! -!6. 2? l ]0,2% 
j I941 l !4.142* !0,7% 
j !949 í 14.7!3 lD,2% 
i 1960 / i:L/87 
i l970 !1?.624 !OJ% 
j1980 i lO.l4l l o,;% 
'!990 J!0.740 i O,!% 
* Az észak-erdélyi adatok nélkü~ 

A hazai románság hivatalos és becsült létszáma között mindig is volt különbség. Nagyobb mérvü e!rérés 
az L viiágháború után ieJentkezett. Ekkor kaoott a statisztika aciitikai színezetet mind a haza\, rr,\nd a ro
mániai románok körében. a statisztikai adatoknál jóval nagvobbra becsülték a trianoni döntés után 
m•·c?órrAn maradt rornánság !étszárnát. Éles reagálásokkatis találkozunk. Joan !927-ben 

dú1 UngaricP címü 250.000 itt mara-dt ro:mánról beszéL 
részük nem beszéli már a nydvet, román nemzeti tudatuk i2:en erős, amely a es 
az mtodox valláshoz való ragaszkodásban nviivánul meg. A ron1án nvelvet 
csLHi. Va\· ile StoiCt..7, a .,,Grai~! Rumónesc~' cÍm ű foh:óir~ban iv i O. sz.) 
tést. Ez a becslés egybeesik a magyar szociaidemokrata Viktor (192).- évi) padarnenti felszó!a!ásá-
val, aki ugyancsak ennyi románt említ. A románság körében mind a mai napig é! az a meggyö:t:ödés. hog): a 



l 

~~~a~~~~ .. ~s~~t,',~~~~;~~~~á~~!~~~!~'::~~~~~~~: :~~~~~~~b E~:~~~~~;l:;:~'lfva~~~~ő~~b~ ~!~~~th:l:~;~s~~~J!-
Tá.-gyiiagosabb romániai kutatók is e! ismerték, hogy a hazai románság tényieges iétszáma az i 920 óta vlg-

~~~~~:~::t:~:~~~!~ia~d:it;~:~~=~~~-0 ~;~o~;~f1~;~~~~~~~~,: ~:á~; ~~~~~~~r~~~;~i ~~~!~~á~s;:~~7~!~ :h~~~ 
a valós adathoz. ?.me{ ver indirekt módszerrel végzett felmérések is valószínűsítenek. 

Számos tudcr!iányos kutatás igazo~ija, hogy -jelentős veszteségek ellenére is - a nerxn:e-ti azonosság te
kintetében a hazai r-ománság eddi :z v·iszonvlagjói állt Ez f61draizi dhelvezkedésével·(a to mán határ közkl-

~!~~ánok t~~~:k f:~~~:~:;!~é;=~~~~ué~)n:~~:b~;;,~y:l!.~ l:~~~e~t!~~;;;:~s!1;:~:~~~~;:~~~ai:~l,: 
tiszteleteken an\·an\·~ivüket használiák. 

A románság föidrajzi elhelyezkedése az identitás rnegőrzése szempontjából viszonyiag kedvezö. 

;~:l~~~~~~~~~~~!~~~-~~~~:k;~~~f~~~~~:1i~t:,~~:~~;,~·~~~=~:~;:~:~.~;~:~{;!ti;~?~r~~:~~rn:m 
Hajdú-Bihar ,;;;:;r:~:ében éhek. 'Talán m.egiepö, -hogy az 1990. évi népszámlálás a:tkain1ávai t>LlClacPesct;n 

környékén közel kétezer románt írtak össze. -Ez egyrészt a főváros nagy vonzerejével magyarázható, 
részt Budapest is jelentős közoontia vo it a román szeHem i életnek. Az in éiő románság a hBt?.rrrlfJnri 

na2:vobb tÖiT:bökbó~ ki a !60-as., !70-es években ~ezajlott nagyobb arányú társadahni mob!iitás 
··~·"'""."" másik része a Hajdú-Bihar megyei községekböi Debrecenbe, a Békés 

'-'-'-"'-'""-""-'"-"" és Kéte2:vházáról) Gyulára, kisebb mét1ékben Békéscsabára költözött. 
a g~,.:t.dai román lakosság iétszámát 2500-3000-re. a békéscsabait kb. 600-ra becsülik. 

A GAZDASft.GBAN, A TÁRSADALMI ÉLETBEN BETÖLTÖTT SZEREP 

A XVHL százr:d eiej~tő! ·letelepülő románságjelentős része ajobbágy!:.;ághoz tartozott. A föidmúveiés és! az 
á!lattartás, va!amint a pásztorkodás jelentette megélhetésének ai apját. Eletm.ód!a ennek megfelelően ·aiaküh. 
v'""v"•m•<>·"" egyi!--.. legrégibb települése l(étegyháza (1702). A kétegyház{ románság éietkörüiményeiröi! és 

maradt~k fent a leghitelesebb feljegyzések. Ezektanúságaszerint a házak kezdetben iényegé~en 
föidbe vá it oincék. vermek vo !tak, amelvek eihe!vezése nem igazodott semmiféle szabályhoz. A múlt szá±ad 
második fe'lében még tartotta magát az~ szokás,~ hogy építés ~lőtt fOldobtak egy pogácsát. ahova leesett! az 
lett az ú i ház heh·e A..z eo-vszobás lakás falait földbő! a tetőt kukoricaszárbói készítették. A fa{akat n1esie!~ 
~ék. de ~vakran csak' a; abíakok körnvékét. A ~e~ü abiakokat (egv az utca. e2v az udvar felé) szeg:eklket 
~ --~ Télen törekkel és szalmával fedték be, ígv védekeztek a hi~egeilen. l 

A bútorzat egyszerü voh. Középre helyezték az asztalt, amelyet egy hosszabb~ derékszögben e1~1e-
lyezett pad vett Meilette díszes ruháslád~ eidalt ~ plafonig várnákkal rakva. A fa·Ira háromsz~gü 
tartót tettek. ame!yo.re tánvérokat, kü!önböző edénveket helyeztek el. Föii.H ai ma és iooótök díszítette a fa} at. 
A jobb módú poigárok szebájának elmaradhatatlan ékessége a Szűzanya ikonja, alatta pedig tükör. A k1j1~·at 

n:~~:e:t .. o~_dkával _s,ze~é:veze~t kemence áilt:
1

A .~~~~~.nd~ra s:o~ baz:a~ikom~t és 1sárg~ sz~~mavi~·~:=t~ \:~I~t~~nt kulonoozo haszna tat! targyaKat raktak. Az e!etKoruimenveKJavula.saval nott a Komrmi :~.·Az ulva. le!vh :,rO-
bá t konvha és hátsó szoba eo-észítette ki. 1 

A konvhában a tüzhely a nádból épü it kémény alatt kapott helyet. 
1 

Az :..tdvar felőli szoba bútorzata: szövöszék, asztal, derékszögií pad, amelynek egyik sarkában abrosSzal 
lefedett ken·veret tartottak. A családi házhoz kamra is tartozott, amelyben a hombár volt a legfontosabb dsz
köz. Azt kö\-eti az istálló és az óL 

Az éDitkezésben ie lentösebb változás a XIX. század második felében következett be~ a tégla alapra he~ye
zett vert fal megjde.néséveL a zsinde\v és a cseréptető aikalmazásávaL A -kéménv ekkor már té2:lából épdl, a 
szobák bútorzata kénye!n1esebb és korszerübb. A tárgyak elheiyezése, a belső díszítés azonban sokáig 
gyományos maradt. 

los{f-loan Arde!ean. 1893-ban kiadott monográfiájábó! tudjuk n1indezt. A l'vfonographia conn;nii 
Chifichoz c. ntunkájában a kéteavházi románok népviseletéről is fontos információkkal szolgáL 

"A férfi ruházata erős kendervászonból készült. A kendert az asszonyok termel ték, szőtték és varr
ták! A férfi inge gombházas volt, az ingujjak szintén. Bocskort, vászonnadrágot, posztókabátot, xj:te!
!ényt, télen pedig bundát viseltek. Hajukat hosszúra nővesztették, egyesek őssze is fonták. Széles ika
rimájú és nör"e kalapo t viseltek. Az asszonvok me!lénvt és sötét színű szoknvát hord tak, a fiatalabbak 
viiágos sz{nűe~ket. A lányok arany pikkely~kkel díszít~tt blúzt öltöttek fel, ;uhájuk alját aranyszálial 
ékesítették. Korclován lábbelit hordtak, a fiata! lányok piros színűeket. A lányok hajukat copfba lion
ták és hátra vetve hordták. Ma már (kb. i 890-es évek- P. Gy.) mind a férfiaknál, mind az asszon~ok-
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nái ~tapasz:al~ató bizonyos eltérés a múltbé!j vise]ethez képes-t~ ruházatuk erősen hasonit a m~lg\ ar i::-. 
a ~emet nepvtseleth.ez~ Ennek ellenére a román jeHeget megőrizték, ami elsősorban a nveh·hen·. -~< Y:d-
hisban és aszokásokban nyih·ánui meg"~ (lG. lap) -

A po!Qárosodás a körében lassabban és vvnt~tonabban alakult ki. 
nem renddkezen erős és :1emességgel, amely képviseln1 tudta voi na érdekeit. A 
r·észe- a papokból és tanítókbó-l áHó szűk~knelmiségi réteg kivételéve! -

~i(€~~~~f~~::~::::~~~~~~:~~::~:;~~~fJJ;f~tf~§~!~~::::~;:~ 
19 J 9. ev1 roman mtervencms csapatok megjeíen.ése oi;/an nagymérvű o:;w:1yra;rm';a<s:c;c 
remtett, hogy a fv1ag;.'c..r is aktÍ\' román haderő- 1920. 

~~t :~~~~v~;~~~;e aa~~~;~~~sé~~~~~15i~~g néikü~~~~:!j;·Az 1970-es törté~ némi tehát a 

~ff,~;r~~:~:~~Eit~g;t~i§~\g~~i;;~~E;:~~if~fg~Ji!~~2::,m 
egvtltt az identitás me2:őrzéséveL eHenkezőleg_ a beolvadást erősítette feL 

EGYH.Á..ZI, VALLASI ÉLET, TÖRTÉNELMI, NÉPR~JZI EMLÉKHELYEK 

A ha;a; ro:~ánsá~ túinyo:11,ó _többsége -valami! ven fe ie kezet a jeielileg 70 ezvházközsée-
geJ rendelKezo ortoaox egynaz!1oz tartoznak. .. '"\z ortodoxia a kizárólagos nemzeti ··..:allásc a 
XVI-XVII. század forduiójáig, amikor egy· részük áttért a katolikus hitre. Az egvházi közösségek kezdetben 
'kizáróiag a román nvdvet hasznáíták. A nyelvváltás az egyházban is az álta!án;~ asszimiláció ~zerves részét 
képe~i. A magyar nye!vhasznábt a múlt század végén t;;~ied el a karo!ikus és egves baptis:a imahá-
zakban, elsősorban a bihari f\·lára őrizte ~ 
Afagyarcsanád. lvféhkerék. a litunzia, 
nisztráció nyelve (néhány 

Az identitás megőrzése szen1pontjából a 1e'""'""""'n 
román ortodox (görög-keleti) közösségek m<~g,l!aku!ásár<}i 
taink. mint a románság !ete!epeCésérőL Szinte minden 
az egyházközség ntegalakítása. A szerény anyagi rendelkező román először fá-
bó i, vagy egyéb kevésbé tartós elemekből építi fei a szüks.éges heiviségeit. A 
re áiló adatok szerint a ma is müködő román ortodox templomok a kö·v'etkező heÍvek~n és korban 
re: Haidú-Bihar me~'v'e: Darvas (kb. j779). Körösszaká! (1788). Körösszegapiti (1779), Y!ez,őnet<:rd 
Vekerd (XVIII. század vége), Zsáka (j 791). Békés meQve: Battonva (]784 közösen a szerbekkd 
önáiló). Békés (!789), Békéscsaba (1837), Csorvás, (j900). Elek ' 
(1824). Gyula- Krisztinaváros (1864/ Kétegyháza Méhkerék 
Sarkadkeresztúr, kápolna (1943). Csonarád megve: lVIagyarcsanád 
gökkel és a macedorománokkal együ-tt hasznáiták a temokmtot. egészen 
egyházközség, a magyarcsanádi ,Ji1i2.iéjakénf: 1996. feb,ruár 25-él; a!aku!t, 
ban nem rendelkezik. -

. -~ magyarországi román ortodox közöss.égek. a Román Ortodox Egyház részeként, kezderben a terDieti
leg 1i!etékes püspökségekhez, !698-1868 között pedig a karlócai szerb érseksé~.d1ez tartoztak. i 761-ben aia
kuh meg a brassói román ortodox püspökség, amely ! 784-ben 0; agyszeben be ..... tette át székhe1yét. A szerb 
egyház!;ól !864-ben, Andrei $aguna pUspök szorgaímazására kivált nagyszebeni román 
uralkodó érsekségi ranrrra emelte. SaQ:Lma szebeni püspökséae meilett az a~·adi és a kL,rranseöes; pl!spu;csc:~
ből ~!It az önállóságát elnyert román ortodox érsekség hierarchiája. A hazai román ortodox kc,zö·SS<~g::k 
arach püspökséghez tartoztak, majd a na2:vváradi román vikáriátusság: megaiakulása után a biharí 
ség ek ( Körösszegaoáti. Darvas. Zsáka, :vlezőpeterd. KörösszakáL Vekerd) 
_ l-920 után a ronuin ortodoxok szervezet: rendje megváitozott. Több évtized ef()tesz:te;;~ 

;;~e~·ü_!: meg_aiak~tan_i a :\fagyarországi Románok Egyházmegyéjét. 
t'-ízaro1ag kanon!OQ! szen1pontbói tartozik az aradi püsJökségen 
archáíttsához. ' 



kato'iíkus hitre. majd antagyar nyeh-'hasznáiatra áttért román közösségek történetének, egyhjáz
"'''"''''"'P.t''"''k küiön fejezelet-lehetne szente!n.i. Jelenieg ~1agyarországon hárorn olyan görög katoiikus egy
""L"-'""-''c?' \'an. amelynek tagjai még rendeikeznek román identi-tástudattal és nyeivismerettel: Létavértes. 

~~~P~~::;~~~~,~~,:~ae~~~:~etltősebb :'~~~~~?~:~ll~~~~~~:~,~{~~;~:~;~1~~;.:~fu~~!~~:~~:l!~;~~f~~ 
csavart tornvoK. vaQv KUlso rresKoK ts ihsZltiK. a haza: roman ortodox tetnp

többnvire a XVII L .S7á~adibarokk stfius S7abá!va~ sz~rint épültek. Külső kiviteidz6-
sükben ezért nem hason líranak a saiátosan ortodox temo!omokra_ A teino{om _értéke. be;ső hangulata 
nosztázion művészeti ertékétőL kiv~telezésétő! füz!l. · · - ~ 

Magyarországon szárnos müvészeti értéket kép-visei ö román ortodox te!np1omot talá1unk. ~1éretei, 
fal képei, egyéb keg:; .. tárgyai a~ apj án a gyulait (mikiósYárosi), a napjaink modern festészeti irányzatait 
röző ikonosztázion. a rnüveszi, az egész templombeisőt kitöltő festmények étiéke alapján a méhkerékit 
tartjuk a legjelentösebb bazai román műem1éknek. 

OKTATÁS, MŰVELÖDÉS, KULTÚRA. 

A magyarországi rornánok o:..:.tatását ~ időrendi sorrendben - több korszakra oszthatjuk. A nernzeri esin1e 
megjelenése előtt a románság oktatása iér;y·egében nem tért el a magyarországi oktatástóL .".:1,. Tomán oktatás 
története az i 495-ben alakult brassói iskolát tar~ia az első román iskoiának. Az első korszakban a iegtöbb 
román oktatási intézmén: Bruss() és Fogaros környékén volt. Az itt beszélt román nyelv képezte a később 

bázisát_ 1 

A XV!!!. görögkatolikus unió nagy lendületet adott a román nyelven való mih·~iő-
désnek. A Habsburg támogatott román görög katoiikus értelmiség figyelemreméltó sikereket! ért 
ei az ískola><lapításban_ Ennek eredményeképpen a XVHL század végén 300-nál több román iskolát taiáhlmk 
Erdéh/ben és a Part~umban_ ! 

Az első ortodox eg)' házi ;:om án isko·iák a Bánságban jöttek létre a XVIII. század második feiébeu, mel~·ek 
a kariócai szerb patriarchátus védnöksége alatt áiitak. 1781-ben már 83 községnek volt román isko1ája, ain it 
a bécsi kormány nem nézett jó szemmei. 1783-ban elrendelte. ho!!v a határőrvidéken katonai nálvára készülő 
ron!án fi~talo~ csak nén1et i~ kolában tanuihatnak. .A. román nyelv oktatása hátté(be_ szorult a hitoktatás n)[ei
ve IS a nemet lett. 

A felvilágosodás korszakábói száTmazik az a gondoiat, hogy a nemzeti nevelésre azok az oktatási .és ~'-'!e
ve!ési intézmények a legalkalmasabbak. amelyek az álíam áita1 meghatározott tantervek, tankönyvek alapján 
müködnek_ 

A korszerü hazai nemzetiségi oktatásügy a rnúit század közepén alakult ki és az i 870 után hozott tö~:é
nyek (Eötvös-fé1e !868. évi néooktatási alaptörvénv. az mtodox egvház autonómiáiáró{ szó!ó 1868 as tör
vénv) keretében vá!t jogi!ag is rendezetté. Az ! 868-as nemzetiségi törvény érintetlenül hagyta a nemzetisé
gek iskolaalapítási jogát. s kimondta. hogy ezek az iskolák egvenrangúak az áliam hasonló fokú iskoiáiyaL 
Biztosította az anyanyelven való müveiődést. az akadémiai. !iletve a felsőoktatás! kéozés kezdetéi2:. A fele
kezetek minden községben állithattak iskolát, :naguk váiaszthatták a tanítókat, magak határozhatták meg a 
tantervet és a tankönvveket. l 

A hazai rornánoknái szinte csak egyházi iskoiák müködtek, a két egyház ( unitus és ortodox) fennhatósiíga 
alatt A tanítás nvelve mindegvikben a román volt l 

Az 1880-as ~vekben úi f~iezet kezdődött mind a hazai _nemzetiségek iskoláinak történetében mintl a 
többségi magyarság és a ~~ele~ együtt élő más ajkú népcsopo1tok kapc~o!atában. Azzal, hogy az {379_ iévi 
XVHL törvény a nen1 magyar tanítási nye!vü iskolákban kötelező tantárgyként bevezette a mag:yar nyeli'et, 
megszakadt a nemzetiségek tiszta anyanye!vü oktatásának 1nintegy évszázados folyamata. Ezt követöep a 
nemzetiségek képviselői gyanakvással figyeinek minden felülrő! jövő intézkedést~ s abban beHigyeikbe \

1

aló 
beavatkozási szándékot iátnak. Különösen igaz ez a középiskoláró! szóió 1883. évi X. 20. tc_ megjdenjése 
után. amely bevezeti a magyar nyelv és irodaiom, valamint l\r1agyarország történetének oktatását. sa ne!~Ze
tiségi tanárok számára eiőí1ja a magyar nyelv ismeretét. Az i 891. évi XV_ re. az -óvodák számára írja elő .,É! 

ntaQ.Yar nvelv mint állam nvelv ismeretébe ·való bevezetését", s az óvónőket kötelezi a magyar nye1v elsajátí
tására_ A legnagyobb elégedetlenséget az Apponyi-féle !907. évi XVIL törvény váltotta ki, ami az egyprt
élést nagyon megrontotta_ 

A nemzetiségek kulturáiis életében fontos helyet foglaltak el a közéo és szakiskoiák, hiszen ezekben 
formálódott az ~rte!m!ségí középréteg. mely mindenkori mozgatója volt a nemzeti mozgalmaknak. s á!tÁ!á-
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ban a szeltemi életnek. Többek között ezekben az iskol2kba;~ kcrü!t svr 
szín-ielöadásokra, s a tanárok 'köréböi kerültek b a román 1rc~akvn és rnüvészet müvdőí 
;:Ián középosztály a """""''-""-'~~':";l>-!'~\!Jihl:~-'!Jlllllig)illJIQ!lli 

ok~arási intézménn,v·é vált. 
"'"1 ~<vnt>n a baiázsfaivihoz hasonlóan előbb a ::.Ein. 1n2Jd a magyar é; román volt a 

A román ortodox gimnáziurnoK később ala-kultak_ Ebb-cr: a br2ss.ó~ románok 1ac>L.uu:aK 
l 850-ben a!gimnáziumot létesítettek. ""'e'vnek 
eHenére~ hogy ezt 1875-ben Trefmi 
186?-ban alaku It Naszódon. n~ajd 

Erdekesség képpen emHtjük meg~ 
:Vagyszebenben, Baláz::,fa!ván, Belényesen .'-\ három 
Román Nép Irodalmi és Közművelődési Egyesülete {~STR-2-~1 12rtotta ·fenn. 
gyar nyelvet heti 4 órában tanítottak minden osztáh:ban_ 
lyezte. ~ 

Tanitóképzőiük a görög katolikusoknak l{of;J·cd.~,h/m 
~Vag)iSzebenben l(aránsebesen és Aradon voh. 
arneiyeket teológiai fakultásnak is ne\,:eztek. 
Szamosúiváron és Nagyváradon), az 

Szamosúj-,·::íron és _;_Vag:yváradon .. az ortodoxoknak 
lelkészeket szintü szen1ináriumokban képezték. 

Karánsebesen) szemináriuma volt- a történelmi M·""'."'.N'?';"'"' 

4 (Balázsfaiván. Lugoson. 
('\la;;z:vszebeneben. Aradon és 

két karral müködtek, az egvlK a 
oapok. a másik a tanítók kéo7ésére szo!gált. 

A mauvar áUamban élő ro:lTtánoknak e2:vetemi romi:n n\ ei v és lrodalrn~ tanszék;;;ket létesítettek: -I 86/ ben 
Budaoesten és Bécsbe11. l 877 ben Kolozsvárott 

A trianoni döntés után Magyarországon kis létszámú 
maradt nemzetiségek helyzete és iehetőségei merőben 
nemzetiségek iskolahálózata biztositva voít. Az 
honosított meg az 1923. augusztus 24-én 
ben. Ezek: 

L nemzetiségi tannyelvű iskola a magyar nyeh kötekző tanításával (A-típus), 
2. kéttannyelvű iskola nemzetiségi- magyar tanítási nyeln d (B-típus), 
3. m~gya: tanítási nyeh-ű iskola a nemzetiségi kötelező tanításával (C-típus). 
Ezze! az 1skolai struktúrával nem minden tudott egyformán éln!. mert 

pant szegény román egyházközségek két, eseti eg nagyobbat 
a rop-

, A .típt;smegosziás ért~lm~ben a románok 
manoKnaK nem volt, B-tipusu csak egv. 

A IL világháború utá1~~ 1960-ig a l~azai román oktatás pvzf.ciól erösödtek. A koalíciós idők L!tán fo!vtatott 
nemzetiségi politika azonban lehetedenné tette a . a nemzeti-nernz~tiségi 
szeHemb-en v~:dó neveiést. Ehhez sem a rendszer se111 a nem volt 
alkalmas. Két iskolatípus maradt meg: a kétnyel-
vüvé alakították át. 

Az l 946-tól viszonylag szép száinban létrehozott 8 osztálvos á!!a:ni iskolák ug').:an biztosították az 
nyeíven való oktatás szervezeti kereteit, d-e ennek tarta! ma n;m volt alkalmas '--'~ funkcióinak 
sére: az anyanyelv megőt:zésére és a nemzeti ·tudat fejtesztésére. A problémák adódtak. 
doi~kéDpeni anvanvelvi oktatáshoz már nem voltak me2: a szükséges nveh:i feltételek, az "'"'""'·ptp~< 
zás1 leberőségei az iskoíán kívüL Abban az időben sem (kb. az 1960-as évekig), amikor a román közössé
gekben még áítalános volt az anyanyelv, a n?.~v,w·,?.n' 
szen az anyanyelV funkcióját ·egy tájn.:,.eivi töltötte 
fogva nem sok támpontot nyújthatott a magasabb szint-ü 
vá!tozáso~ és a sürlísödő vegves házasságok következtében 
oktatás fehétek i. Ez a magyarázta az i 960-ban hozott döntésnek. 

A kérnveJvüvé átalakított !skoiák nem tudják maradéktalanul betölteni funkcióikat, men: 
a) nem tudiák elérni a nemzetiségi nve!v megfelelő szinvonalú e!saiátfttatását~ 
b) nem nvllitanak keHő ismeretet a nemzeti"égek múhia. kultúráiz:. saiátos vonásairóL az önismeret h iá 

nva oedi2: kihatással van a nemzetiségekkel vaió h.apcsolatokra, 
c) nem tudják igazán felkeltenis tartóssá tenni a kisebbsé2:i nveiven való müve!ődés és a rendszeres 

nvelvhaszná!at i{Yénvét. 

nyo~ ~~~~~~~::~;k szükségessé a hazai· nemzetiségi közoktatás újragondoiását, a i ehetséges fejlesztési d-
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( Méhkerék, Gyula, Kétegyháza~ Battonya, Elek), 6 n vetvoktató (Bedő. 
Puszta-·Ott!aka, :Vfagvarcsanád) általános iskolában és egv köz-éo

,,,"'""--,"''""-"" részesü! rornán nveivokta't~sban. Óvónőkéozés Szarvason" tanitókéi)zés 
~ ~i:nnáz-~u:;:t tanárkéozés pedig Budapesten folyir·'. i~ .. 

Kb. l ü-v to. 

A HAZAI ROMÁNSÁG HELYZETE A TRIANONI DÖNTÉS UTÁN l 

A történe!mi 1\1agyarországon. l-ényegében két évszázad alatt (kb. 1700-1918-ig), a r01nánság me:rteremlette 
mindazokat a gazdasági. társadalmi és kuhurálls feitéte·Jeker, mndyek az identitás me2:&rzésétlez szüksWge
sek. A közel három miHiós románság nemzeti intézményrendszere nemcsak kia!akuit, hanem nagy- mér!ték
ben megerősödött. Kiteijesedését a 19. század ~--égi etnikci feszüitségek, az uraikodé nacionalizmus hátt,ltat-
ták, a1aj-d az L világháború végén bekövetkezen: változások félbeszakították. 

1 

n ó_·~~~~::~\~~ ':~,';:~~-·~~~~~~á~~;:.•: ~~it:;J ;~:~~~~~- ':~~~i~i~~~:~~e~:~é~~::~~:~tít~s~~:;i~1~~t~, :t;~~~ 
stb.). ame!):ek lehetövé tették az önálló szeHem i élet kialakítását. megerősödését. 

..... i 

A hazai román kultúra korszaka a XDC század 1i1ásodik fele. A XVIII. századból tem~ma-
radt szerény, többnyire épített templomok helyett_ a iegtöbb románok á1tai lakott teiepüiés~dn -
természetesen a pofvilrok aí1\·agi hehzetétől tLizgően - komfortosabb. modernebb. mű\tészi kivitekzés en, 
kőbői éoített ten{olo~ok sok~srga jeÍenik meg. -;.~1elyek a parókiák m~Hett épített isko~ákkal egyiitt je! ,ntik 
a románság szellem i központj ait. Budapest és a nagyobb erdélyi városok me U ett (Nagyvárad, .~rad, 

Balázsfalva. Nagyszeben, Brassó stb.) a XiX. század második felében válik a hazai románság eg:v'ikjeieptős 
kuiturális központjává Gyu~a városa, aho i német földbirtokosok támogatásával .és az anyagilag Is megerpsö

~?tt :1elyi románok adakozá~á?ói ~eié~? l a térsé~. m1:1dmáig !egje;_ent?,se?b OI~odox rP:Űem!éke~. a ~-e~t lf:li~
Josrol e! nevezett nlOBLH11enta!ís meretunek mananato tempiom. vyu1an jeíentk meg I 894-ben, a vm os ~zu-
~ö~tj_éJ;ek. Do:i_d szerkesz~é~ében a, .,Lumir:a"' ·cím ű újsá~ i~--~ rom~nsá~ m~gnöv~~-ed~~ j~hető~jg~it 
JelZI, nogy e k:s egv masik roman ortodox templom !S epul. Az Ittentek kultural!S e:etet egyh-rtere~ 
körök szín.esitik. 1 

A trianoni döntés utáni !V1agyarország románságának. alkotó értelmiség hiányában nem maradt má~ vá
lasztása, minthogy szim:e mindent elölről kezdjen. sa kü!önösebb felkészültséget nem igénylő népi ·kui~úra7 
hagyományápolás felé forduljon. A legkönny·ebb feladatnak a népdal és főleg a néptánc felkarolása mut,tko
zott. Ezek müveiésének legtennészetesebb színterei az iskolai rendezvénvek, ~táncház és a fonó vo!~, fli!:t 
spontán ul öröklődő társadalmi és kulturá!is intézmények. Erre a tevékenységre IS rányomta azonban belyfget 
a _ro l itikai. i1?st~bi i.itás, a . _ h i:~en :,gy r~nchá~ megszet~v~~éséhez i~ ~~ató~ág~- en~ed~lyre volt Sfük-
seg. A nel1ezsegek rneg;s a Jelentosebb roman popu!ac10val r:enaelteezo kozsegekben (Battdnya, 
~viogyarcsanád, Ké/egyhá:::a) és a románság kulturális közoontiává előlépett Gyulán megjelentek az ~lső 
néptáncegvüttesek. kórusok. majd néhány oívasók~r és dalegylet A 30-as. 40-es években Gyulán ígén~'es
nek mondható színházi előadásokra is sor került. Ahaiában a hazai román szellemi és művészeti _élet föz
pontjai a kü!önböző körök, az ískoiák és az egyházközségek voitak. A kulturális élet élén tanítók és p1pok 
álltak. ' 

Az L világháború után magasabb szintlí tanu!mány:okat a hazai románok ~ Budapesten kivi.H - csfk a 
Romántához csatolt erdéh·i városokban végezhettek. Csak ígv tudták biztosítani_ példáu! a tanítói és a papi 
l!tánpótlást. Ezek száma ~zon ban -elenyészŐ· volt. Magyarot~~ág és Románia feszült visZonya ieheteti~nné 
tette a normális. f~le!mektő! mentes identitás vállalást, a korábbi évtizedekhez méd1ető szeHemi éiet fotyta-
tását. i 

Ehhez képest a IL utáni korszak érzékelhető váitozást hozott bár az elmúlt féi évszázad ki-
sebbségi politikája sem mentes ellentmondásoktóL Az eiső években ~nagy volt a lelkesedés. a r9má-
nok is őszintén hittek abban, hogy a velük szemben addig folytatott politikában is gyökeres váitozás t~rté
nik.Ebben a meggyőződésben fogtak hozzá a románok is a kuiturális élet újjászervezéséhez. GombamPdra 
aiakultak a ·mtíkedve1ő együttesek. Alig voít olyan mérhető. román származású lakossággal rendelkező teíe
pülés, aho! ne a!aku!t vo!na valamilyen hagyományőrző csoport-(tánccsoport~ énekk~r, szinjátszó kör stbD.A 
8 osztálvos állami iskolák, küiönösen az l 949-ben létesített e:vulai román gimnázium diákjai rendszer~sen 
járták a _,falvakat román nyelvl't színdarabokkal. A ~~kultúrkörut;k" fénypontját akkor is a népdal és a nép~ánc 
jelentette. A folkiórmüsorok tö szervezöje az 1948-ban megalakult Magyarországi Románok Kultuíális 
Szövetsége volt egészen i 956-ig. 

l 
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A kezdeti tendUtet nem iehetett azonban tar1>5s, m1veí az 27 

diktatÚra torzftásaJ éreztették hatásukat a {,(5y.:.t;'.c-7r'-ét"· ~ cw- fokoza!nS 
kepüiés._visszaesés voH. A nemzeti-nemzetiség! lebecsülése, a lJS[11Zet~ét~~~_,~_~Ít~j_~~:l: tt~~~-eges 

az .,ügy"'-tő[ való -eifürduíáshoz vezetett. f-ormál~s, reLsúnes és Je<TwnstratJ·,_. 
kárhoztat\ a a nemzetiségi intézményeket. Ekkor alakult ki 
a h.azai .nemzetisegekről. Az igazsághoz hozzátartozik az is, 
értéket :is felsúnre hozott, sa népi kuitúra olyan mestereí ·erneikedtek 

Ny;:z!~r u~~~;~Zs~ka ,~:~~~~~~t;~~~t:-~~~f:~~, -~;~is~,~~~~:ó 
~~ki és a méhkeréki néptáncegvüttes sikere. éle-tkéoessége, 
hog~y a hazai román néptánc bekerüUön az or;zág nép,tá11crn~ozgalmának 

Ha a románság müa!kotásaival nem is tudott -

~~~~~·::~111é!~~1~:,a;!;,~.:,~~~1;ie:~ö~~:~nszeliemi 
n:unkához szUkséges eszközökkel. a a Jakásdiszitéssel. a 

nep":iselettel és az Az építkezési és !akásdíszitési szo~as;)k!;a 
bárkio aki a kétegyházi tálházat meglátogatja (szobaberendezések~ konvhai fi.::lszerelések, állattartási 
stb.). Sajátosan román j~lleget az~nba; nem sokáig tudták megőriz;1i. ~ill:fu:.Qt'-:"_1:<2lJJ.".02~U:Qilk>~~ 
néhánv eÍemét sikerült az utókor számára meg-tartani. Kivételt képez a 
néo'- isdet és az öltözködési szokások. ameívek 2-3 keresztlll Cn·izték rneg eredet: vonásuka:.: . . t.~ 
ro1~1án népvisdet gazdag ornamentáciÓját n~n tovább átörökfteni. 2m inek 
töségeik hiányai meHett núnden bizonnvaL a magvar és a német népviselet es 
ezért ·vonzóbb jeilegében kel i keresnünk."' '"'"' 

,Annál gazda2:abb viszont szellemi kuhúráia. E nemzeti kisebbsé2: {egna!!vobb kulturális értéke minden 
bizonovai a ieies ünnepekhez (karácsonv. úiév. hús\-'ét). az éíet sorsdönt(. eseménveihez (szüietés. házassá2:
kötés. halál), az évszakokho7 és a n1ezei munkákhoz kaocsolódó szokások. a? ezeket tükrőzö enikus és lírai 
aíkotások !néptánc. népzene.- táncsza\·ak) vitalitása és szépséze. Néoköltés?e_~_Sjk e2:vik legiobban 
rem·enzentált müfaja a népmese. Ma is élő szokások. 

a karácsonyi kántálás és éneklés, 
a január eleji házszentelés, 
a lakoda-lom népi szertartás szerinti megtartása, 
a halottvirrasztás és siratás. 
A :·o mán népi szokások zöme legtovább a tiszta román [v1éhkeréken maradt iTI eg. E Békés me-

gyei kis település nép í együtteséről és tradicióihoz való Yált ismertté o;·szágszerte. 
Ezt a folklórkincset szárnos kötetben jelenítették meg a kutatók az utóbbi három é\ t ízed ben. E folklór-

gyl~tő és feldolgozó kutatómunka, ameiy az !960-as évek indu lL elősegítette ;;_JQ[i<Js')f::§e..!J!"-ru@if:k~ 
tatás tudománvos szintre emelését. Ebben nagv szerepe Domoko~· Sám~e!nek, It<Jczo:;an .\o-r'n'm'nnk 

Borz:1 L,u~·iának: a ~~taia?b ?eneráció közü! }:/agyné lvfartyin Emffiának .Csoóai 
AnnanaK es Buczn lvnnaelanaK. 

E 'l11Dzgaiom lényege a hagvománvok őrzése és művelése. s nem annvira a mecr]évö értékek továbbfellesz 
tése. gazdagítása. az alkotó munka és az önismeret ösztönzése. Ezzel :nag\:arázható, hogv a oolgárosodó 
románság igényeit nem tudták igazán kieiégíteni. a tradíciókat a moder~_, oolgári értékt~ndd~! ö-;szhanz-
ba hozni. Eg;·-két. többnyire erdéíyi származású író. vagy kö!tő ' --csak akadt. de a hazai r;-
mánság soraiból a '70-es évek köze pé ig figvelemre szakern ber. kutató, ( Ili:z Tvánus kivételével). 
múvész nem kerüit ki. Tény, hogy a ÍI. ~iiágÍ1áború után az első vers, J~ovei!a, cikk ~s' n""' iiitP'"' 

csak, 1974-ben jelent meg., 1'vfuguri" (Rügyek) címmel. Közel. öt évtizednek kellett ahhoz 
re lépjen egy vérbeh alkotó értelmiség, amely 1991 végén- J 992 elején hiv'atalosan fs "'''"'"''.''' 
hazai román tudománvos kutatók és alkotók közösségét. Ismertebb 
Oraján István. Prekup János. Szántó Sztellu, Fretyánné Kozma Éva. 
Emiiia, Cs-obai Lás'Zlóné, Hoczopán Anna. flert,ryán Tibor, Kozma lvfíhál.-v. Perrusán 
Munkáik megjelentetésére alakult 1992 elején a NOI Lap- és Könyvkiadó, amely rövid alatt- a NO! 
heti!-ap n1eUett- utódja a Foaia romdneascG- számos figyelemre méltó tudományos

7 
irodalmi 0s n1üv6sz.etí 

könyvet néprajzi (!zvorulj és kü!turálís (Lumina) kiadványtjelentetett meg. 
Az {992-ben megalakított Magyarországi Román Kutatók és Aikotók Közössége fogja á í~ sz:crvezi és 

támogatja tagjainak tevékenységét. i\1ínt általában a -kis létszámú népcsoportok esetében a haza t románok 
közü! ís csak kevesen tudták megteremteni annc.k: tehetségüknek n:cgfeicíöen 
~3zakosodianak". A többség nernegvsz;r eavmástól elkülönülő kényszertilL A kevCs kivé-
telt elsőso-rban a képzőműv'6szet \/~lameivik ágát müv.eiő aikotók 
lehet. hogy a t"estészet~ a grafika vagy· a Piaszt1ka megfelelőbb iórma az ~Jcgcn nycivü ~s ku!tu-

ll 



aik ot ó SJ,ámúra. A trianoni béke és a IL á !tal Dkozott .rrau:ma is közrejátsi:ha-
e7;-.:::n a tc:rűkten honosodon meg az a hagvománv. amelvet a gvulai Kohém 
Ro:::á!ia fémjelez. Ebbő i a rradicióbó! és eit tejle;~ti tovább a b;"rtonvai szár-

fs~t:án és a Budapesten szüieten lvfészáros kDrunk két Ieitehetségesebb és legis-

Eieken é ~~á~~~~!~~f~~~z;;:;~,~;:;~· :t;~~} =~;) ~u~~~~l g~!~;~~~;~:~e~ue:s;!!~~!~o~'l~~~~~é;~JI~; 

~~~t~:~:t~;~!,1ii.~~~i1~~~1[t~{:~~~~:5:~~t1f~I~i~f1~i~i~iTI~~l:E 
A n1ai W1agyarországon élő románságnak a XIX. század más-odik feiét6! szá1nos fo·lyóirata volt, külqnö

sen BudapesteiL Színvonaiukat és a románság éJetében betöltött szerepüket jelzi az a körülmény is, hogy a 
pesti. los?f Vulcan által I 865-ben elindított Familia cimü !O!yóir2.tban debütált (l 866) a románok !egisrher
tebb nemzeti köhője, ~~·ihai Eminescu_ A nagy román köhö ugyancsak a Budapesten megjelen ő, Alexa1dru 

~omon által szerkesztett Fe~erat~;m;a-ban j_et7:1t~t~ ~~~~ ~lső pntitl~ __ ai fr~s~i~ .l8~0~be3~, ~zek~-- fo:~óir<fto: 
es az ugyan!2sak P-esten rnegJeleno Concorcha \;8o l -l<) ;O;, AuroFa .~.\.OJT!ana \i 86..,- i 8o:,} ._erenJtettek n1tg a 

hazai román ku!turáiis és -~rodalmi.~!et a!a?~át ~s ~zo~gálta~ JTio~;Hk~l:t ~~-utó~ok_;z~mára; ~ . _, 1 

Ezt a gazdag hagyO!T-Ianyt vallja magaenaK es toiytatJa .a IL \·::agnaboru utam r-omansag .a Lwerttiltea 
"Voastrá ( 1950), Vocea Tinere;ului (1953), Faaia Noastrü {1 956) újságok, az 1951 óta 1negszakítás néfkül 
megjelenő (~alendaru! lVosrru, i 992 óta Calendarul románesc je!enieg pedig a .._J:<oaia románeascii cfmü 
hetilappal és más szakmai folyóiratok megjdentetéséve! (iz\oruL Lun1ina). Az alkotó értelmiség szánfára 
ezek kínálnak publikálási és ntegnyi!vánuiási lehetőséget. _ l 

l 

SZERVEZETEK, ÉRDEKKÉPVISELETEK l, 

A ha~ai .ro:~án~~g tár~adaimi h_~lyzetéve~~ .s,aj_á~o,s tö:té;:elmi, ~ö:,üi1:1ény~!ve~. és_ 1~1ín~en, bi_zonnyai n~m~~ti. 
tudatavai fugg ossze, i1ogy az onszervezooes1 Keszseg rgen Keson _wlentkeZ!K. Letszatnanal fogva partQoK) 
alakítására eleve nem gondolhatott. Hagyományos önszerveződési formája nem elsősorban politikai, hailtein 
ku~tur~li_s je!!egL:.vo!t. A :11ü~re\őd~si~ és ot\:asók?1:ök, da!,~ é~ I:őe?y.ietek, _al~ít~ány~k~ mük~dve_1~ s,z~:fár~ 
su JatoK JelentetteK a romansag szamara az 1dent:tas megorzesenek KeretelL tzeK szama a ket vdagnaqoru 
között erősen megcsappant. Azt követően pedig, poiítikai okok miatt. a helyi közösségek teljesen eisorJad
taL /~. n. világháború után lényegében a korábbi egyesületek szerepét az amatőr hagyományőrző csopohok 
vették át. A politikai érdekeket ls képviseiő struktúra nem alakulhatott ki. azt a nemzetiségenként megaífkí
tott országos szövetség helyettesítette. I 991 után. a Magvarországi Románok Szövetségének szorgahntzá
sá\'al aiakultak meg érdekképviseleti jelieggel a hely! és szaki-nai egyesületek (Battonva P-uszta-OttlAka, 
Elek. Kétegvháza_ G·v·ula. I'v1éhkerék. Í\'lagvarcsanád. Sze2:ed. Budapest, Körösszegapáti. Bedő. Létavértes, 
illetve országos jeileggel a JWagyarországi Ronz/in Pedagágusok Társasága és a lttfagyarországi Ron1án 
Kutatók és Alkoták Közössége). 

A f\emzeti és Etnikai Kisebbségek jogairó! szóió !993. évi LXXVI L szán1ú törvény érteimében az 1994. 
·évi hd y! választások aJkaimával ll román h elvi kisebbsé2:i önkormánvzat alakult. (Battonya, Pustta
Ott!aka, El-ek. Két-egyháza, Gyu!a, Békéscsaba, Köröszakái, Körösszegapáti, Bedő, iv1agyarcsanád, l\t1éhke
rék). Ezek közül l'vléhkeréken hozták létre az egyetlen román teiepülési önkormányzatot Ezek alakították 
1ncg 1995. márciusában GyLdán a Magvarországi Románok Országos Önkormánvzatát. Az 1995. évi helyi 
pótvúiasztásokO'n Szegeden is alakult tizenegyedikként román helyi kisebbségi önkormányzat. 

KI KICSODA? 

Sanuúllv!icu-Clain (Szád, l 745. IX. 7. - Buda, 1806. V_ 3.): történész, nyelvész, görög katolikos egyházi 
író, tanár. Tanulmányait Balázsfalván és Bécsben végezte, aho! filozófiát és teológiát tanuit Balázsful~·án 
maten1atikát etikát filozófiát és teológiát tanított. maid 1780-ban ismét Bécsbe ment~ s a Pazmaneum! ta
nulmánvi fő~1öke v~lt hat éven át. Balázsfalvára ~~aió-visszatérése után élete foivtonos hányattatás. 18.04-
1806 kÖzölt a budai Eo-vetemi Nvomdában román nvelven kiadott ciri!l betűs kö~vveknek a 1ektm·a és }}.or
rektora. A tabáni temp~m kápo!;1~iában temették ei~ !Vlint az úgynevezett Erdélyi -Iskola kiemelkedő képvi
selője jelentős sze re pet játszou az erdélyi és magyarországi rolnánság nemzeti tudatának élesztésében~ erősí
tésébe11. 
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n_yeb.:tant: ., Eiernenta lingu ae áaco-rornar:ae S'ire Fn!m'h?nP 

-n:yek szel-k-ezetének !eirása me!iett e munkájában 
a román nyelv és nép ró1nai eredetéről és a 

aki következetesen ragaszkodott a 
:;·i innfnp!Grile ronuinilor" (A románok története. ténveí és esemér-p;ei. 

(A budai "zótár, 1825). Gondo-l-kodására nagy hatássat voitak a telvilágosodás eszmél. 
Gheorghe $inctti (iv1ezősárnsond, 1754. 1L 28. - Szinnye, 1816. XL 2.): román történész_ 

Családja nemesi cimet kapott. Tanulmányait Mezősán;sondon: az unitáriusoknáL l 766-tóí 
!yen a reformátusokniL i 768-tO{ Kolozsvárott a i 772-től B.esztercén, a piaristáki1ál 
Miután Ba1ázsfalván a szerzetesrend tagja lett, 1 Rón1ába rnegy. ahoi a 125U''D2llil§'lidja.J:JQ~ 

gyi~jti az adatokat későbbi 1nűveihez. 1 
egy év et Bécsben tartózkodik, ahol megismeri S. J.4icu-Ctain:. l 781-tö1 a 

tanára. 1784-től isk(Jiák 0-'agy szere~1e 
és tanköJ;y<vek 

~skoia többi 
a konzervativlzmusárói hires Jon Bob ezé:""t ~]veszti 

állását és 1794-ben egy ide-ig fogva tartják_ A Ce!Qén élő Vass gyermekeinek nevelője ien~ ahvl 
szágigazgatói teendöket ís ellátott. Itt fejezte be főmüvét amit azonban a cenzúra míatt nem tudott m~;g;ei~;n
tetni .,I--Jronica romimilor ~i a mai mu!tor neamuri".(A románok és más néoek krónikáia). 1803-ban 

~~,~~~;1:k'~,Ji~á~;'~!~~'I:C~t~~~~~:1~~~n:~á~~okr~~t. ~~-o~1 ;~~ic~~i~~;n~!~~~nk:~~C,~~~;~k~;~;:;· ci't:k halála 

után. 18.56-ban jelent meg Ia~iban 3 kötetben. Ez a munka 84-tő! I 
Nye1vészként ő is a román ny-elv latin eredetének az és a nyelv~ani 
szakk;fejezések modernizá{ására .teszi a hangsúiyt. Az Iskola 

Petru lv!aior vagy 1\1arosvásárhely, i 760. ·,,:agy !76{. 
csa><tm>ot származott, apja görög katollkus esperes \:olt Filozófiai és teológiai 

nyokat foiytaton Balázsfalván, Rómában és Bécsben, Gh. Sincai társaságában. 1780-tóí a balázsfa!\ i 
iskolában fogikát és teológiát tanftott majd kénvte!en volt kiiéoni a szerzetesi rendbőL és 

l8Ű9-ig. amikot':"",Budára - 'ahoi 12 évet rö·it a budai "\y:omdá-
és Pest az Erdé!vi 1sko1a 

jává ebben a korszakban. "' 
Fő mlívei: .. h1oria penrru incef)utul románifor tn Doc!úu"' 

dett és Teodorovics és Teodori á!l:ai befejezett .. Lexiconul de Buda" (Buda, i 
-!entősebb kidolgozója. amellye! a román szavak latin eredetét próbálták. nem kevés 
szótár befejező részében a román kontinuitást igyekszik történeti és nyeiv-észet! 
túlzása, hogy a románok a rómaiak közvetlen leszármazottai. 

.Moise Nicoara (Gyula, !784. XI!. 4.- Bukarest, !86!. X. l.) Iskoláit Gyuián, '~"avv".-"''on 
zsonyban és Bécsben végezte. A kor egyik legképzettebb rnagyarországi rornán 
lehetséges legmagasabb fokú (,~akadémiai';) f\.1űveitsége révén és a 
odaadó képviselőjeként szerzett magának hín1evet. felkészültségének köszönheti~ 
osztrák császár felfigyelt rá és megbízta Ferdinándfőherceg román nyelvi instruálásávaL E 
igyeksz1k fe!haszn_áini, amikor megkezdi harcát a ron1ánság vallási fUgget!enségének kíYfvásáért és kuíturá
!is feiemeléséért. Eletét e két célnak szente!te. mi'•/eÍ n1eggy-őződésévé vá it., 
csak a szerb egyházbó í va i ó kiválása. ö ná!! óságának elnyerése és 
megteremtése révén biztosítható_ A harc során konfliktusbakerült 
hatÓságokkaL mind a bécsi u<l\'arraL ameivtői vána a románság követelésé-nek 
ei!enére, tevékenysége nem volt hiábavaf'ó_ A románság nag;részt neki az aradi 
( 18 i 2) és a teológiai intézet (!822) létesítését, valamiJ1t azt, hoQv l 829-ben :\fes! or loanovici 
végre román püspÖköt kap. 1825-be,n B u karestbe me gy, ahonnan --;;em tér többé vissza. 

Enzanuif Gozsdu (Nagyvárad, i 802. H. 2_ - Pest~ I 870. !L 
menti képviseiő. kereskedő. A Gozsdu-csaiád a n1acedóniai (ma 
törökveszedelem elő i az ! 769-1788 körüli években előbb Lengvel országba. maid 
le számos más görög és macedoromán kereskedővet ,!; csaiád i\1!skoí~on 
szági- és erdélyi román onodox egyház érseke, Andrei 
tagi ai: az dmagyarosodott E! ek (hírlapíró, író, fóthrvész) 
Nagyváradra kerü1t, igy románságának 1negőrzése nern jelentett 
nagyváradi román iskolában kezdte. majd a helyi kato!ikus gimnáziumban és a jogi 



'''""'""''";itlt{Js k_{}ti!tti~~ü ~s idenritású. kteme{kedő és meghatározó egyénisége a kor Inagyar lés 
kühllf~i-i~·-ékt6nek egyaránt. ~0.-eggyőződéssel vaHotta. hog)' a két népnek ., egymással van 

.Yzemkő:::! mindkettőjöknek veszniök kell" A Révai Nagy Lexikon szerint 
"I<omún buzgó magyar volt s n1int ügyvéd J 82 ó-ban ő volt az első, aki a pesti és bud, ai 

rom:;;,';;Z~;~:~;~~;~~:;a~:/~:)~t;~l;t~~ ~:y:s;_ pv~IJ~,~ :~~á~: :::,;:;t~~~~ 
üg;".'véd és költő házában ismerkedett meg a refonnkor nagy magyar fróh:af. (Kaz~nczy Fere~c, 

Benedek. Berzsenyi Dániel stb.), s az itt szerzett élmények hatására szegődöft a l\líúzsák szo!gálatáóa. 
iron verse a "Széoiiteratúrai Aiándék';-ban jelenr rneg (1826). Jóval jelent6se'f;b 

ro,<nansaq érdekében tevékenysége, hiszen mint hirneves ügyvéd, ](rassó megyei. jőisp4n. 
ronrw;;or,o;o>rfudotr kü!piteni a befolyásos mag:y·ar körökkei, ame(veker a rom~n

rörténetébe elsősorban a kultúra fejlesztését és t-erejeszrését célzó erőfes}i-

1 ,, A~é~é,7n;~;/~i~,~~~~Z'd?c;;~:~:e~;~:~:;~;!';?:t~~é!;:,~;:0&~;;;;;~~~~7~;:~;r~~~Zn:~~;; :;:.~1:~ 
J\ Zahari a Carcalechi szerke~vzíésében). a Stefan P. N ego ie p-esti román tanirá által kiadott .. Calenda1ful 
Romdr.esc .. (l 830) és Diaconovici fuga "Viata lui Cristos., című munkája. A halála előtt néháhy 
i1~.1-7(;ppa1 ké~·zí:etr _ , a_! apjá~ (!869. _n?v~~1ber 4) létrehozott Gozsdu--alapítván~v segitségé~'el 
·:c:zezte tanwmanyazt szamos hazaz roman ertelnusegt l 

Eftbnie lJurgu (Ruda-ria, ! 805. X iL 28.- Buda, 1870. V. 12.): politikus, történész, fiiozófiatanár, ügy
';éd. országgyűlési képviselő. A'lsó fokú tanulmányait Karánsebesen végezte. Fi-lozófiai és jogi tanulmányo
kat Szegeden és Pesten végzett Doktori cünet Pesten, nemzetközi jogból szerez 1834-ben.. ~1ég abbGn F 
évben Ia$iban filozófiát, i 836-1840 között Bukarestben logikát és római jogot tanít. 1840-ben egy, a '48...;as 
forradaiDm jegyében szervezett összeesküvésben va!ó részvétei míctt kiutasítják 1:-{avasaiföldröL 1843-1845 
Között Lugoson tartózkodik és elsősorban a román ortodox egyháznak a szerb fennhatóság aié-i-i kivonásá~rt 
küzd. Ezzel van összefüggésben az i 845 márciusában történő 1etartóztatása és 4 évi börtönbüntetésre ítélik. 
1848. április elején szab';du! a többi forradalmárral együtt. Lugos és körzetének vátasztókerüieteben képvi
se!ö"·é választják. A magyar-román együttmi.iködés híve. 1849-ben együtt tart a kormánnyal Debrecen~he, 
majd Szegedre. ahol július 28-án elfogadják a nemzetiségi törv.ényt. Avram Jancu és a magyarok köz0rti 
köz-v'etitési kísérlete nem jár sikerreL A szabadságharc leverése után halálra ítélik, amit négy évi b-örtönbl-,n
tetés.re \,á!toztatnak. l 853-ban szabadu!, 186 l-ben ismét országgyül és i képviseiővé választják. Utolsó évei
ben \ isszavonultan éltVácott és Budán. Hamvait 1932-ben szállították a Kerepesi temetőbői Lugosra. SzQb-
rot emeltek neki Temesváron. ·

1 

Afexandru Ronuuz (Kisősi, !826. XL 26. - Szászsebes, 1897. IX. 27.): egyetemi tanár, publ~cista~ Or
szágg;~ülési képv!seíő. Iskoláit Belényesen, Nagyváradon, egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. !849-
ben a belényesi görögkatolikus gimnázium, majd a nagyváradijogiakadémia román tanára. Többévet tölt?tt 
Pesten, aho i előbb a magyar -kormány forditója és fogalmazója. -majd l 863-tói a pesti egyetemen aíapít?tt 
román tanszék tanára és vezetője l 897-ben bekövetkezett haláláig. 1866-1887 között országgyűlési képviSe
lö. 1866-ban !ett a Román Akadémia tagja. A TimoJei Cipariu által képviselt iatinizáló iskola hiveként el~ő
sorban nyelvészettel foglalkozott. ! 864-ben a .. Román hetvesírás'' címtnel tanulmányt jelentetett rneg! a 
.. Cf..Jncordia'· c. pesti folyóiratban. l 868- l 876-ig a "Federofiunea ·· kia-dója és szerkesztője, ameiyben s~á
mos politikai cikket publikált. A hazai r01nánság nemzeti mozgaimának meghatározó egyénisége. A fíaÍal 
!vfihai Eminescu gondolkodására is nagy hatássa! volt. ! 

J usti n Popfiu~ (Dizsér, í 841. X. ii - Létavértes 1882. HL 27.): magyarországi román göíög katoEk[tiS 
kétnyeivü vers és prózaíró, lapszerkesztö, tanár. lskoiáit Nagybányán, 1\agykárolyban, Nagyváradbn 

i\1ínt ginínáziumi tanufó szerkeszti az De:;-teaptii-te. i·ón1dne (Ebredi. román) -és a Afuza cri~·eal(l!i 
(Körösi í\1úzsa) c. lapokat. i 860- l 864 között a bécsi Szent Barbara Kollégium haHgatója. l 863. november 
l -j~~: pappá s.zentel!k,_ majd a_ nagyváradi ~ren:on~rei gimnáz!u:11_ r?n:~n taná~r~,- a, h_ei~i ro~ná:1 ol~asókör -~e
zetoJe. ! 868-ban megJelentet! a Amvonuf ( Szoszek) c. egyhaz1 toiyo1ratot. v a il as! targyu Cikkelt versern a 
.. Concorditi' (!862-1863), az .,Auroro románc/" (1863). a "Familia" (1863, 1866-!87!): a .. Sio~u! 
románesc ·· ( 1866) c. folyóiratok közii. 1880-ban lett a nagylétai görög kato!ikus egyházközség esperese. fő 
mlíve: Poe::ie .y i prozö (Vers és oróza), Nagyvárad. 1870. Verseit vallásos~ ne1nzeri és hazafias érzés hatja 4t. 

v··uican (-Pusztahoilód, 184 L HL 3 L -Nagyvárad, 1907. IX. 8.): pub-licista, !apszerkesztő, író, mjű
iroda!omszervező. Apja, Nicolae Vulcan PusztahoUódon, Nagyíétán és Nagyváradon volt görpg 

kmr._1{·\kus Anyja, Irinyi V~któria, a '48-as hagyományokkal rendelkező írlnvi {lrimie) család tagja. 
töltötte. Tanulmányait a hdyi román iskolában, majd a nagyváradi premont:lei 

,_ .• _, l· ~.ogi tanulmányoAka~ .:'égz~tt P~ste1;, (i-859:1863), .~ho! ~gJ?en ~· !1elyi _román !ap?k 
lntmk~ttH':-'a t .. ( un<:'t.JraJu .. Auroru rmnana ... Ltmon.-.·tul , , . .)ezafoorea ). l8D)-Den jelentet! meg Pesten 

!4 

a .. Fami!ic'' c. 
március 9-én a 

egyszerre tudott ,jó magyaí poigár'~ .és a románság érdekeinek odaadó 
vei: Poezii (Versek) Pest~ l 866), Panteonul ronuin (A rOinán oanteon, 

~:!'7T~~2(~ s;,:;~,~~;:~ :::r~i~~;~~l::t ~~;;;) ~~~~~~~~~;es;:.)~~~~~:k~~;~~~~:;;~~:~~; '~~~~~ :~r;,~ 
ház fe!álHtásáért Brassó székheHye!. Ezze!; a cé Hal hozta létre 1869-ban a Román Sz! n házi 

David Voniga (Gyttia, 1867. IX_ 8.- 1933. VL 2.): költő, ortodox 
-Gyu!án~ Belényesen. Budapesten és Aradon Az l 900-as 
irásnak szente!t. !892-ben a Gazeta 
egyetien verseskötete~ Dor 
.. Lumina ., eimmel. Ebben 

~~~~\ ;e~~~~;-i ·:~~-~~~;~~öé~I~~~~~~s 
~~;;,~~;t~, ~ ~~,~~~~,;n!'~~'~:~;,e~~:~?it;;ep~c;~;~,~~~t~~;~:il~;t:~;:i~ica szerkes~t~~:;~;ca ;i $coala c. !a

fc~~~~~~~,~~~~~~~<~ é~ ;:,~~~~~'~s~:~iöjeal~~türegen é,~:g ~~;';s~:~;- telepszik ie. Számos 
Koluin G_rörgy (Gyuiavári, !9!D. IL 22.- 1966. XIL 16.): festő, Kossuth-dUas (1966), :Vlunkácsy-díjas (1960. 

!964). A Képzőművészeti Főiskolán tanuk_ maj-d 1931-ben Párizsban fo!ytatta tanulmányait. 1930-ban rendezte első 

~~:áii~9~~~~~~~s!t~~~~~~~;~~;~:~ ~~~~á~~~;~~;::~~t~~:~~~~~~-~~b~:~~~~l, 1~5~~:e:n a~~~:e~~~:s:~~~~~~~-m~~~~ 
vásárhelyen, l 965-beil a fv1agyar Nemzeti Galériában gyüjternényes retrospektív kiáilításon mutarta be műveit. J 959-ben 
a Vl. vásárhely~ őszi t3.daton Tornyai-p!akette~ tüntették ki. !966. december 16-án halt meg Gyuián. A román onodo:-: 
temetőben helyzeték örök nyugalomra. Mlh:észi hagyatékát, mintegy 600 nagy·méretű ilietve techni-
kával kész~llt képét ·és köze! :3000 grafíkát Gyu!a városának adományozta. Műveít őrzik 

Pogány O. Gábor művészettörténész írta róla: "Ko h án életműve a nemzetikultúra erejétől kap 
zolást. JV!inéj közismertebbé lesz képe:·:~~ éJ?ék:. ~ , _, "' , zeng~ tarz.u~sá?a. messiási 

sz,af~cafa!<L anna! Ke.tsegwtenebbe valzK a nnrveszet tarsaCla/Iru néikziiözhet<'iÚemé~·e. 
Kohán hirnevinek növekedé.séhez, művészeíe hatókörének 

nem fílződik. UZ Ő CSak0/Ömegek o-nnd;mro HOlWiNCm'ic 

köz-érdeket megva!ósulva 
emberi letket p,.,,.,,,;rllnvn 

~'iZÓkimondó 
szorongatottság el!enére ... 

rosszul értelmezett szánalomból 
nevelt mérs·ékletre korlároz

széls(fségeirő!, termelési erőkről odakint s az Osztönökről 
boldogabb lehetne, ha nem venné 

sát, s ha mint festő megelégednék a dolgok vizsgáíatával. azonban a mű-
vész .. szakmai" kötelességeit kiterjeszteni a az emberiség- rnind ez 
kérdéseinek megvá!aszolására. Igaz, válaszai nem szfvderírőek, de mert 
nek. ·végs·ő soron igencsak biztatóak . ., Kohán erőteljes, monumentá!is hatású festett (Sirató, 19~:2: 

Kabát !942~ Asszonvok-korok, l 949: Pávás asszonv, i 965). A képzőművészet, mint az úgynevezett aitOldi 
festészet. lényegében a vásárheiyi iskoia_ kiemeikedő képviselöjeként tartja számon. 

Haláiának 25. év;fordulóján Kohán György· müvészetének eg);ik legjobb 
vetkezőképpen idézi fel a gyuiaí müvész munkásságát: ,,Alighanem kevés 
hasonló fajsúlyú poggyásszal a jövő évezred értékvizsgálói elé, me rt bár e mester 
felnyÍ/rak a művészet haladását szabad utat engedve az Európához 1"'"'-'rr.,,h,-u 
avantgárd törekvéseknek, ezek nem érinrik a koháni slifus 
/egköznapibb. olykor banális témákat és is a köitészet 
eleve kivonja az eg)lfllÚS! váító if~ányzatok mérc~je alól. Élénken 
jelene! Kohón Györzy 1965. é--.:i- els(). utolsó ovúite",r',nH'' 

n_:vilt meg cr lVemzeti Galériában. 
feremben a viaszfempera képei voltak leírhaták s 
nak stiláris utódjain át, jutott el Kohán a és a sikidomok ana!fzisében 
sommázás végső fázis áig. Ezt az e!aádig ismeretfen koháni urat látva, a mesteniil 
ttiabb kollégája:- És nwsr? }v:ÜJst hogy·an tovább?.;- Természeiesen a tartaíorn irányábaf 



uy;~:~z~~::~~::i~t k~;ö2; -~~z;~· JÓ;~~~~~&~;~ í~~~:e,k~~~~k?re"~::s~~~:~e~~!~:~,T :::~~~~~ 
a müvészi pá!y~n: Al~'agi o~o~ n:ia_rr a h_áború ~;e,! alatt _n~m~ foíyta~ar:a t~nulm_~Y~~t, e~ért a -~~p_lirás 

a neiyi gyogypedagogta ;skolaban vabatt munkaL 1 948-tol a ouaapest1 Derkovrts KoHegd1m 
ahoi rajzot tanui és a szakérettségire készüL 1949. -szeptemberében kezdi meg te.Isőfokú képzőmŰ~'é

tanuímányait, amdyeket 195ú-töl a leningrádi Repin Intézetben folytat, s itt szerez diplorn.át egyi~ 2-

föidosztásról készitett nagyméretű tablóvaL Szüiővarosában, Gyulán telepedett le~ s élte 1e -éietét. Az 19?4-
ben elhunyt festőnő hagyatéka több száz festmény, rajz, tanu1mány, akvarelL grafika. A 60-80-as évei< lal
földi festőire ieHemző fí2:urathr, realisztikus és impresszionista ábrázolási eszközök ieHemzik műalkotásilir 
t:tmén·v"viiága_, a szülőföid természet! széoséQe_ ielfegzetes vonásai~ a föidművelők. ; hozzátartozók- élet,J ~ 
tanyák~ viíáia, Gyula régi, szük utcáí, -kárPát;Ua1 és bolognai é!mé~ye{~ a cigánys~g tarka világa. Több ké~et 
szentdt Kohán György emlékének. Szinei igen váitozatosak. A '70-as évekig elsősorban a melegebb, okNer. 
a piros, a barna, később a kék; a zöld, a -!ifa, pályájának uto~só korszakában a sötétzöld és a sötétkék sbín 
dominált. \lonah,.ezetése f-eszesr már-már merev, ami portréit katonásan kimértté teszi. i 

Lucütnlvfagdu (Battonya, 1937.- Budapest, !968. V. 22.): orvos, költő, fi1Inrendező. Tanuhnál!yaiit a 
battonyai. a·gyu!ai román álta1ános isko!ában és gimnáziumban, a szeged~ orvostudományi egyetemen, m~jd 
a bud2.pest! Színház- és Filmmlívészeti főiskolán végezte. Első román nyetven írott verseit a gimnáziymi 

~;~;~~:~y~;e~~~~~:l~~~~~i11~~~~:n~~te;;~~:.:o;~:;i ~~;'~g: ~~~~:i~~ ;~;~~:~!e~;~~~:e ~~:;,~~~t2~ 
kéts6gbeejtö. Az identitás keresésének teíheít csak növelik a kénvszerű pálvaváiasztásból fakadó nehézSé
gek. Az identitáskeresés gyötrő szépsége és az önmegvaiósítás dflemmá( képezik a szegedi folyóiratokban 
l!1egjeienő immár rnag:,.:ar nyei-vü mociern verselésű költemény-einek témáit. Versei jelentek meg a Híd az 
Ere n át c. kötetben ( 1978. ). Versei í 99: -ben Conjesiuni címen Constantin Olariu fordításában -ieientek mea 
Budapesten a Dunárea k~adónál. Az orvosi diploma megszerzése után a filmrendezés feté fordult. Td.bb 
sikeres film (Távolodó~ J 966., Gvökerek, 1967. stb.) elkészítése ütán úgy tűnt teljesül élete nagy álma. Ígére
tes írói és müvészí pályája azonban korai halála (1968) miatt torzó maradt. 

llie ltY'ínuJ (Alamor. i 913_ iL 23.-): iró, n1űfordító~ újságíró. A Nagyszeben környéki kis faluból aJ-L 
\'iiágháború idején teiepe-dett k iv1agyarországo-n, miután tizenkét éves korában arra kényszerű!, hogy ei
hagyva a szüíői házat maga keresse meg kenyerét. Tem-esvárott kárpitosként dolgozik, majd több rOinán'iai 
városban is megforduL de ,,otthonra~' N1agyarországon lel, aho! felnőtt fejjel végzi el (1951-1953 között) 
főiskoiai tanuimányaü. i 953-tó! -Gyulán n)n1án tanár és újságíró 1973-ig, amikor nyugállományba vonul :és 
E~erbocsra ~öltöz!k, ahol,1:1a is_ éL 1~lsö :1~ve!!ásköt~te 19,38-~an ~agyszebe~1ben je~ent rrleg Ulifa pust~·u(ui 
(Ut a semmme) Clmme!. Verselt. eibeszelesett haza1 roman k1advanyokban jelentet-t Ineg . .lv1agyarors.zagon 
1977-ben adták ki első verses kötetét~ a Viaara eu cinci strune (Öthúrú hegedű) címmeL Azt köved, a 
Dinco/o de ori::ont (Túl a iáthatáron) c_ noveHagylíjteménye. Megjelent még Lumeaviselor (Álmok vi!áQa. 
l 99 i.) és El!nchdtam széo Erdé!vbő1 ( 1992) c. memoárkötete. I van u~ a klasszikus és jelenkori magyar iroqa
!om szorgalmas fordítója. ezzel is hangsúlyozva ~,ars poetica~'-jának iényegét: a két egymásra utait n:ép 
együttélése, megértése_ , 

Lucia Borza (Kétegyháza, - ): tanár, újságiró. foHdórgyűjtő, tankönyvszerkesztő. Tanulmány~it 
Szegeden, Békéscsabán, majd a pesti egyetem bölcsészettudományi karán végezte. 1951-57. közön 
a gyulai Nlco!ae Baicescu Román Gimnáziumban román és tnagyar nyelvet tanít. 1957-1978. k-özött a buda
pesti Tankönyvkiadó nen1zetiségí szerkesztőségében dolgozik a román nyeivű tankönyvek szerkesztőjekéht. 
Nevéhez számos fejlesztési prog1:am kidolgozása és tankönyv~ nyelvkönyv írása kötődik. iv1ég a Gyuián t0!
tött évek alatt kezd rendszeresen pubiiká!ni a Li bertatea !vroc.strá, majd a Foaia ;Voastrií és a 1Yoi dm ű -heti
lapokban verseket, ku!túrtörténeti cikkeket és olyan népi alkotásokat, atnelyeket szü{őfalujában, 
Kétegyházán gyűjtött_ Borza Lucia nemcsak folkiórgyűjtő, hane1n tudományos igényü feidolgozásai lés 
adaptációi is említésre 1néltóak. Ezekben az évekbén kezd gyermekverseket írni. Ez anná! is 'figyelemre 
meitóbb, mert a magyarországi románság egyetien gyermekverseket -író költője. Ezzel párhuzamosan laz 
Izvond cím ű néprajzi folyóiratban meséket, mondókákat és egyéb néphagyományokat közö\. Megjelent kö
tetei: a gyennekeknek szánt lvfclrunte mórgiirirare (Aoró gvön2vszemek, 1986), Flori tfrzii (Kései virágÓk, 
1987. íL bővített kiadás !997.) versek és a Jerebetu (Motring_ !988.) cítnű kétegyházi szokásgyűjtemé~y. 
Mint költő a hagyományos fo\:m&-~ érzésvilágot tükröző verseket ír. , 

Stefan Oroian ( Batton;:a,i, l 94 7_\{ L l 9. - ): tanár, !apszerkesztő~ festöm ű vész. Tanu!mánvait Battonv4n, 
Gyul án és a szegedi tanárkép~főlsko!án végezte. Életének rneghatározó szakaszát jelenti-k~ főiskolán _,t<!H
tött évei (!965- l 9ó9) során szerzett müvészi l!mények~ a város s~eHemisé2:e és mindenekelőtt a főiskola raiz 
tanszékén do~gozó Wi nk! er Lászió festőmüvész, akit mesterének tart, és I.;.ás, amodern ·piktura olyan kiv~! ó 

~~~"~i_s_el?i, m!nt ~ische~- _En_lő. ;\1ár e}~_ő __ ra:i_zain, figyden;r~ ~~élt~ ~önyvii.lu:ztrációin és ~az ~lső)e~en:_~s~fb 
au-,_o .. a~am a nonngurat1v, absztrakt, Klllonosen a konstruKUV!sta tranvzat Jellegzetes vonasal feaez!1etoK t~ L 
Festményei mindmáig ennek az irányzatnak a szín és fonnaviiágát.testesítik~meg. Jelentősebb kiáliitásti: 
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(!968). Gyula {1989), Békéscsaba {l 993)._ Arad Bt: karest (! 9'-J--t L Huda·-
Züric:-h (l 995), Dizingen (i-995), Brassó A :V1agyar Ors.-:~-tgü~, 

Szövetségének tagja, amelynek dij3.t 1995-ben a békéscsabai alkalmáva! nyer::e eL \Ent a 1\:01 
és Könyvkiadó megbízott igazgatója 1990-tő! számos hazai román köny\ művés:ó-tecl;nikai n.,,.,,~,",,.,~, 

látta eL 
.lWészáros Gabriella (Budapest, 1959. márciu; 22. --): festő és 

követően a bukaresti magyar nyelvű középiskolában tanu h~ 
nyert fe1véteh a Nicoiae Grigoreseu Képző- és iparrnüvészeti 
b mát 1980-ban volt első kiállitása a bukaresti Petőfi Sándor kuhúrházba:n. 
ugyanettől az évtől tagja a Fiatal Képzőművészek 

kapott. 19"86--=ban a kubai Müvészeti Alap 

száros Gabriella keresi az új kifejezési módokat, a be!ső 
vei grafikai rajzok -(szines, vegyes ted1nika), nw,Jv,,kf,"n 
tankönyvet iHusztráh_ \1unkáit többek között az 
meg. Szerepei a 1nagyarországi román alkoték mlh:észe~i -aibun~áb2.n. 
i\1.-iamiban kiadott spanyo! ny~J~.ft naeilapnak. 

Maria Berényi (Méhkerél-L 1959. '~):költő~ kutató. kl.ltatóir.tezeü 
Gyt.dán végezte. A középisko1ar~tan-6ln1ányok befejezése után az 
népmüveiés szakos haHgatója !ett, ahoi 1983-ban szerzett tanári ké:Deo;itióst. 
ket publikált a hazai románság kuitúra történetérői, '"''"''"e" 
önáHó verseskötete az Autodefinire (Önmeghatározás) 
meHőzésével magán viseli mind a kis.ebbsé2:b-en élők id<;ntitá.sken;sé,sének. 
került.érteimiségf vív6dásának, töpreiigésének sajátos vonásait. LatSL:uoa" 
zett_ nem egyszer szófnkar., dacosan sotjázó verssorokba szedi \"o,na,o;;a;;-
tete már kétnyelvü Fiirii fitlu (Cím néikü!, 1989)~ ami 

világé_ ameiyet csak a soknemzet!séglí 
néha a ~_saját nyelvünk" csődje is, ahogy 

kuitúrtörténeti kötet fén;jeizi Berényi 
szági Románok Kutatóintézetének ig~zgátója. 

A MAGYARORSZAG! ROMÁNOK TÖRTÉI'<ELC.1E CÍ!>1Ü TANCD1Aiü 
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ARORSZ.ÁGI ROM.ÁNOK NÉPR4.JZA 

románok ,~e~~~~z;';~á:~~:~~~~~!b;u~~~:e~ t~~:~~~1;~~~~e~n~~~<i:;:~;:e~:!7~~~l~ 

;:~:4~~~l~~~~t;t~~:~:~i~~~ffifE~~i~~!g:~!!4~]~i~Wf~~~:"~ 
(:Vféhkeréki szóiások és közmondások G}'ula, !974). ezt követte több rmnán n1esemondó mesekincsé-
nek megjelenése Sándor.~ Po'"·estile hú Budapesta, 1977.: Floria. Pove:jtile !ui Tea-
dor Simonca. . . !rnpáro!ü. Ro.)'u :;;i Alb. (Budapesta, 1982); -Világszépe és világ 

_ M~i?yarorszag1 román népt:;esék. Budapest. 1982-). Ebben az időszakban jelent 1neg a Floricele 
_ I::grn_usg)'ÚJt:m~n}·, (Virágok, Gyula. j975). majd az fzvorul c!mű néprajzi fúzetsor-ozat, meiynek {apja-
tn a neprajZ legkülönbözőbb területeiről találhatunk anyan)'eÍven publikáh írásokat~ adatközléseket 

A néprajzi kutatás fontos áliomása vo it az ~975-ös év, amikor megje{ent egv ú i néprajzi sorozat első ·kö-
tete Din tradz/iile populare ole romrinilor din (A magvaro;=;zági ro~ánÖk haivománvalbói) cfm-
meL Az eddig megjelent tíz kötetben a a népkö!tészet, a hitvilág és a népn1esék fe!doJgozásai 
kaptak helyet. -

Az 1980-as évektől kezdve már több öná!ió néprajzi kiadvány jdent meg. Ezek egyike Hocopán Sár.dor 
főként népszokásokat feldolgozó magyar nyeíven megjdent kötete. (Hocopán Sándor: A m~gvarország.i 
románok folklóriáróL Budapest. I 986). Lucia a kétegyházi folkiérkincs iegszebb m.-eséit, szóiásait, 
közmondás.aiL gyermekmo-ndókáit Kanna a népdalok és koiindák egy -részét gyűjtötte össze 
önálló kötetben (Borza Lucia: Jerebetu. chitighiizean, Budapes/a, 1988.; Kozma Eva· Cinieee 

Budaves ta. Domokos Sámuel közzétette a méhkeréki Száva Tivdclar 
Sái~tuel: mortilor ale fui Teador Sava, Budavesta. 1989) 2'.1ar,b;in 

~n![!~t pe~ ig :- nap~t~~-i . feldolgozásával j~rult h?z~_á .~ h~z~i r?m~n.s~g népszokásainak megisme1'-:te-
ksel.--Z (iv1artm En.1lta. ta romann t1InJuGefu! Bzcnz.$, Budapesta. 1987). , 

Az 1990-es években egy új kiadványsorezar indult a lvfagvarorszá;zi Románok Kutatóintézet'e kiadásában, 
ame!y a magyarországi román közösségek történetének, néprajzának és nyelvállaootának bemutatását t~zte 
ki ~~lu!. 'A sor?zatn~k _eddig ~ét, a kéte~Yházi és a bátto;n.:ai románokról szóló kötete jelent meg (Ber~nyi 
.:.\1~rrza_5·zerk: !~ ~fl~unfz~~ea lUI loa~ !os·ij Ardelean Chitighaz ~ Fagini istorico-culturale, Budapes/a, 19f3.; 
Batanza ~ Pagznz zstorzco-cultura!e. Budape_r.;ta. í995.) Az Adatok a maQ:varországi románok néoraizáról 
~!~L~. l99~~~en"m~~eíent ki a? ván y ~ísér~etet tesz a~ ,.. és ~zeii~mi k~ltúra tö~b területének rövid átte~in-
Le:::.ete (J'vfai tzn r..mzeza: Date etnogrojzce etespre romann Dngarza. G tu la. J 99 J.) -

P ARASZ TI TÁRSADALOM 

A magyarországi románok a településeken szétszórian éinek. Ez valószín ü leg a társadaiini folyamatok, s a 
többszöri generációváhás következménye. A tapasztalat azt mutatja, hogy szinte mínden tei-eoÚiésen tne ha
tározhatók az a rész, azok az utcák, ahol az idős román emberek élnek. Feltételezhető,- sa te,iepüiéstörtél eti 
tények is ezt látszanak bizonyítani~ hogy a románok egy tömbben helyezkedtek ei, és többé-kevésbé, el '"Ü

!önülten éltek. Ezt jelzik az olyan elnevezések is mint példáu i oláh-negyed, románváros, román rész~ olbh
sor stb .. amelyek szinte mindig a görögkeleti templom környékén találhatók. Az elkülönülés terminoió2:Íája 

n en~ m~:1d~~ ~ r:e1;1zetis~gi ~1ov_atar:?zásra uta_ !t: h_anem s~k ~~--et ben a vaHásra., _ , , '""'1-
.t--\ par\.a.Iasztas, a haza~odas e! O? nen:zet1seg: endogam!aL mutat. (Endogami?: be-lhazassag, ugyanazon 

törzshöz vagy törzscsoporthoz tartozók házassága.) A román családok nem egyeztek bele a vegves hátas
ságak kötésébe. Esetleges vegyes házasság esetén a román lán,,:nak átkeliett térnie leendő férie v_,atlásárk. a 
fé1j vallása volt a követendő a gyermekek számára ís. Több telepüiésen a kis íéiekszám míatt nem lehe(t~tt 
!oká! is endagámiában élni, hiszen a kis lélekszám olyan szükre szabta a házasságkötések körét, hogv rokOn

házatss.ági:_?~ v~zeti~~~e~t v~lna. ~::n~~ kö~ret~ezt~~-el~ szoro,~ rok~::~~gi kapc:o_lato_k a!~kultak ki a ~zom~zé
dos ~e!eptneseken elo !omanok "-OZOll (peidau! Koros5;zaka!- .l(_orosszegapatz, Letovertes- PocsCl)). A ,ve
gyes házasságok elkerülése érdekében inkább szomszédos. vagy távolabbi faivak román családjaiból bÍZa-
sadtak (példáu! a ma Román i ához tartozó telepU-!ések: Körösszeg, ](örösgyires, Siklód stb.). l 

~~egye~ h:lzasság. Azokon a településeken_ ahol a románok a szintén görögkeleti vallású szerbekkel éltek 
egyutt (peldau! Bortonya. a szerb-román házasságkötés effagadott volt. A közös vaHás és 
közös liturgikus szokások az minden területén közeHtették egyn;áshoz a szedJ és a román nemzetiséket 
Egészen másként alakult a viszonyuk például a németekkeL akikkel sem családi. sem hagvománvbeli kelve 

! 
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~:~i:iTf::~~~:~I~~~~é[~~~~~~~~~~~h~i:~~~~~~~~é:i~:~~:~i~~~~:~!~t~:if~;~::n~;;~;llic'lÚc·ll. \ 
tegzödésbői fakadó küiönbsé2:ek az élet :n1nden terüietén meQ!T!Utatkoztak --

• beleszóltak a párváiasrtásba, ~ ' 
• meghatározták az öltözködést, 
• megszabták a magatartási fo-rmákat. 
A románok egy része teilves jobbágy, majd felszabadult paraszt, más része zsellér volt. C radalmakban 

urasági kcndások~ béresek, tehenészek voítak. It"l: össze ann\'iL ho2.Y ~isőbb lakóházat 
no<ig<Ik!laic. Még a tehetősebb csa!ádok is adták fiaikat _,parzs;Q:azdaságokba szoi-

gának, hogy szakismereteket szerezzenek. 

Ez~~ l :ar~~~~:~:~s~;;~:;:tta ~-~!~~~~~~ kg;;;e~:~:~\e~e~~~fá;~t~t, :.~~~r;;~~;ie~s a e~~~t~dt~~~c~7;v~~é;~;~t~ :~ 
volt~ akinek a helyét a -ha iá la után a legiciösebb fiú vette át. Az. apa halála áita!ában a 

n.""'' 0 <"''"'" vezetett. Arra is voit példa. valameívik fiatal 
maradni, hane1n földbérletet • .. ·áltott és azon dohz~zott. A ~zázad 
román parasztcsaládról tudunk, ame!yik tekintétves földtulajdonnai 
.oé1dáui Gvuhin. Létavértesen_ M-éhkeréken. 

Ezt fontos megjegy--.eznünk, me1i a hazai románok népi 
éppen a gazdasági heiyzet volt. Az építészetben, gazdá~kodás-i ;w5d<)kiba!1, 
tárgyi ktdtúrában egyaránt megtalálhatók a szegényebb, illetve médosabb rétegre jellemző adatok. A 
szelterni kultúra az~ ame!y valamelyest függetien a társadaim í és anyagi 

HAGYOMÁNYOSGAZDÁLKODÁS 

Az Alfó~dön. a Sárrét körnvékén a parasztl aazclá!kodás fö teriHete a XX. század 
az áHattartás. ,t.. századfordulón m~r jellem'iő a szántóföldi gazdáikodás túisú!va. a gabonafé-
l ék és a kukorica termesztése voit. .._ _, 

A föUimunkák_legfontosabb eszköze az eke már a századfordulón félvas ·v-oh. az L világháború után pe-
dig eite1jedtek a vasekék és ekekapák n1e..!yeket általában a kovácsmesterek készítették. Korábban a 
vetés kézzel :történt, a felszántott fóldet fogvassal il!. a bevetett föidet boronával ~ölnörítet-
ték. 

Az aratás hagyományos -eszköze a kasza volt. A törpebirtokosok és fö!dnéikliliek aratáss:ai keresték meQ 
a család év í kenverét részes aratókként ·dolgoztak az uradalmakban, vagy a Az urasági 
aratók kaszásokból és marokszedőkből álló csoportokban dolgoztak. A marokszedC a felesége va~tv 
nagyobb gyermeke volt, ritkán fogadtak fel másokat. Az ar.rtók keresetét áíta!ában keresztre rész:;iték~'"'~ 
learatott terményt asztagba rakták~ együtt csépelték és egymás között széjjelmérték. lvhmkájukért lS-20 ke-
reszt búza. 3-4 kereszt ároa vo it a fizetség. iv1egosztoztak a szalmán és-a peiyván is, és a gaz-
da fogatán szállitották haza. A munka befejezésekor a parasztgazdák megvendé:zelték A ter-
ményt vendégrudakkai feiszerelt szekérrel hordták be. -... ..... 

A századforduló ig~ a cséplőgép elteijedéséig a gabonany·erés nyomtatással történt. A feHocsoit földre kör 
alakban beázvaztak l O 12 keresztet. Középen kezdték, s körben~ kalásszal befelé fektették a kévéket Egy
szerre 2-3 lóval, 4 óra alattjáratták ·le az ágyást, majd a szalmát feszedték és falapáttal tolták össze a szeme
ket. 

Fontos növény volt a kukorica is. Az idősebb generáció tagjai még emlékeznek a kukoricaszemek 
rolt földbe történt beszántására, de eZt a vetési módot már a múlt század vézén felváltotta az eke e!é 
pergetés. A kukor~ca közteseként vetették a babot és a tököt, ameiy a nap1;forgó elterjedése előtt a faivak 
olajnyerő tennénye volt. 

A fonás-szövés alapanyagát, a kendert a sovány, homokos föideken termesztették A kendertt~rmesztés 
bi~?,nyit~_kaké.nt 1:1ég m_a is szinte ,minden telepüié~en megtalálható a Cinepi:jte nevü határrész. A kenderhez 
a !o;det ossze1 szantottak, ugaro!tak, kora tavassza! újra szántották~ mcjd kézzel- az l95ü~es év~.::ktöl 
-vetették. 17 hét után tövestő! kitépték vagy sarióvai vágták le~ majd áztatni vitték. Két-háro:n hét 
hazaszáliították, és száradás után kendertörővel összetörték (ti!o!ták), kendert 
gereben.ezéssel bontották rostjaira~ -majd minőség szerint osztályozták. A 
zsaUyal vagy kerekes rokkávaí fonták. A fonaiat felmotollá\ták. A mészböi és 3 Hó lúgban 
tartották_ azután szalmarétegek közé téve n-ágyába ásták_ ahonnan három nap eltc-Ítévc! \.lCi~,ék ki. 
leforrázták~ majd hi-deg-meieg viz váltakozásával a!aposan kímosták. Száradás után fdgnmbo1yították. 



A fonó. A tOnásnak jelentős szerepe vo!r a fíataiság társas életében, az isn-ierk-edés egyik fontos aH{alma 
volt. Az 0·sztöi tavaszig tartó munkafoí_;.~amai egy- dalos-táncos összejöveteHe l ért véget. A fonó remek llebe-

tős; ~~:::~ioia:'~~~~~~~á~~~;;~~~u~~~e~o~~ :~~~:~e:e~~!~ts::t1:!~ái~~en a háziállat egyrészt a megéíhe- · 
téstjdentt;tte. másrészt pedig a vagyoni helyzet mércéje volt. 

A juhtartás a települések nag:yrészében. fontos ágazat vo~~ például Méhkeréken~ Gvuián. Battonván va
larnint a Hajdú-Bihar 1Tiegyei településeken: Vekerd_ Zsáka. Dan'as. Létavértes~ ahol 1nég az utolsó juhászok 
nevére -is emiékeznek: Orodán Stéva (Battony'a). Buj János (Vekerd), Görög _lvfihály. Lele Gábor, Molnár 
János (Zsáka) Szilágyi Antal (Létavértes). 

A fah'akban közös juhnyáj volt több gazda alkalmazott egy juhászt, akit újévkor fogadtak feL A ju~okat 
márciusban hajtották ki és tavasztól őszig kinn maradtak. csak októberben jöttek haza a !egeiőröt Az á~ lato
kat május elején, .a bárányok {eválasztása urán szepten1ber végéig fejték. I\t1unkájáért a juhász t-ejet, bárányt 
és pénzt kapott. 

Az akiot fából. kóróbói és· szaimábó i a gazda építette. Ö csináita a juhászkunyhót is, am~ly áitalában 
nég;.· lábon álló. szarufás tetőzetü, szaimá"'al bor!tott, kórófaiú építmény voh, és a juhász lakhelyéül szo1gált. 
Télen az áltatokat akiokban és óiakban tatiották. Az őszi behajtástói tavasziga juhász feladata volt az ohhon 
iévö nyáj ellenőrzése. megvédése a betegségektöi (pé!dául rüh). 

A XIX. sz. második felétől kezdve. de kü!önösen a századfordulóra a iöv.edelemszerzés fő forrása a szar
vasmarha nev-elése és értékesítése !ett. A gyermekes családok megélheté""s:ének egyik biztosítéka volt a fejős
tehén, !gy még a 2-3 holdas paraszt is eitartott egy· tehenet a szántóTOldjéről betakadtott tennénnyeL 

A gulvát tavassza-L Szent György napján -.._.,agy május ei se jén hajtották ki a -l-egelőre és az eiső ·hó Ieestéig 
ott is tartották. A csordát alkotó fejősteheneket is májustól iegeitették. de napor.ta hazahajtották a csordások. 
i\1ind a gu!vások, n: ind a csordásokéves terményekbőL ételekből és pénzből áH ó járandóságaikat álJatol!lként 
kapták. Poesai ban, pé!dáut a módosabbaktói húsvétkor és pünkösdkor csirkét és kaiácsot kapott a csordás. 

Télen a teheneket szénávaL ·ko korieaszárral és szalmávai etették az istáHóban a jászo i tneilé kötve. Ko
rábban igáz{tsra is hasznáhák. 

Mive! a fejőstehén az egyik legnagyobb érték volt a pz.rasztgazdaságokban. az áBatot és az istáHóját má
:xikus eljárásokkal védték: Az istálló sarka;ba, ?Z aitó mö;:ré oiros fejtőt (szalagot} kötöttek. Lánygyermekek
kel három babát csináitattak~ ezeket az ajtó mögé akasztották~ hogy a boszorkányok ne tudják elvinni a tehén 
hasznát. i'viegeiőző eijárásként fokhagymát tettek a küszöb aiá vagy a szentdt vizet öntöttek szét az istálló
ban. A faivakban napjainkig emlékeznek a tehé11rontásra. i Hetve a rontás visszafordításának változatos tnó
dozataira. 

A ló tenyésztése már a XIX. sz. elején megkezdődött. de csak földdel :rendelkező parasztok vál!alták. A 
ló ápoltsága, fejlettsége a gazda gondosságáról, a ló fogat pedig vagyoni heiyzetérő! árul-kodott. 

A se-rtés mindegyik áliatnál áitalánosabb volt. A legehető sertéstartás~ a községi konda iegeltetése, a ka
nászok felfogadása egyre inkább háttérbe szoruit. A tanyás gazdák a betakarítás után a búza- éS árpatarló
kon, a ku'Korica- és répafó!deken legeltették a sertéseket. Álta!ában karácsony e!őtt volt a d!sznóvágás. A 
disznótorban szokásban volt a maskarázás. Fiataiok kifordított bőrruhákban, korommal~ beken t arccal j kden
tek meg a vacsoráná!, hurkát és koibászt köve-telve~ a disznótor résztvevői pedig tréfáíkozt3.k a 
,.felismerhetetlen'' maskarásokkai. l 

A paraszti udvarokon mindenütt volt baromfi: tvúk_ kacsa. liba. pulvka. gvönQYtvúk. Voltak olyan_ tele
pülések. ahol a baromfitartás áitalános voit {példáu! Vekerd. Darvas). i\ baromfit ellátták tu!a.donieo- vei, 
hogy össze ne keveredjenek az állatok: péidát;l hátsó körmét levágták. szárnytoU át beiestették stb. A H1jdú
Bihar megyei településeken a libatartásnak \'Oh nagy hagyománya. Létavét1esen libalegdőre hajtotta! ki a 
libaoá:ztor~ Su~o- Cúb<!r·, az á_!l~t_o~at a1;:iért fizet~~~é,nt -~•én_zt búzát_ r~zsot ~a~·?tt. A l!b!~.~ők_ént to 1ll~~rt 
tartottak, bar a mzott l1banak JS .J O ara v oJt. A tol! boi Keszt!!tek az elado lan y parnaL A tollat aHalaban a a eo
rece ni vásáí·okon értékesítették. A háromszor-i tépést a ·csaiád tagjai végezték. A liba szárnyából kéSljült a 
toiiseprü. amellye! a pernyét seperték ie a frissen sült kenyérrő!, de összefont 1ibato!!ból készült a ke:lőtol! 
is, amivel a_ kalácsot kenték meg tojással sütés előtt 1 

Egy baromfiudvarban kb. 20-30 tyúk és 3-4 ·kakas volt. A tojáske:tetés legjobb időpontja az augu1ztus 
12-től szeptember 8-ig te1jedő időszak. A néphit szerint pénteken este jó ültetni a kotlót, ameíy alá kb. 25 
tojás került. A három hét múlva kikeit csirkék után a tojáshéjat kidobták, a záptojást elásták, a kártbjást 
(amelynek nem vo!t sárgáj a) pedig ba! kézzel keresztliidobták a háztetőn. 
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te!ek;césze1:1. egységes udvaron 
szerint a portát háróm részre osztották, elől he.lw•7ke>dett 

\-arban épültek a gazdasági építmények, és a telek 
G\:akran e1őforduit. 'hogv a románok más 

~ vették <it, példá~i rnagy'aroktól vagy más nem;~etisé:g(:;ek:tő 
alapanyagok -és .technikák megfeidnek az adott 

tükrözik a lakók etnikai hovatartozását. 

;;a.c~·'~''i',' épitnté
é'~ternenv~'l<e;; _::;.~ másik 

a gazdasági ud-

A parasztporta beép!tésére jeliemzö, hogy a lakóházat az utcára véggeJ~ ácsoit nvf'n'o'er'" épitették. 
Az oidalház, (amikor. a ház olda~faia volt az ute:a vona!ában), már rangot tisztviselők~ 
iparosok, gazdagparasztok laktak ilyen díszes homlokzatú, cseréppel fedett uaLa<wa>L 

za á~~~,l~~;;;~~o~'~;;~:;(:1:\~:~~;;:s~s(~\!~a~~~~:e~e~~1~~~ó~~=:t:~~~~~-t:~~e~~~~~z:~~h~ ~~:~~~~~; ~:~~~~~ 
iódo-tt A heh•iségek egvmás mögött heívezkedtek e~, tető alatt mint a ház vo;1alában futó 
oszlopos tornác. A ,takói~áz bejárata a ton~ác felől a kr.m.·<ooho 

A tisztaszobát csak jeles alkalmakkor használták. 
épü it, ·kon)rhából flíthető kemence áH t. ameiy üiő-. fekvő és 

Az következtében szlnte mindenütt átalakult az szabadkéményes 
feiőli az úgynévezett lakószoba a család igazi élettere, 
festése fest6rn1ntákka\ történt. Az aprólékos munka során az előre 
vitték fei a k.ü!önböző színárnya1atokat a falakra. Ezzel a neav""'"'"''" 

szépségü fa1festést. A falfestés főleg virág_ szőlő!nda és kü!önböző fcrrnájú ~evé!rno-
ál1t. ehhez k:ginkább a kék, sárga, zöld~ vala!T-;int a világos szfneket hasznáíták. 

!akóházat a iegelte1jedtebb építési tedmikávaL, falveréssei épitették, a földet a deszkák közé 
és faiverővel döngölték a fa·iat, atnely elétte az 5D-80 cm-es vastagságot. A ház néhol még 

naojainkban !s dönsröh agvagbói van, a nádtetqt felváltotta az új tetőfedő fehérre 
m~szelték_ sok hei)~en a Padlásteret lezáró tüzfalakat, de különösen a különféle geometrikus 
mintákkai díszftették. 

A lakóház szoros t~utozékai a gazdasági építmények, de ezek, csak részben utaltak a b irtekos 
helyzetére. hiszen sok te·lepü!ésen a szántófeddi gazdálkodásra épülő állattartás a tanyán fOly:t. A gazoas.1g1 
udvarokban 1-2 fejős tehener, néhány sertést, baromfit egy fogat lovat tartotrak. ,l.lliJc~JJ2~L!i.9:iill: 
6pítményei tradicionális elemeket őriznek. A ló- és építőanyaga és tetőzete 
zakéhoz igazodott. néha egybe is épült a házzaL A lakóház foiytatásaként a po11a hosszában álhak általában 
a kisebb gazdasági építmények, se:tésó!ak, baromfióiak~ de Körösszaká!ban például az utcafronton~ a lakó
ház udvari homiokzatával szemben áiltak a gazdasági épü i etek. A gazdasági eszközök és takann án y tárolásá-
ra szo!gáió építmények közül némelyik szín őrzi a régi sajátos építési formát: szaimáva! 
fedett. néhol tapasztott sövényfaL A hombárok, kasok és az újabban épült a 
teíken igen változatos. 

Csak;1em·minden gazdasági udvarban állt :;;::émeskút. JeHemzőek voltak a vert falból készített. csutkaszár-
rai fedett_ fehérre meszelt kerítések (például Kétegvházán), vagy a tapasztott készültek 
Méhkeréken). A módosabb parasztok kerítése deszkából készü it. Az 1950-es 
tása után. errvre gvakoribbak iettek a vasból, téglábá l betonból készült kerítések. 

A közép-.';aras~tsáo-ra ieHemző a múh szá~d fdének lassú gazdasági fejiődése hatással volt a 
népi építész~\re is. A~ 1880-90-e; években épült iakóhá~kat már egybeépített, ;;'yitott hosszanti folyo?óva\ 
látták el, amelyből később konyhát vagy kamrát rekesztettek e1. 

A tisztaszoba funkciójának megőrzése napjainkig tart. A család inkább új helyiségeket épített a már 
megiévő épüiethez~ csak megmaradhasson a tisztaszoba eredet{ rendeltetése, ne kelljen azt mindennapi hasz
nálatba venni. 
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LAKÁSBELSÖ,BÚTOROK 

A h.a:.-:~ú rvn.1ánok lakóházaiban rornán néoi bútorokat nem találhatu nk. A románság is ugyanazokon a !vásá
rokon szereLte ~be bútordaíabjait mint a tnagyar és más nemzetis-égű lakosság. Telep-iHésenként vannak kü
lönbségek, de egy településen ~belüi szinte azonos bútordarabokat találhatunk a iak3.s.okban" függetlenül a 
lakók nemzetjségi hovatartozásátóL Különbségek ·leginkább a vagvon i hehrzetbö~ adódnak. Müz a mód9sabb 
parasztok meg"",.r.fsároihátták a nemesebb anyagokbó i készüit bút;;darabok~t. addig a szegén:yebb népr&egek 
kénytelenek \·Ohak beérni az egyszerűbbekkeL A polgári bútornak a paraszti !akóházakban való m-egjd~nése 
és eitetjedése is a középparaszti réteghez kötödik. 

A román parasztcsaiádok lakóházaiban a bútorok -eLrendezése és a vri!tozato-s dísz1tő dernek adták a lakó
'~;-omán'- jeiíegét. 

"'"-""Luua bútorainak diagonális e!rendezését később felváltotta a párhuzamos e1rendezés. Az ágyakat 
he{yezték e! c. két szélső falon. jellegzetes bútordarabok a két ágy, egy asztal, négy szék, a 

szekrény· vaiamint a három vagy négy fiókos komód. ,t..z ácscit ládák a századforduiói-g, a kétajtós 
szekrényd-c megje1enése előtt.szoros tartozékai voltak a román parasztház berendezésének_ 

A deszkából ácsmunkával készitett, vésett mértan! diszítésű-, áhaiában festetien táda a ruhaneműek táro
lására szolgált. és az eladósorba kerülő !án y kefengyé}~t is ebben gyüjtötték össze .. A faragott dfszítésű ácsolt 
láda a Békés me~r"Vei román lakásbelsökre ieliemző, addi2: a bihari fa!vakban főként a festett 1ááákat vásárol
ták. A bútorzát remek kiegészítő darabjai~ díszes textílüfk (például terítők, áz·vtakarók), a kerámiák (például 
fai i tányérok). valamint a szintén falon lévő ikonok~ családi kéo-ek. tükrök. Az udYar fe!őli Jakészoba bútor
zata hasonlít, a tisztaszobáéhoz, de itt a bútordarab~k egyszenJbbeÍc szerényebbek,. kevesebb rajtuk a díszi
tőeiem. 

A konvha i elentette a családi élet fő színterét, berendezése is ennek rnegfeleíő vo it. A falusi házak ~té.oí
tése során megvá!tozott, pusztult a hagyományos bútorzat. A régi bútorok jó esetben a nyári konyhákba, 
ist~liókba, kamrákba, padlásra szoruHak vissza, s vagy hasznátaton kivül varrnak, vagy terménytárO~ásra 
szoigáinak. 

Gyakran ott áll néhány régi komód. szekrény a rnodern bútor me!lert a lakásban~ vagy· esetieg egy-egy 
nem lakott he!yiséget rendeztek be veiük_ 

A vao-vonteitárakbó! tűnik ki, hog)' már a múlt század közepén meQ!elentek a oaraszti otthonokban a fe
nvőfábói készült bútorok (asztai, karosióca. fogas), de még mi!;dig találhatók kem.énvt3.ból készüJt~ faragott, 
valószínüieg a régebbi stíiust őrző darabok (példáu i pad, asztal). Az 1950-es évekbe"'n a n1éhkeréki -csahidok 
szívesen vásárolták a gyulai polgári családok otthonaiból kikerült bútorokat. A paraszti háztartásban 'teret 
hódítottak a polgári ízlést tükröző bútorok (példáu! almárium, karosszék, ti.fkör. éjjeliszekrény stb.), .és a 
kézmüvesek termékei me !lett megjelentek a korszak gyáriparának árui is. 

NÉPI TEXTÍLIÁK 

A paraszti lakásban a leginkább román jegyeket magukon viselő elemek a szőtt ilietve varrt textíliák, 
amelyeknek az elöá'ílítása a iegutóbbi időkig házilag késztilt Az abroszokat, lepedőket Jenbői vagy ke~:der
b?L so_kszor a_ kettő ~everedésév~í szőt_t~k- A d~s~í~őmi~1t,ákat v_astagabb ~zí~1es p~mutbóri szőtték; A}ex:.liák 
alapszme feher. a cs1k-. geometnkus-, d:etve stlllzalt VJragmotlvumos mmtakat 1ros. sarga. sötetkeK. r zsa
szín. fila sz í nek variánsaival szőtték. A széídíszítések csip-kébő!~ neccbői vagy kézi fonású rojtokból itiita . 

A textiliák közül figyeimet érdemelnek a halotti lepedők, mert díszítő technikájuk és a rajtuk a!kahna
zott minták megkLHönböztetik őket más szőttesektőL Rendszerint fehér szfnü. vazdaiásos technikÁval 
laposöltéssei kiképzett geometrikus minták. valamint kézi csipkék díszítik. A tejré~znéra díszítés dúsabb!. ' 

A családok felismerték a hosszadalmas munkáva! készült szött-hímzett népi textíliák értékét, és megőriz
ték öket. Az asszonyok néhol még az I 950-es években is szőttek leányaiknak terítőket, iepédőket~ törüikÖző
ket.~szakajtókend?k~t és ~aj~t ;égi d~!:abJaika~.i-~~ya~ra!: ráh~gyo~?ny~zták fé_1jl,1ezme~ő Iányaikra; , l" 

,"--\ magyarorszag1 romanoK tegkoraDbi textil Ja~ sza!szamolasos tHmzestechn1kava! keszültek~ c-saK ke~obb 
alkalmaztak szabadrajzú mintázatokat. A gvolcs egyre gyakoribb fe!haszná!ása nyomán te1jedt el a lvukl1ím
zéssel készített textília. A szálszámolással késziHt vászonnemüek leggvakoribb hímzésted:nikái a vagdalá
sos. a lapos ö!téses és a keresztszemes. A vavdaláYos technika a!kalma~ása elteijedt ·...,·olt a magyar néPi ~ex
ríliákon is. A hazai román közösségek le2:inkább a halotti lepedőket díszítették ezzel a technikávaL A vá~zon 
sávját száianként felvágták a széleken, a7,1eddig a mintát tervezték. A feivágott szál kihúzásávai e_gy mihtás 
rács képződött. ameiyet hímzéssei erősítettek meg, majd a rácsos alap közeit hín1zéssei, főként iapos öltéssei 
dfszítették. E technikával főként apró mértani aiakzatokat alakítottak ki. A kivan·áshoz pamutfonalat, \·~·agy 
magút a kenderszálat, a vászon alapanyagát használ ták. 
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dis!ö:~~s;;~~~~~\,:i:~~~~~:: a húszas ~ h~,~~~;:~s0;\:~~~~j~e;~:~~~es 
kölcsönzött eternek szercóoEoínek_ nagy divatja volt az 1930-as évektőí az aoróiéi.;cs munkávaL S(lk

(szinte gobe!in-.hatású) dfsztörü1közőkr~ek_ me!)/eke't nagy feíükten díszftet
Inj}(JZlClOiZK?ci _ tek színes 

Az aíapanyag függet~enü-L szabadraizú hímzésrninták az uróbbi é\ilzedekben 
román közöss~gekben. ~ezen beiü! is a ~yukhítnzéses szabadraizú mintázatú hímzések sokka! 

::~~~;~~~~~~;,- t; :·~~~~:~~~;őv~~~:=~~:~;,~~ke~~~=~J~~~s; ~~!~;é~í~~~~~~i 
tosan divatos hímzésmotivumokka1 bő v ftették. Így az ! 960-as -években teret 
péidáu'i a kalocsai himzés motívumkincse. szinvitága. 

vai~~1!ti :~~~~~~~:~~~~~,:;~-:~ne!fa~~\~:~~;''~~~~~~~e:.é;:~~~~~~e~hez a rom á:~, ~;;:~~~:~~é~~ 
a mértanias cHszítések és a növényi ornamentika a meghatározó. A díszítettség: mértéke \·clt a. 
textilia népi ku!túr-á-ban ber-öltött szerepévd, példáu i a l~pedőknek csak a szélet~" de a rií''7"hr'"7ni<M 
nagy feiü\eten diszíterték. 

RUHÁZAT, ÖLTÖZKÖDÉS 

i1.._ magyarországi románqk ruházata telepü{ésenként, koronként~ nemenként és koJw;z;áh:olÜ"''" 
Az öitözeten megmu~atkozik viselője társadalmi he!vzete is. Küiönbö711ek az 
munkában használt ruhák is. .., -

A román lányok és csszonyok fejviselete kü!őnbözött a más nemzetisé:zűekétőL A koszo-
rúba fonva hordták. és csak kevés szalaggal díszítették. Az asszonyok fon;tt kontyba és soha-
sei:: j~rtak .. ~edet_íen ;D·~'eL A fiatalabbak világosabb szinű~ mintás, az idősebbek fekete gyapjú, selyem 1.:ag] 
de!m KenaoKet -horatak. Kétegvházán em{ékeznek még a két kendő viselésére, mikor a kontv köré kötött 
kendő o i ros széie ki látszott a fekete feikendő alól "' 

Ny~ron az asszonyok vászonból v~gy gyolcsbÓl készült hosszú ujjú, eiőí deréki2: gombos, meílrészé11 és 
kézelőjén ráncv!t és díszftett ingvá!íat hordtak. Az ingváltat fehér virágmotívumok díszÍtették A 
alatt vászonból vagy gyoksból erősen ráncolt, bő. aluf csipkéveL s!ingcléssel díszÍtett 
tek, amit derékon kötöttek rneg. Aisónemüt nem hordtak feisőruházatuk blúzból és sDe>KJT:i<wc 

széies, néha kö1:ben fodros köténybői áHt. Ezeket már korosztályonként változó színlí és mintázatú gyári 
alapanyagokból házi !ag varrták_ 

Télen a nők ruházata ruhadarabokkai bővült JeHegzetes té! i ruhanemti a QVapjú vállkendő. a1nit de·é-
~on összefogva vise!t~h.. időben rneHénnyeL ujjatlan bőrkabátta!, gyapjú ujjassaL oo~ztókabáttal 
.es bundával egészüit ki a nők ruházata_ · 

__ A női ruhák dfszítöeiernel voltak a nyakban hordott, fémszáíon függő pénzdarabok. a kü!önféie színlí 
gyongysorok és a varrt nyakbavaió fodrok. 

A nők nyáron :mezítiáb jártak, csupán aratáskor vettek fel csizmaszárból készitett bocs kort. C n-
nepnapokon és hideg időben térd fdetüg érő harisnyát, füzös cipőt vagv csizmát hordtak. ----

A férfiak viseletének fő darabjai az ing és a gatva. A férfi i no- elő! d~rekio- gombos. erősen ráncolt. 
kézeiős volt, és fehér himzett díszítésseJ látták el a meH-, a \~áilrészen va!a~nint a A 
széibői, száranként két szélből varrták, és gatyamadzaggal kötötték meg_ Ezeket szerénvebben 
aijukat á1taiában rojtozták A gatyára ieginkább sötétkék kötényt~ az ingr~ oedig szlntén sÖtét szfnü meilénvt 
öltöttek. -~férfiak ruházatának el!naradhatat!an darabjai a feifedők. hisien ·a ro~án parasztemeberek a tem~
tés kivételével sohasen1 iártak haidonfőtt. Munkába szalmakalapot, nyáron fekete '--'v'"-'-v""'ct 

kucsmát viseltek. A ,korábbi keskeny szé!ü~ iapos pörgekaJapot a századelőre feiváhotta a 
karimájú kalap. A kucsmát a kezdetekben tetejét oldaira hajlítva, később a tetejét benyomv·a hordták. 

~ Az i?ősebb ?~ne1:á~iók tagja_i még emlékeznek a vái!Ig érö haiú parasztemberekre és pásztorem berekre, 
de a szazad eleJere rnar ez a hajviselet eltünt csupán a bajusz á!ta!ános viseiete maradt meg. A férfiak ün
:l~pn~p?~.~n és télen sötét színü ~adrágot és azonos anyagbó! készült kabátot hordtak_ Az ünnepi ruházat 
KiegesZ!tOJe vo h a nvakba kötött vékony fekete kendő. 

A nőkhöz hasonlóan a férfiak is hordtak télen különböző anyagokból készült~ mefegebb felsőruházati da
rabokat Egyetlen fa!uban Létavértesen vo!t általános viselete a szegényebb néorétegeknek a c~uba. A férfiak 
télen szürt, vagy birkabőrből készült bundát hordtak. ' .,... == 

LábDelijük ~nunkában a saiát készítésü bocskor. a paptlCS volt, de !gen g):akran járrak 
mezit1áb. ÜnnepekkaT és hidegben magas szárl! csiz1~1át 



_ki~:.Jl~lli~EsLtJ:e!Jn!lle"'t~:~~~;~t:~~i~~: ~~~~á~~~~~~~~k á~t~~~~:~1b~~~t~~á~~:;:;~~e':ék 
A fc.iusi közösségekben nagyon szigorúan vették a g)'ászt küiönös-en a 

Ki\ze:lefohí hozzáta::-tozót egy evig. távolabbi rokont-hat.hétig iHett teUes feketében gyászolni. 

JELES NAPI SZOKÁSOK 

nak ,>t•vo;,erelo.>l 
A té i i ünnenkör karácsonvt me:zeiőző időszakának két legfontosabb j-eies napja a lvfiklós- és a L«tcú:~;;a[J. 

A battonvai ro,rnánok körében Szt. !V!iklós napjának (-dec. 6.) előestéjén a gyermekek megíátogatták a 
nokar_ is~nerősöket. Kezükben tartották a Szent l\1ikióst ábrázoló ikont és termékenvségvarázs1ó köszöt1tést 
n: ondtak arniért a háziaktói pénzt kaptak. : 

A h::gtöbb Lu;::a-na_Di {dec. !3.) szokás a baro1nfi bőséQvarázslásávat és az időjárásjóslással kapcsoiftos. 
A kéteg~/házi és batto~1y~i románok a kenyérsütőiapátta1 megp1szkáíták a tyúkokat, hog~: jobban tojjapak. 
u:ccH,~a~D:illü> ke-zdve 12 napon át az adott hónapok időiárására következtettek. 

A dötti böjtöt' megtartották~ de ne~n o!ya1; szigorúan mint a nagyböjtöL 

rác~~;;~-~í:~~,;~F~:~~~~i~~ J~~:~:b~:7,:!~~:':~~~~~;~~~~~~~~i.-:~~~~:~~c;:~~~::{~~~f::~~nfsz::~ 
bo tokat. megtanulták a koiindákat, arneheket a házak ablaka alatt énekeitek el~ miután a lSza-

bad-e kérdésre--igenlő választ kaptak. A koiindák nagy része vai!ásos tartalmú, Krisztus szüie~éséf 
szenvedéseinek tö;i:én~tét besz-é i i eL de szán1os olyan ének van, ameiynek szövege pusztán adomán~'ké-

áll. A gyermekek főleg ezeket énekelték1 s köszöntőjükért ajándékokkai: kaláccsaL kolbásszai~ ~üte
ménn):eJ. ak1ával. dióval jutalmazták őket. A fiatal legények, a gyermekekkel dientétben liag):obb. cs'?por
tokba ·-;er6dve koiindáhak, s mindig kísérték őket zenészek. l"v1inden háznál megtáncohatták a Jánvokat-és a 
kaoott adomán\:okat egv zsákba gvüitötték, majd együtt fogyasztották eL -Kéte2:vházán a iegény-ek köszönté
sét még elneyezésébe:: is megkülönböztetik: umb!atu eu hidede (ejt-sd: umbiatu ku higyegye),. ami 
szószerinti fordításban hegedüvel való járást jeient. A román családokná! inég napjainkban !s jó! 1smef·ik a 
régi kolindákat. 

A karácsonvhoz kötődik egv másik szokás a turkaiárás, (turcií-kecske - ejtsd: turkö) a kecskernas~kos 
alakoskodás .. .\z i 950-es évekb~n a dramatikus játékot több teiepü!ésen felújították. A teriommf(nagviiábóf 
hárOIT!SYÖQ: alakú) rnaszk fábó! készült fejrészének alsó ál!kapcsa mozgatható~ ezzei a piros lepel alatt:lévö 
turkát táncoltató szeméiy egy zsinór rángatásávaL a zene üten1ére csattogtató hangot hallatott. Táncát hege
düveL dobba! és énekke! kísérték. A turkával köszöntő legényeket adományokkal és pénzzel jutaimaztákl. 

A bibliai háromkirálvokat megszemélyesítő dramatikus játék _a esiHaggal iárás~ ([Jmblatu eu steaua, 
urnblatu ku sztjáuá) csakúgymint az ikonnal való köszöntés a románok körében ·szintén -karácsonyhoz 

A Hajdú-Bihar megyei Bedő községben élő görög katolikus -románok ismerik a betlehemezés ~szo-
kásának ro;nán és magyar nyeiv·ü változatát. ' 

Az évkezdet mindl,g valamilyen szimboiikus szerencsevarázsió és gonoszüző cselekvéssel jár. Az újévi 
szokások közül a méhkeréki fiataiok körében kedveit egy dalos-táncos összejövetel, a vergel, (ejtsd: vérzséi, 
jelentése botocska). A battonyai és kétegyházi újévi szokások között szerepei szilveszter éjszakáján IDtako
roit vergulatel (ejtsd: vergu1ácö) nevü játék, jósló tevékenység, amelynek változatát Bartonván sinvasif-nak 
(szünvaszi) nevezik. A játék iényege és c-élja~ hogy tányérok a1á helyezett különféle tárgyak (pénz, kehyér, 
cérna, széndarab, só, tükör, fésü, gylirtí, kenderkóc) segítségévei jósoUák meg a fiatalok jövendőbeilök jel
lemző külső és belső tulajdonságait. Az éi féli harangszó után a fiatalok az utcá_kon dobpergéssel, ostor~atto
gássaL keritésdöngetéssel, kerg~tték ki az óévet és a szegénységet a faluból. Uiév éjszakája a jósláso~ra és 
;zerelmi varázslás';;kra is a1kai7nas időpont volt. A népi Időjárásjóslás ismert formája a hagvmakalendárium 
készítése. A vöröshagyma 12 lemezére sót szórtak. Megjegyezték melyik lemez melyik hónapot jeiöii. A 
karácsonyi ünnepkör zán)napján ezekből következtettek az év hónapjainak időjárásár~ a csapadék mennyi-
ségére. . 

;i, siker érdekében tiitott és szabott cselekvéseknek és jóslásoknak alapja a kezdetvarázs!ás. Ezért vo.lt ÚJ

év napja kiadást tiltó nap. A kezdetvarázslásokhoz füződnek az első 'látogató hoz kapcso·lódó újévi hied~ünek 
!s. A férfi látoo·ató szerencsét. a nő szerencsétlensé2et hoz a ház lakóira, ezért várták első látogatókéht az 
újévköszöntő ttúgyennekek.et, akik településenként vá!tozó szövegü~ de .azonos jelentésű köszön~őket 
mondtak. 

Január ötödike a házszentelések napja. A pap~ a kántor és néhány miseingbe öltözött fiúgyermek kisére
tében megszente!te a házakat, és a család kérésére a gazdasági épületeket is. A házszenteiés ma is élő szoká-
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~~~~;é~:~~~~~~j~ö~~~~~~~~~:é~o;~~::~z;~~~z~~l~ét~~~~1cga~arázslá~;,;:s~~;n!~::_'~e;;:~~~telt 
~~~ ~;~!~-Í!~~~je:j~~:,;~~~e~~"~~dik a iányok férjJósló szakása ha a lány lefekszik arra a helyre aho i " pap 

úto;;:ö~~~;~~~~~~~~;;~;z~~~~~~~'~:~~n~ek:~asztí elterjedéséig mágikus 

Január hat~dika regfontosabb ~;eménve 3 

köszönheti, ezért nagy szerepe volt a gono~zűző és 

A farsangi időszakról az en1berek emMkezetében ez volt a lakodallnak és muiatsá-
gok tartásának fő időszáka7 amdy átmenetet a téíi és tavaszi 

Nagyböjt idején a táncos alkalmakat a mcru;_w,-w,. 
táncot küiöntete játékok helyettesítették. A 
étkezési szokásokat~ -csak növén v i eredetű tájJláJél<ei ''-''"''i"cturcaK 
,')zent Tódor-napját amely -naptÓl a böjt a h2.lottakra emlékeznek. A pao Dr,os;dorát 
főtt búzát oszt szét ezen a napon a szertartás résztvev6inek. Ehhez a naohoz kötődött a !á~vok hairnosási 
s~ok:isa: .fák rügyett vízben rnegf-ózték. majd a leszürt vizzel mosták ·a hajukat. Hajmosás végez!é-..'eÍ a 
Vizet egy fa tövére öntötték, hogy szép hosszúra tiios voh a fonás és a 
szövés. mett féltek a Szent Tódor lovának nevezett büntetésétőL 

A magyarság körében húsvétkor locsolkodás szokása a románok körében áorílis 23-ához, Sze n! 
György-napjához kapcsoJód ik. A vetett hit az alapja a magyarországi ro-
mánok körében ismert (ejtsd: e!nevezésü esövarázsló. 
esőkérő szakásnak is. ez nem naptári naphoz. hanern nagv 
jén gyakoroiták. Zöld ágakba öltözött fiú- vagy lánycsapat~k -esőkérő szövegü daiokat ének~Íve jártak 
házra. Ezéit főként ennivaióva! és pénzzel iutaímazták öket. ,_, 

A tavasz! évnegved kezdetén a néphit ;zerint tömegesen a boszorkánvok és a rontó szellemeK. A 
boszorkányok elleni védeimet az ajtókra_ ablakok ba_ kapura tüskés vadrózsaág vagy csalán ~zol gál-
ta. 

.Hús;·ét eiőtt egy hétteL virág·vasárnap unnep!! az egyt1az Krisztus Jeruzsálembe vaió bevonulását 
amelyról barkás körrnenettel emlékezik 1neg. A szentelt barkát gonoszűző. 1nágikus tárgvnak tekintették ú 2;, 
hitték viHámtóL betegségektől óvia meg: a gazdát, .ezért mindig tartottak belőle a Iakásb;n ~.-

8- ~11~gvarors~ági románok kö;ében l92~.:;-i_g a Jult_~n nao~~ volt haszná1atbaq. Ezután .a!kalmazták a javí
tott f!J.1!..!.lf;!J naptart, amely megszüntette az egyházi és állami időszámítás kettőssézét. 

A húsvéti ünnepwrozat a nagycsütörtök esti kezdődik. A kong;táskor egv falemezt ritmi-
~usan ~~ög~tnek egy vagy ké~ faka!apáccsa!. toacá (ejtsd: takö). A feTtámadási kÖrmenet! g ez he-
iyettes~tl a narangokat. 

A nagypéntek a legszigorúbb böjti nao ...-ott sokan teljes böjtöt tartottak. Szokásos volt a napfelkette 
előtti harmatban való mosakodás. de annak ere.iére rnár csak kevesen emlékeznek. Húsvétvasárnan 
a !egtöbb településen a hajna-li órákban az ünnepíi meg a fettámadást. 
,_,_ A to)ásfes~és álta!~n?sa1; ismert szokás. Az anilinfestékek dte:jedéséig vöröshagymahéj vagy zöld búza 
rozetet !1asznaltak to_Jasrestes_re. A tojást úgy díszítették_ hogy a tojásra különböző rajzolatú levelet rögzítet-
tek, amelynek heiye festéskor szfntden maradt. A rokonok, ismerősök húsvét hétfőn piros és ._Dén z-
zei ajándékozták meg a gyern1ekeket A húsvétkor szokás-os ked\:dt játék volt a gverrnekek a 'o i ros 
tojások versenyszerlí összeütögetése, egymástól való fémpénzzei "'való megcé!zása. ho~v az 
be-lemélyedj en a tojásba. A húsvétot mege!őzö hosszú magyarázza, hogy hú;vétkor egés~--nap 
terített asztalia i vá1ják a vendégeket ~ 

Századunk közepe óta n~agyar hatásra kialakult. mindenszenfek és halottak napján 
nak a temetőben, ám ezzel párhuzan1osan továbbra .!s a haiottak hús\;étiának hagyománva. 
követő hétfőn a pap megszentel! a sírokat. a hozzátartozók piros toiást, kaiácsot és ~bort vi;zne~k~a=-t~e~m~e"r''ö-:'c-b-'e~_ 
aho! a halottakra való megemlékezésül szé.tosztiák a jelenlevők közÖtt vagv a sirokra he1vezik 

A má~u.sfa a ,természet újjászületésének szi1;1bóluma, az ifjúság egyik..._.t'avaszi szokás~. Május J .. jén a ma-
gyarorszagJ ro:nanok körében is szokás vo it áHítani. 

A tavasz utolsó ünnepe a pünkösd. A körében pünkösd napjához kötődik a vetések megszentc-
iésének sze1ta:1ása a határban. Ezen a napon szénát- terítenek szét. ·A Sl\~ 1ianá~oli 
ré_~ztv;vő ass~onyo~.a meg~zenteh: .?úzából és füből fontale A búzakoszorúkat a tempiOTni í o bo~ 
goKra nelyeztek. a fuKoszort1kat-ped1g célzattal hazavitt-ék. A szerint a Hikoszo~ 
rú megvédi a házat a vil!ámcsaoástól. 

A ny3ri napforduióhoz EurÓpa-szerte gazdag Keresztel/i Szent Já.tu;s· ünnené-
nek ielentös mozzanata a ron1án közös.Ség élerében a A szokás · isn;ert 
forn;ája a koszorú va! történő haláljóslás.--A temetőkben. árkok p:-1rtján ta!álható sárga virágokbó i (sFn::iene 
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re,epiJs,ecisn,"z'iene) a lán)oki::i~~~~:~~f~)~;J,::~:!~t~~~;;~~~:~~~~f~~::~;J~~i.~~i~~~;rl; ~~~~~1~~ 
céizattai a ·ház homlokzatára, mig Méhkeréken főként a sírokra helyezték a ko

'-"'"'-'=~c-; az aratás kezdete. Július 20-át haragos ünnepnek tartják, mert a 
akik ezen a naoon dolgoznak. A szeptetnber 14-én ünnepelt 

;·eszt-napjához számos népi g:y-ógyászati eljárás kötődik. Sze;;t lviihály-napján kezdődik a szolgá.tc~ 
béresek éve_ 

AZ EMBERÉLET FORDULÓINAK SZOKÁSAI 

A születéssel kap(:sola!!Js. szokások magukban fogia!ják a terhessége( a szüietést és a kisgyermekkel kapcso-
latos teendőket~ tehát a szüietéstő! a keresztelő ig tetjedő Időszakot , 

Eg:-- új ember születése. "eg"· új éhes száj" nem mindigje!entett örömet a családnak. Eppen ezért ei<?for
dult, hogy az asszonyok nehéz fizikai munka végzésével, forró fürdőkkel, gyógyszerek szedésével próbfitak: 
tnegszabadulni a ~1ern kh·á:1t terhességtőL sokszor egészségük veszéiyeztetésévd és a közösség e.Htélő n~aga
tartása ellenére. A ted>esséa ideiéhez sok oiy·an szokás kapcsolódott, amelynek cé·ija a jóslás, kü1önPsen 
vonatkozott ez a gy·ermek nemének meghatározására. Altalában elsőszülöttként fiúgyermeket vártak, hiszen 
a fiúgvern-:ek biztosithatia a család foivtonosságát. Ha a terhes asszonynak hegyes hasa volt, sokat hány~.és a 
szLilt; késett . .) ?i::ro_~ra, \·.eh;tté,k __ a .,t}úgyern:ek születését. So~-~e-~etb,_e~ igyek~zte~~befo~y~ásOfni a 
",-;;".,p,,,-;n gverntek nen1et í_oeidam az esKuVOI vacsorana menyasszony 01ebe nugyermeKet U1tettek.; 

1
1 

Számos 'tiltó eljárással s~abáiyozták a terhes nő cselekedeteit, például nem volt szabad baromfi szá~·nyat 
ennie~ mert a szü!~tendő lány nern rud majd varrni, vagy sírós. beteges lesz. Ha a várandós megijedt vaíami
tő!, azt tartották. ho-Q\· a gvermek hasordítani fog az ijedtség tárgyára. Ezért nem volt szabad csúnya dologra 
(tárgv. áHat) nézn!e~Ha ~;é:;::js látott iivet a köv~tkezőket k~Hett ;nondania: "Ketten vagyunk, ketten cs~dá!
koz;~k''. e;zet megelőzve a~hason!óság kiaiakuiását. Tiltott voir a terhes asszonyt akár tréfaból is bánhívd 
1ne:zdobni. nehog:v a s:vermeken nvorna maradjon_ A várandós anyának nem volt szabad a temetésen ~ k:o
por~ón lévő ker;;ztet;·negcsókolnia, mert a gyermek sárgaságos lesz. Nem volt szabad kutyába, Inacskába 
rúgnia_ mert a Qvermei--. súlvos betegségben fog szenvedni. 

'-'Az :'0-es é~·~k végéig:~ oarasztasszonvok otthon szültek. általában ágyhan, de gyakori volt a földön, tér
delő helyzetben iiiet\~e guggolva szülés Is. A szü!ést a bábaasszony segitette, az ő feladata voit a szü1ő nő 
segítése valamint az újs.züiött mosdatása, gyakodatiiag ö adott nevet a gyern1ekne~ amikor az iko11 felé 
fordítva mondogatta a nevét_ Ugyancsak ő jeientette be hívatalosan az újszülöttet a községházán. A roniánok 
által lakott települések bábái áita!ában a településeken !akó magvar asszonyok voltak. A múlt század lköze-
pén egy méhk;réki parasztasszony szerzett bábaoklevelet a nagyváradi Bábaképző Intézetbe~- M 
Ruzso Péterné 40 éves korában sajátitotta el a szüietésben való segítségnyújtás tudományát, s 

haláláig aktívan tevékenykedett a faluban. Betegségek gyógyításához rs ér-
tett. 1 

Az újszülött védeimét szárnos hiedelemmel, mágikus eljárással igyekeztek biztosítani. Az újszüiö1 eiső 
fürdővizébe például szentelt v1zet tettek, amit fürdetés után ,járatlan" helyre (kert végébe~ kerítés mellé,_ 
kút rnel!é) öntöttek. ~sn1ert vo it a fürdővíz termő fára öntése, hogy a gyermek úgy nőjön, n1int a fa. 

A gyermekágyasnak hat hétig nem voit szabad eihagvni otthonát. Szinte napjainkig szokás a gyermeká
gyas meglátogatásakor éteh vinni az anyának. Hogy ne vigye el a gyermek álmát, a látogatónak egy ~zöszt 
kellett a ruhájáról az anya felé dobni a. A néphit szerint az újszülöttet megronthatják az ártó szellemek la_ ke
resztelési g. A rontás megelőzésére az anya nem hagyta magára gyermekét, de ha mégis meg keile~t ten,me, a 
gyermeket betakana a kötényéveL bölcsője me! lé seprűt áliírott, bölcsőjébe fokhagymát, tömjént tett. ~jsza
ka lámpát égettek a gonosz távoitartása céljábóL A legnagyobb rontás, atni egy kisgyermeket érhetett, a 
sze111melverés ilietve eicserélés volt. A kereszteiéstől márkevésbé bánthatták a gyermeket a gonosz s~elle
mek, éppen ezért a keresztelőt {gyekeztek hamar megtartan i. A gyermeket a templmnba a keresztanyja

1

vitte, 
ahol a pap az 01todox szeltartás szerint megkeresztelte. 1 

A fiataiok társas életének fő színhe!vei voltak a táncházak. fonók, aho i gyakran alakulta~ ki a párk~pcso
latok, amelyek házassághoz vezettek~ Nem volt azo.nban ritka hogy a szülők választották ki gyer~ekük 
íövendőbelijét. sa választásnak iegfontosabb kritériuma a vagyoni helyzet, illetve a vallási, etnikai hovatar
tozás vett. A szü!ői választás e! len i tiltakozásként a íány titkon a legényhez költözött az esküvő 1negthrtása 
nélkül. Ezzel a szokással sok esetben éltek azok a párok is~ amelyek nem tudták magukra .vái!aini a la

1
koda-

a ku:énv szü!ei beleegyezésüket adták, a fiatalok hozzájuk kö!töztek, ellenkező esetb~n kö
n.Jkonokná!, jsn;erÖ.,söknéL barát;knál iaktak ideiglenesen. Természetesen a fiatalok igyekeztek :minél 
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~~;~~::.b~l~~;'~~7Ze~:e l~á~a:;~~~i~,i~ö~n;~:~artás ne;: tön~nhétett esküciii ruhában. 2 flataiobt "'-"' 

az dy·en :módon történő házasságkötésre nagyon sokszor az 
itéite-ei az n1ódon házasulókat. Ha az 

ne;n kiván házasságra -lépn!. ez a 
szándékukat. 

-'~ H~g:ro!~~~:.~os .. :nó~~n _a~kor köt~ttek ~1á~a~s~g?t ha a fiatalo-k és 2. szüle!k kölcSÖf!ÖSen m.egeQveztek a b
Kod~.Oh1 ~v. U.1ne.1ye1t (Idopont, anyagiak; llletoen. A megegyezés után kerü~hetett sor az 
amelyre nehány köz-e-li hozzátartozó is meghivást kapott._tdl.S;D~!S,Q;: 
nösen megajándék-ozták eg-_ymásL Az eskü~·ői tanúk1;ak a;<mclex:w-.2" kc•teiiez.ensé.gük 
készületek egy hétig tartottak; ez a szokás napjainkig éL 
~ön ~ezdődt~k. amikor a iánv keieng:vé1ét a .vőie2:é;v házába-- \·it"ié~. Battonyán ez szépen feldiszitett lovas 
Kocs:val törtent. Az előkészületi héten készherték el az ételek nag:\-· részét Tésztafél ék\ 

A 1akodaiomba való Ineghívás a hívogaták (chemiitori~ pölás7ori. R~ház;;uk fekete 
volt. kalapjukat fácántoHaL, bütjuk, borosGvegük szines 
gén y meghívott vendégeit a lányos házná! az esküvő 
nosan ismert szokás volt. hOg_v a kapuban egvezkedtek~ tréfás 
Előbb idős asszonyt. majd gyerekiányt ajáni~~tak a menvasszonY 
zett, verssei búcsúzott szüJeítőt családiátóL - --

a rnenyasszony js megérke-

A templomi szertartás ideje abtt ~a """-;u'""""''"' "-"'-''-""-'-"'-'-'---""""'-__l;;-'-"'Q!!~- rigmusokat mondtak. A 
szettartás után. útban a vőieg6ny házához több Ilyen 'vOlt például az út elzárása.. 
majd a menetet csak fizetség eH enében en.zedték 

A vőlegény házában az IfjU asszon~t az anvós 
Battonyán) a szeretetteijes befogadás jeieként. I\1éhkeréken 
a vőlegény házának udvarán a menet három kört irt le_ 
fröcskölt és búzaszemeket szórt ráiuk. 

vizet 

_ , ·~ v~cso~~ l;~gyornányosan tyúkhúsievesbőL pörköitbői és sült húsokbóí. 'va[aminr süteményekbőí, tartá
?? l es Ita~boi a,ilt. Az esküvői vacsora után magyar és román táncokat eg\'aránt táncoltak rig!-=nusokkal tar
kltva ,azokat. :A.,!talában éjfélkor kerüi-t sor a menyasszonytáncra. A n;;nyasszonvt és ~őlegénvt minden 
:11egh1~ottnak di~tt megt-áncoitatni rokonsági sorrenáben. A tánc után a fiatalok lev~etették az eski.h'Ői ruhá
jukat~ Ilyenkor Öltötte magára az új asszony a menyecskeruhát és kendőt. amit általában az 

Az emberi élet fordulóinak utolsó állomása a halá!, a temdés. 
re a hozzátartozóknak. Halált jelent a kutva vonítása a 
jelenségek is a halál bekövetkezését je!e;hetik, mint a 
se a falróL A haJá!t jelentő álmok a következők: fog kihuHása 
haj. szövés, sár, tapasztás, zavaros vízben vaió fürdé;. vér. 

A néphit szerint a test halála után a lélek egv a 
lése szerint a lélek lehelet forrnálában távozik._.~ A haJott leike \egle2.es 
hétig) számos helyen ta11ózkodhat: szoba. ház. temető. eresz. ház köt;1yé.ke. lélek képzete 
az alapja a virrasztás éS a ie!képes haiottetete's- SZOiKa0;artaK A! l'!· -r· · k ' ' ~ ~ . ~ ,iaJC.t beadtakor szü.-seges cselekmények, ten-
niva~ók is ezzel a képzettel állnak kapcsolatban: az ablakok kinyitása_ a fényes fellHetek le{akarása, az óra 
megállítása. 

_ ~}1as~ná:at~ t~rgy~~- ,a ha!?tt ke~ ves ~árgyai i:at,ott!. meílékle~ként igen változatos dohányzacskó. pl pa. 
'-m~k? 11Y"_~ fenyke~. Nehany oryan targy JS szerepeinet ílalott( meilék!etként, amely a tú1viláí,zi éietbe vaió 
atterest h1Vatott eiosegíteni. A viaszgyertya funkciója, hogy világítson a lé{eknek. a kereszta!;kúra for:11ált 
!negh~s_íto!t gaHyba h.elyezett pénznek pedig a vám megfizetése. ~A.. halott éjszaKai- őrzése. a virrasztás ~ka.;. 
11 al~;t t:~ztelet~, a tőle vaió félelem, de a virrasztó tÚlajdonképpen a parasztság társas összeiövc!te!einek 
egytx a~k~lma iS volt. A halottsiratásnak a hazai rOJnánok körében nagv hagvománva vo!t. A ~iratóénekek 
dallambe!~ és szövegbeli rendkívüli gazdagsága, visszatérő és teljesen ;;vsz;1~!. egvéni szövegei, dallamkin~ 
cse, nyelvt megoldásai küiön elemzést igényelnének. - .._.~ ""' ,_. 

, A, te1~1;etési szenattás lényeges elen1e a pénz. Pénzt tesznek a koporsóra amikor megcsókoíják a kereszteL 
es szam1a!at!anul aprópénzt dobáinak a sírba. .... 

}..lap- ;ai·1ki(1 o-, k · 1"'k p "'L'· ·· 1 • . ,. . , • 
, ·, • J • ·?.~y a o:__oua a km"__ LeS! szertan:asoK Kereteben a l1a1ott bucsúzásának szokását halottbúcsúztató 
ene~:K_ f?rmaj~oan. ezeket az elhunyt életének legfontosabb fei:;oro!6 énekeket á!tahlban e;.:, v 
egyd1a~~- enek dal_lam~ra éneklik. mielőtt kiviszik a ha!ott4t az u1ob6 útjára kísérj6k. vag\:--á 
~em_etes1 szertartas \/egén_ A halottat végső útjára kísérők részt vesznek a úáz1;ái megre.ndezett..__Í1a-
wtt! toron, amelynek 111eghatározott táplálkozási rendje van. -
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NÉPI GYÓGYMÓDOK 

A néphit elemei az egész emb~ri életet átszövik_ szinte nincs a paraszti -közösségekkel kapcso!atos 

je·~~ség, e::~,:::~t~~~~i:;~~~3,~;~~~!~~~~~!l~~;r:~i~F;~::~~~~~i~;~~i~tá~~:~:~~~á:~~:l·~ai 
mek megjelennek a parasztember \-iiágképéb-en {eredet és történet! mondák), a természeti viiágról 
képzetében (nap. hoid. természeti jelenségek. időjárás, nöYények~ á1iatok, tárg:vak, ételek~ fogia:!kozá~ok, 

;~~,b=~~~~~:,k~1t!'~~~~~,é!;:~i~;·e~1~l~i~l~~;;•~e:~~;::~~~~~~i~:~~:~~~~~;~~~:~l:~~~á:~~;~~~k, házasságfö-

A népi hitvilág jelentős részét k-épezik az emberfe~etti erővei rendelkező lényekről szóió miszüku-s 'ffiie-

Jt,~"l~!~~~~~~~~:;~~i~~:~~~:·;~~:~~ :i:~:k~:~;tg~~:~::~~: valamint a természetfeletti lényekről (ki,sénet,' ta-
A gyogyaszat a nep;. havnag es a nep-; terrn-eszet1smerer resze. egyarant tartalmazza a babo_r1as iueae~re

ket es a népi tudás racionáiis e/emét A gyógyításokat áhaiában racionáiis és irracionális n1ódszerek -e_gyures 

a!k~n~:~!~!~~~;!f~i1ző okok között szerepeinek egyrészt a kli!ső sérelmek (például ütés, esés, megféJs), 
másrészt pedig a rontó személvek ártalrnai. A hagvornánvozott ismereteken nyugvó úgynevezett rac!on~lis 
gyógymódok ;itkán á!Jtak Öi~m .. agukbar~. 2. közösség tagja[ igyekeztek ezek hatóe;ejét irracionáiis e1járá~ok-

kaiAv~~!~~;,~~;~~~~~~:;~~~t~~7,:~·;:~~ényi, áliati és egyéb anyagok segítségéve!, mechanikai és felületi/be-
avatkozássai ! 

A paraszti gyógyító gyakodatban _igen je!entős heiyet foglaltak ei a gvó!Zynövénvek Ezek nagy ré~zét 
meghatározott módon (példáui ba! kézzel), időbe:1 (példáu! Sztent György-napján, éjfélkor stb,) gyűjtötték, 
felhasználásuk is kötött \/Olt. ,Nem m:ndegy míiyen állapotban (frissen~ szárítva, főzve, nyersen) és 1nlliyen 
módon (például lemosásra, i v ásta, fürdövizben, borogatásraJ használták ezeket a növényeket. l 

A magyarországi románok, gyógyitó eljárásaikban a következő növényeket hasznáiták: fokhagy1na, ,1 pa
radicsom hagvma. kamilla. buraonva. netrezselvenL sárzcrépa. káposzta. akác liliom~ fülfű.' úúlanu~ -ciCka-
fark. farkasalma. btidösoorvirárr. katáns::. fehérmálvva. 1 

Bizonvára bővíthető a gvógvításban alkalmazott növénvek köre~ de a fdsoroiásbó! látható~ hogy· az é~ke
zés alapját képező növény~k i;ógyító hatására emlékeznek leginkább. Ez a gyógytnódok hagyományozá~ára 
jellemző eljárással magyarázható. miszerint a kimondottan gyógynövényekként szereplő növények n~veit 
titokban keliett tartani. A gyógynövény·ek rnellett a népi gyógyászatban gyakori az állati eredetü termé~ek 
alkalmazása. A gvógvitásban szerepe1het maga az ái!.at vaQv valamelyik testrésze. A kutyaharapást szőrfvel 
gyógyították. A '"'gyikot háromszor körüihúzták a torokfájÓs nyakán, az izzadós kezűnek hangyát keHett a 
kezébe fognia_ Avas szalonnát e··/ett az asztmás beteg~ a iégúti bántalmakban szenvedő pedig mézet A!pók 
hálóját mésszei keverték össze és a vágott sebre tették. A ló szöre leszáritotta a szemölcsöt, ha körülkötötték 
veie. A to_!ás fehé1:jét égési sérülésre. a tejföh·sebekre kenték. A szoptatós an)'a tejét fej ik a fájós szetfbe, 
teiszagra jött ki a gvermekből a kígvó. 1 

., A ~vógvászatb'a"'n használatos ~~yéb anvagok köre ls igen gazdag. A parasztember. igyekezett majd~1em 
minde71 ... ö!körüivevő anva.Qot feiha~ználni ~g\0gvitó eljárásaiban. Íme feisorolásszerüen néhány anyag a se
gítségé\'ei gyógyított be!eiség megnevezésé~rer~gyütt: pen·óieum (tetü), cukros petróleum (asztma), ke/1yér 
(ke!és), hamu (kelés). olcJ (székFekedés), tirnsó (fa2:vás) élesztő (ragályos betegség), ecet {vá2:ott seb, ái~lás. 
rüh). szappan (S7ékrekedés, izü1etí fáidaimak). keserlí só (gvomorfáiás), kaparék mész (izzadás); töijnjén 
(ijedtség), melegített kö (vesebeteQségek)~ fekete cérna (kelés), _ _szalmaszál (szem betegség), rézgálic (rüh~, só 
(fáiós fog) meleg só (manduiaQvtdladás). \'iasz (sárg:aság), szente!tvíz {minden bete2:ség gvózvítására alkal-
m~ l 

A gyógyítás történhet mechanikai beavatkozással a fentebb en1!ített növényi, állati és egyéb anyagoli fe-l
használásávaL A leggyakoribb mechanikai beavatkozások a következök voitak: gvúrás. masszírozás. kenés. 
dörzsölés. vágás. A mechanikai eljánisoknál sokkai gyakoribbak voitak a felületi beavatkozások~ azok ~özüi 
is a kenés. le1nosás. borogatás. 

Az irracionális gyógyítás közvetett gyógyítási forma a betegségbe való beavatkozás nélkül. A má~ikus 
eljárásokat különösen akkor alka!mazzák, ha a betegséget rontás okozta. ilyen esetben az dső és iegfqmto
sabb dolog a rontó szen1ély megidézése szóbeli megidézés vagy jeiképes kinzás formájában_ A rontás o~ozta 
f?jda1maktó! való félelmében a közösség számos eljárást gyakorcit a rontó cselekvések megelőzésé!ie_ A 
~nágikus gyógyítás történhetett szóbeli ráhatássaL meiynek leggyakoribb formája a ráolvasás_ A ráot1asás 
alapja a kimondolt szó \'arázserejébe vetetr hit. A ráolvasássai kapcsolatosan három tényezőnek van jel~ntő
sége: 
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• a ráolvasó személye, 
• a ráo-Ivasás mint·rituáiis ei járások eo-viittese~ 
$ a ráolvasószövegek mint népköltész;Ú alkotások. 

Szt:~~;~1~\~~'';'~~~~~g~rs~~~~~~~:=fisé:~~~~;~~d~~~~11~:~~~J:,;~~!:, s t;Jnt,Js 

c~a!'.. e!l. ..... ~.1~, ~,e~tDpn, 1ei1etett. A rao,vasas natekonvsa2.a tllggött az körü!mények betartásátóL Ilyenek 

~:~~~~~:~~~sf:~!~~i~!~~;,~~~;~itii~~~~~~;:;~,~~~~~::::t hei)·e, s~~~~ s~itaÍ~~;,~~~ 
napon át_ Mind az .eljárás gyakodásábán, mind pedig a sz<'iv<e,!Ie!do<on 
mok. Az eljárás .csak akkor voit hatékom.:. ha va.!amiT·-;en 
ráo1Yasásnak megvoltak a maga kisérő eÚ~rásai, mint ... 
vetettek rá, füstölték, szenteitvfzzei hintették be stb. 

TÁPLÁLKOZÁS 

A patasztcsaládok háztartásaiban az étkezés három fő táplálékra épült: 

késsei keresztet 

A ·frissen fejt !ti fogyasztása áitatános volt, de ha nem fogvotr eL '~~-:=-~"-'-""""-' 
:tek belőíe_ A tej ll)'ári meiegekben hamar mega!udt~ a leszedett ===~-, 
vajkészités meliéktermékét az írót ételek készítésénél fel 
v est. vagy tésziát gyúrta:l( belő~e- Az iróbói bábnos készülherett ú g;,:, hog\' t~)rralás közben búzaiisztet kever-
tek bele. i. gy a puiiszkához hasonló ételt nyertek. ~- ~~ 

~z et/és utáni m:?.sodik- harmad lk fejésből késztilt egy- kedvenc túrós éteL a cw~iasta. gufusta_ A 
szernlt a fellnelegi tett, összetúrósodott teiet jé osztoaatni ·net-t t-ö hb jr>s7 a t.o.J1.; . ..,np.1r ?z.;

1
- ~ 

rokon gyerek.eket'rneghívták .curiasta evé~re. A ha2v~ma'1,'.-; cz,e··.-,-·,,; P:Q'v - - . ~'-'· ..... ~ .... ...t'l.., .... ...., t a 
- .., ... - - _ na2:v tálból fo:rvasz-

tották e í a gyerekek az ételt, miküzben a házi ak víz;ei me;csapkodták~őkeL ,----~- 1 - • .. - -~ _ , , , " .::::- e:
1
n1eg JUl1te!bo! gorno-

iyat, tm·ot, erostúrót, sajtot, amit piacon értékesítettek va ov a csa·iádban ,_ 

1 
A jelentős családi ünnepeken vaian1Int a jeles napok~n falvanként kü!önböző. de mindenképoen 

:1~fy:omá~yo~ ~~kezési szokások voh:akjeiiemzőek. A halotti tor étrendj-e szegérr\:ebb cs~1ádoknái szaion,ná-
bol, kenyerboi es borbóL módosabbaknái birkapaprikásból, töitött káDosztábóL kaíácsból és pálinká-
ból áilt_ A lakodalmakban csigalevest~ birkapörköitet~ kalác;ot. bort és ~ütemén\'t s;o!o-áltak 
fel a vendégeknek ~ '=' 

Rendszerint karácsonyra ölt disznót a család, s ez mezbat3.rozta a 
kor nem ·ettek barom fit~ mert a néphit szerint nem hoz sze~·encsét, mi\:d a 
emre túr. Húsvétkor terített asztal várta a vendégeket. A negy'Yen napos 
ves. sült hús, ,bár<inysüit, sonka~ tojás~ fánk, mákos és diós kalács volt a 

A falusi közössé-gek szi2:orúan kezeiték a nagvböiti étkezési szokásokat. A hal kivéteié\'ei csak növénvi 
~redet~í táp!~~é-kot fo~yasztott_a~, _és sütésre és főzésre is kizárólag o!ajat, szigorúbb böjt esetén csupán viz~t 
naszi:a~tak: ~agyon~anyos böjti eteiek: rétes. aszalt gvümölcs. pz.togatott kukorica. paradicsom!eves. lekvá
ros fanK, makos tészta, puliszka. oászka stb._A legjeUegzetesebb böiti éteL a1nlt leves vagv ital 
;nin_?e~l rom~1: k~zösségben ismertek, a chisii1itlí (ejtsd: kiszö!icö) ,volL amit Kétegyházán a 
Kezokeppen KeSZ!tettek: egy 5-l O literes vászonfazékba néhánv 
i isztet~ -kev,et:tek. ~bbe néhány darab szénparazsat, egy n1arék sót és 
Cl~mnau-t teJtsd: Kumnöu) komlót tettek_ Hogy az degy édeiődjön. felforrt vizet öntöttek rá~ s 
~11,111~ezt a!apos~n összekeverték. Az edényt egy tiszta vászontörü!közövel le. maid egy szaln1ával 
::ele.t kosárba helyezték Tetejére Párnát tettek~ hogy jól fonjon. kilenc napi2 meieg heí;,·en é;·lelték 
r~gy;asztást·a ~l~~imas ~ett_ A magyarországi románoknál a hagyományok megÓrzéséb~n f;ntos szerepet 
tort ne a kulturalls elszigeteltség, az etnikai endogámia vaiamint az ortedo x vai!ás_ 
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NÉPZENE ÉS NÉPI GYERMEKJÁTÉK OK 

,~,":::~iff:~t\~~~;~~~:~~§t§~f{ff~~~~~~~E~~~~~~~E 
n-1-ástól jól eihatárü!ható dlaíektusra osztható: 

Bihari dialektus - Bedő. Körösszakál, Kőrösszegapáti, Pocsaj, Vekerd, Zsáka (Hajdú-Bihar 

e ~~~:::;r~(~~~;~:~~~~~eljek. Gyula, Kétegyháza, Pusztaottlaka (Békés megy·e); 
• Bánáti dialektus- Bauanya (Békés megye), ~Tvfagyarcsanád (Csongrád megye). 

eg,;~[~;gr(~,~~~~;e~:~~~~~~:i~,~~~~t:~~~~~ ~~:~~!'~~~~:;::~~!;;K~t~!~~nylag elszigetelt fon~áb~n . . _ ~s 
~:~;;~0~~~~~.~!~~~~a~'~;~~~~~:~;~~ ~:~f~~:~;~:. :~~~~j&!: ~~~~é~~~~~~~~é;~~a~~~~2f~é~~~~;:;;a~K ,f:~~ 
z;!~ e s~ea1oontjábÓi korszakaikató Cfntece populare. ronuine~·ti din comitatul Bihar (Bihar várme~vei_ r~1~1án 
néodaiok).című munkáiában. ameiy l 913-ban jeient meg a Román Tudon1ánvos Akadémia gondozasa~an, 
elsőként üja le a román" népzene kategóriáit. Bax1ók az erdélyi román népi ciaHamokat öt csoportba osztotta: 

Koi indák (Karácsonyi dal ok és betíehemes énekek), 
; Halotti sirató énekek (bocete, ejtsd: bocsete), 
3. Szertartásvs énekek (lakodalmas és esőkéregető énekek), 
4_ Táncdal ok (ardelene~·cu. mfninfálu, ejtsd: árdéiénészku, mününcölu stb.), 
5. Alkatanihoz n ern kötött egyéb dai!aJT!Ok (da!ok, balladák). - r: 
Constanti n Briii!oiu román néozenekutató szerint az aikalomhoz kötött népi dallamok közül fontDssaguk 

és eitetjedtségük a iapján hárüin ~soportot emelhetünk ki: a iakodaimi da1ok, halottas ~n.ekek, ,.tovább~ a téi~ 
ünneoekhez íkarácsonv. úi év. vízkereszt stb.) kapcsolódó dallamok. A 1nagyarorszag1 romanek r:.epz~nei 
kincs.ében mi~1dezek a daiiamok megta!á!hatók~ illetve e kategóriák szerint a maguk teljességében bemuitat

hatók és meglsrnerhetők. 

KOLINDÁK 

A koiinda és koiindálás (colindG, corindG, cíntece de criíciun, ejtsd: cöntécsé de cröcsiun) a karácsonyi, 
újévi aiándékozáshoz. ajándékszerzéshez kapcsolódó ének. i iletve szokás A koiindákat.e jei es napok ,e~őe:t
é}én gYerekek, legények vagy lányok. esetleg fiUk-iányak együtt, sőt n~h~ házase1~berek c~po~:-o~an !~~zr; i
házra i árva adták ei ő. fv!a2:a a koiindálás karácsonyi, új-évi köszöntés. Ost hagyomany szennt a ~ei! na-plO!Iau
ló üm~epe. A kolindák z;nei formáját rendszerin~t a szabálytalan ütemű refrénje sz~bja meg. ~ so"~f~1~ és 
ea-vrnástól eltérő ritmusú. dallamok alapja a régi keresztény da!-!amkincs, a gregorián ének. A koli.ndáK iepet
n:k \'aliásos vagy· világi szöveglíek. A vallásos kolindák egy bibliai történetet írnak le, ~l;ogy ~t~ !;ép,fa!;
táziája elképze!te. telve a paraszti élet egyszerű képeiveL A világiak különleges rendehetese a JOktvansag es 

a dicséret kifejezése. 1 , 

A kolindákat csak télen volt szokás előadni. Karácsony előestéjén összegyűlt egy-egy csapatgyeretes 
nagy zenebonávaL kur!ongatásokkai ei indultak házrói-házra, fó\eg_ a lányos vagy legényes házakhoz. A ~ye
rekek már hetekkel elŐtte készü !tek az alkalomra, idősebb társaiktól tanulták n kolindákat. Egy-e?y há~hoz 
érve, megálltak az ablak előtt. Először engedélyt kértek a .gazd~tól a be1:1e1:etr~ ~. Liís~-rni f!azcJ_,_fi:n cús~? 
(8eenzed-e. 0:azda·?). ha a válasz Llt.Ya, dacií-i ~-ti corinda.' (igen. 11a tudsz Konnda!!ll!) volt, akkor tete tofoK
bó1 énekelték a szebbnét-szebb ösi daHamokat. Kántálás u:án a gazda ?einvitá~ta~ maj,.d meg~=nd.~gelt~ fket 
és útravalóui ajándékot (kolbász. dió. sütemény) adott a k1s csoportnak, amely tavozaskor, Koszonetkenpen 

újévi jókívánságot mondott. . " _ .J. .. 
A.. kolindák csoportiában megtalálhatóak a esiHagénekek (cintece de stea) ts. Ezeket az eros egyhan, ko-

tődfsü hívek teriesztették azzal .... a céllaL hogy a viiági és pogány szeHem ü kolindákat hitbuzgó éneke~kel 
e!'iens~dvozzák. A írVerekek botra erősített PapírcsiHagot, a betlehemi esiHag jelképét hordozva !átog9tták 
sorra a Í1ázakat. A :~s\liaggai-járás'' hagyományát (Umblatu eu sieaua) {eginkább Kétegyházán, Gyu!á:"l és 

Battonyán ismerték a gyerekek. , .!, , 
A karácsonvi. újévi ünnepkör alkalmával eiterjedt koiindáiási szokások közé tartozott a turKa-;.aras 

rUmbiol u eu fl;rca) is. Szinte. minden román településen fellelhető népszokás, de a néprajzkutatókn~k !már 
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csak Méhkeréken és Ketegyhazán sikerlHt rekonstruái:ní 2 részleteket. A turka-:_járáshoz n~lki.i1öz!lctctiu; \ ()i! 

a hangszeres zene és a tánc. A legény-ek és a zenészek házról-házra 
kecskejeimez) és a háziak szórakoztatásá;-a v{dám. hun1oros. ;1ern ent":kel-
tek. Lényege a virtuóz tánc volt~ amit a íegények :)Okféle tréfás és részjettel tettek kien1dkedö..:n 
látványossá, -erdekes eseménnyé. A turka. a rnaszkos 
ritmusa szerint csattogtatta, a jefmez vázát képező bottal, rndyet piros 

~~~1~;1~~~~~~~i~s~;~tzs:~:~n l ~til~dá<ási formák eg),;: ~~,~~~s~:Q~~~-;;~~szek áHtak 

sök meglátogatása~ az ünnepi jókívánságok a közös tá:-1colás és zenélés volt_ E 
nyos hagyományokat az ei·eki, a kétegyházi méhk-eréki néptánccsoportok megfe!eiő koreagráfiába 
ágyazva szfnpadra -is ál l itották. 

A tnagyarországi rmnánok körében eh-erjedt kolindák közlH küiönös érdemel a Pa r6zor dá 
vie.. (A szőfős mezs~rvéíén ... ) kezdetű ko1inda. me!y a romá.r: nemzeti tekintett Afiorita 

:~!~l~~!~il:~;~t~iJ~~;f:~~=~:~~:~~~::;i:~é~fi~!;~~~·;~Ii~~~;!~lj~;:~~~~~~~~!~:,~~~J~llemző. hogy 

koiinda círnén baliadát énekeltek. 
A gyermekek ma már nem járnak kollndáini. 

Körösszegapát!) viszont tovább éltetik ezt a 
rősök ablaka eiőtt közösen énekelnek egvház! és 
egyház kórusa ls őrzi a szokást. Karác~~ony táján 
felhangzanak a kol indák. 

HALOTTI SIRATÓK 

A halotti szertartásukhoz tartozó énekek őrizték meg kginkább eredeti formájukat. Ezek része búcsúzás 
a .hatottói, vagyis tulajdonképpeni sirató (bocete. ~aie;t). ivíás részük a különböZő és rendeltetésű 
szertartás1 haiottas énekek (hora mortului). A siratás az asszonvak dolga volt: A legtöbb román paraszti 
közösségben megtalálhatók voltak a hivarásos siraté ~A hied;iem szerint ~ halottat siratni kell 
mindaddig, amíg ~l nem temetik. Ezért a siratás tartott áítalában egyszerTe 5~6 sirató asszony 
közremüködéséve!. A siratásnak nincs meghatározott dal!ama. !\1inden asszonvnak előadásmódja 
volt, két versszak között szüntet:tartott, színielte a sírást. A szöverr szabálvos .~ rész-
ben állandó motívumokat tartaimazotL részben pedi 2: rögtönzött ~-ím eket~ a versforma szigorú 
mei!etL Fontos e!etne volt a szeméiyre szabott szöveg. A.._ szertartásos ha!otti ének e!ienber~ 
Jamhoz kötött~ n1elynek szövege is csak annyi rögtönz~st amennvi az aktualizáláshoz feltét!enid 
szükséges volt (a haJot-t nevének~ hozzátartozóina~-<:. Ezeket az éi;ekeket általában a faiu kántora 
vagy egy nagyon jó hangú egyházi énekes adhatta e!ő, többnvire férfiak. HanQ:szeres halottsiratóról cs2k 
Méhkeréken hallottunk., melyet heged ü n adott d ő a prirnás. - .... 

SZERTARTÁSOSÉNEKEK,TÁNCDALLAMOK 

Valamennyi paraszti ceremónia közUí a lakodalmi eseményekhez kötödik a legtöbb daHam. A zene és az 
ének néha hangulatteremtő eszköze a számos szereoiöt érintő ese1nénvnek, máskor pedit! a szertarrás köz
ponti elemévé válik. A lakodalmas szokás egyik m~ghatározó része. a"'menvasszonv~búc;úztató ének rhoru 
miresfj. l'vlelódiáját generációk sora a mai napig őrzi. Hasonló román dallamokat Bartók Béla oubliká!t első 
ízben. Ezek, mint ő maga is többször emiitette, igen nagy hatássai \·oitak zeneszerzői munkásságára. Szomo
rú hangvételű dallamokról van szó, ugyanis a román paraszti élet szabályai szerint ilfendő volt, a 
menyasszony zokogásba tö1jön ki~ amikor megkapja a hitvesi fátylat. A :akodahni mu!atság egésze 
örömünnep volt a román családoknál is. A jó hangulatot kívánta megteremteni a csujog:atás (c;trigcffuh, 
sztrlgötulj). A lakodalmas 111enet élén a ·vőfély á i! r. utána a menyasszony és a vőlegény. majd a~ 
a szülök, a fiatalok, aztán az asszonyok és iegvégü1 a férfiak a zenészek kíséretében. A z~,nószek 
lakodalmi menettáncot. melyre fá-radhatatlanul harsogtak a a Az utcán vont.dó ;nenet 
a kíváncsiskodó falubelieket is szórakoztatta 1 fgy a táncos 
ben táncoltak, kínálgatták a bámészkodókat A temolom előtti és ~1 

együtt táncoltak. mulattak. A lakoda!mi kU!jantgatá~ok tréfás. vidúm, néha csúfolódó mondókók m(;Jy,:.::ket 
szinte egymá.ssai vetélkedve ritm.ikusan, néha tapssal k.ísérve énekehck az asszonyok. 
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A l~ko?alom másik_csú~sp.~:.:~a a ;~1~11:/~ss~;n~tánc (1ansul miresi. ejts~: ~a:1szui mir~:i), :n~!y~ek sx~~~'! 
c. vendegek sorra megtancortana.lz az aJarldeKOkKal megvaltett Inenyasszony.__ ?~ takodaim~ -~an,__.o.(\.. n~-m a±llK_..__ ... -

nak zen~iieg eg\'séges kategÓ!oiát. A tán:.:.rendek is falvanként küiönbözöek. P. .. falu életében a la..\od 1om 
különösen j~1en{ős ;semény....,voit egyben a gazdagság jeiképe is. A hagyományos paraszti lakodalom is l.er::: 
vo it minden román közösségben. de a nagl/0!1 szegények esetében nem tette iehetővé~ hogy a :tlata1ok h '1zaS
sá!Zát a csaiát! takodaírni mt7iatsá2: kereté~n szent'esítse. Gyakoriak voitak a szöktetések ifujit, -ejtsd: fu:qsitf 
ar;ikor a fiatalok rnegegyeztek a l1ázasságkötésben és egy tanú kiséretében a fiús házbari hozták nyi1J.":áhos
ságra egy·ütté'!ésf szándékukat. 

JOC 

Jelentős táncos mulatság vo !t a románok körében a joe (-ejtsd: zsok) táncház, ameiy a böjt időszakának ki··· é
telével az ezész évre sz~rveződött. A táncházat egy bére h teremben rendezték a kezesek chizes, akik gon
doskodÚtk a.___zeaészekről ~s. A táncházban a fiatalok az adott közösségre jeHemző táncrendszerint tnulatt~k. 

A román néptánc áhaiáb~n· csoportos, körben vagy osz!opban járják~ -s mindig éiénk, gyors ritmusú. Kivé
teit képez az Erdéiv kDzépső-déli területein éiők táncstílusa. akikre a lassúbb páros tánc a jeHemzőqb. s 
ahonn~n ez a tánc t;vábbt~tjedt a he2:vvonu!atok mentén a szomszédos területekre. A magya-rországi -romá
nok táncaikat úgv -kezdik. hogv a férfiak sorba rendeződnek és egy hívó mozdulatot tesznek a íányok fdé. 
Sok helven nevUkön szóiin:a a-iánvokat, e:zv csuiagatóval hívják táncba a kiválasztottat:.:l:l.aidajatá ,yi t_,/Voc, 
deie-ti Dwnnezo noroc! (Gvere ki;iánv a Ui'ncba~ adion az Isten szerencsét:). A hagyo:nán?'osan '~t he~tdű
ből áHó zenekar az oszlop elején~ a vezető táncos mellett muzsikál, szinte fizikai kontaKtusban a tancoto~kal. 
A méhkeréki .,öre2:ek" táncrendie három részből áiit. a friss minintiilu--val, (ejtsd: mününcölu)~ aprózóval 
kezdődött, n1~iyet ....,a 1nérsékelt {empójú ardelenescu (ejtsd: ardéténé-szku), erdélvi követett és ~ef~e~é~ü! 
ismét a fr.!ss míníntiilu tánc kertUt sorra. Ezt az utolsó táncot a férfiak a sor-bói kiválva csapásoio, t:gui·azó 
szó!ótáncként is já;iák. A neve "tapsos'~ és az erdé!yi táncok közeli rokonának: tekinthető. Késöbb ez a t~nc
rend kiegészüit új stílusú táncokkaL melyeket a fiata\ generáció járt -dőszeretetteL Hyen új .. kd~tű tán~f!-" a 
eimpincseu (ejtsd: kürnpinészk-u). mezőségi, a biituta (ejtsd: bötuta)~ dobogós és a_ooikaszeru duba, tneilben 
még a zárt sorforma is feibom~ott. Az úi (fiatalos) táncrend a következő táncokból épüit tel: minin~iilu
ardelenescu-bcltuta-cimpinescu-duba-minfn{álu. Az eleki -és a kétegyházi néptáncrend tnás felépítésű. N~iuk 
az első tánc a funga {hosszú tánc), amely ugyanazt a tánctípust jdenti, anüt Méhkeréken az ardelenescuo 
második a minintiílu. harmadik a tigiíneasca (ejtsd: cigöneaszka) cigánvoso majd a sort a lunga dií drag_oste 
(ejtsd: iungá de dragoszté). szerelmes hosszú tánc zá1ja. A zenekar egy-egy tánchoz több daliamot is ját?zik~ 
s ezeket többször meg is ismétlik. így egy táncrend kb. 20-~0 percig tart. ·1 

A táncházi mu~atság menett tékn a fiataiok a fonóba jártak 0·ezc.ltoare, ejtsd: sézötaré), ahol a m~nka 
meiiett i utott idő a tréf;!kozásra. éneklésre és ha akadt zenész, egy furuiyás, -citerás~ akkor még táncoiásr~ is. 

A h~ngszeres zene eite1jedése te!epüiésenként változó. A magyarországi ro~nánok között a Jegismer~tebb 
hanzszer a hez:edü. Hegedüsre, zenészre minden közösségnek szüksége volt. Kev-ésbé eitetjedt a rdmán 
pás;torok *hal jól ismet; furulva. Kétegvházán kétféle furulyajáték öröklődött apáról-fiúra. Az egyik a~,dal
lamot a hao-yománvos paraszti furulvás~k stflusában játszotta, a másik saját játékát egy susogó hangg~l kf
sérte, a kö~sögdud"'a h~ngiát utánoz:a. Dorambon és citerán általában lányok játszottak. A férfiak kör~ben 
elte-Ijedtek az '6 j hangsze~k is, mint a kiarinét. a cimbalom és a zenekarokat kibővítő bőgő. i 
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ALKALOMHOZ NEM DALOK 

Az a!~aiornhoz nem kötött enekek csoportjc megszámláthatar4anui sok dailamot ölel feL E dalokban a szö
veg és a meiódia kapcsolata nem áHandó~ mint más 
kevésbé hasonló szövegek és dallamok könnyen 1<=_,P,cPri,hatn~,c 
azonban ilyenkor is kialaku! a szabáivszerü zenei forma. 

~;:~t;~~~~l@~~~1~f~§i:):ff:IE::~~ '~g:~,r;,:;:;~: :,;;;~~,:~r,, ~"'"'"" 
szövegű (például "Nincsen Bedő bekerítve ie drunn: ... ,. k"Czd-c:tü 

\-1inden iassú és melankólikus hangulatú-danam doina (ejts ... t 
tetszés szerinti hosszúságban improvizált, kötetien sze!·kezetű és 
daL A dojnákat férfmk és nők egyaránt énekeihetik ané!kü1, 
kötödne. A igen régi eredetűek. A maQ\'arorszáo;::i 
hora {ejtsd: horá~iungö) nevezik. ----· ..__ 

NAPJAINK ZENEI 

A rnagyarországi román népzenei hagyományok az 1950-es évek 
rói fiúra, hozzátartoztak a román -ember mlndennaoi életéhez. Ezt 
sada!mi változások hatására~ egyre kisebb ' 
fonók. A lakoda!ml és a jeles napi szokások ss;(afogot!abbak maid egvre 
azok a ré.Szíetek, ameiyek korábbcl'n a román népi ku!rurálís tradíciók me2:h;táro~ó 
az új, mod-ernebb formák és eszközök vették át. A volt --- őrzésér-e a 
váliaikoztak. Az .egykori szokásokat már színpadi 
tok i 947-48-ban alakultak Eleken Méhkeréken 
Így őrződött meg napjainkig Eieken a íak;daimas, 

a!ka!onthoz 
vagy 

Kétegvházán a tLu-ka-járás. A koreográfiák kezdetben az tánchag\·ománvnak feleltek me2:. 
felkészült színpadi szakemberek dolgozzák fe! a táncokat. hogv megieí;r;ésükb;n minél iátvánv;sabbak és 
hatásosabbak legyenek. ~~ - ~ 

A magyarországi román népzene és néptánc eredetiségére, ritmusának feszességére} változa-
tosságára a magyar kutatók is feifigyeitek. Az 50-es kezdve neves szakemberek körükben. 
többek között: Lükő Gábor. lvfartin -György, Sárosi Bálint. Se bő Ferenc. _l--Ialmos Béla. Sándor, Fel-
földi László, Vásárhelyi László, Hoczopán Sándqr, }./agyné }vfartyin Emília. A 
együttesek müsorán ma is ott vannak a magvarország i román táncok. Az ország: '"''~''"L"il'"~ le;mE~oszeJ!·űtJí: 
számai közé tartoznak az eleki-, vagy a m"éhkeréki táncok. A maQvarországi román népzenés:cek 
iegismertebb a méhkeréki Kovács Tivadar tett. Kiváió ~~·ottak \1éhkeréken 
Papp Lászió: Ef eken Turia -György. Szabó Péter. Gál 
Kétegyházán a Buha-hcízasvár. Közülük többen 
Együttes J 997-ben ünnepelte megalakulásának 50. 
néptánccsoportja. A méhkeréki fiatalok néotáncegvlittese 
vetélkedő második he!yezettje !ett ' ---

három generációnak van román 
1992-ben az országos Ki mit tud? 

- A magyarországi románok z-enei kultúráj<;'ihoz tartoznak az ==~'--""'-'" 
mokban jelentős k-órusok mlíködtek az elmúlt száz év során '"'or<'IWSI(·'" 

.lelen!eg négy közösségnek van kórusa. A gyuiai ,.Pro music::/~ 
körösszegapáti egyházi -kórus és a battonvai női kórus 
együttesek -repertoárjában az egyházi énekek meilett ni>nrioliC>Icin! 

mébkeréki baptista egyházi közösségnek az on"""'·'•7" 
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GYERMEKJÁTÉKOK 

románoknak is igen gazdag a gyermekfolklórja. Részét képezik a .,mondókák, a gyenn~kda
napokhoz kötődö gyerekszokások, népszokások. E hagyomány magában foglaU a a gyermei{játé

a játékszerek készítését is. A gyer:nekdalok -közü! jelentős népzenei alkotás a karácsonyi és az pjévi 
kolindák és az esökérő népdaL A gyermekek k.::>Endáiása csak annyiban kü!önbözött a tetnőttek hasonló 
szokásátó!, 'hogy a 1egkisebbek csak nappa! jártak téli ünnepet köszönteni, és többnyire egyszerű világi.szö-

koiindákat énekeitek. Az esőkérető népszokást kii!önböző ein~vezéssel ugyan (piipiíruga, piipiír:uda, 
-ejtsd: pöpörugá, pöpörudá. -dodolájé), de vatamennyi román közösség isme·rte. Aszályos nyáfidő

ben~ a falusi 2:verekek 6-1 D t:Ss csooortokba ver5dve jártak házróL házra. Testüket nagy !apu levelekkel Po.rí
tották be~ és--; fej ük tetejére is raktak egyet. Az utcán hangos ének1éssei jelezték jöttüket Az ütelnpfíros, 
mindössze nagyte~c hangte1jedeimü páp2.ruga- dallam szövege egyszerü esőkérő mondóka: 

PCipCrruga. ruga. P.~.: .. aep,·-~·r',ln',ge·a~ :é1r0:e1.k5~ ~e•,',t, Roagó Dumnezeu!, ,.... ~ :::: .... ~ 

SCi ne de ie ploaie, Adjon nekünk esőt, 
Ploi{ii cura rel. Tiszta esőcskét 
Fár-d-on fi r dG piatrii! 
Griuu pfná-n brfuu. 
!cn·ba piná-n barbii. A ~U é1jen állunkig, 

A tengeri legyen, mínt a fa, 
A ter;-nés é1jen a padlásig, 

P in' la cosa !ui Herodes -házáig. 
A gazda haiiv'a ezt a dalocskát kinyitotta a kaput. A gyerekek énekelve ·megke;~ülték a gémes kt~tat~ aj gaz-~ 

da pedig vizzei meghintette őket majd búcsúzóul rnegajándékoztaőket tojással, ~isztteí és egyéb éieletntp:eL 
A román gyermekfolkiór gazdag tárháza tartalmaz tréfás, csúfolódó szövegű n1ondókákat, kiszán1olókat 

és találós kérdéseket is. Az anya és a kisgyermek l-egintimebb kapcsolatát jelképezi a böicsődal, mdyet a 
lá-nyok kicsi koruktói kezdve kisbabájt:k dédelgetésekor énekelnek . .r\ falusi gyennek játékszereit Ő-f!laga 
k-észítette. Ló- és tehénszőrböl .labdát. ·kukorica kóróbói hegedöt, csutkábó~ babát, szederindából kos~rkát, 
bodzaszárbél kis puskát. fából pönzettvüt, Korcsolvát csinált. A ház körüli munka mindenki számára köt~iez5 
volt: A kic~ ik vigyáztak a tüzr~. v'fz~t..l hoztak a k~trói, vagy iibát öriztek: a nag:·/Obbak n1ezei munkák~ vé
geztek, őrizték a tehenet. a disznót. lav a gverekeknek nem sok idejük maradt a játékra, mégis ha két-h~rom 
gyerek ös:zej_öt:, azom:ai kitai~.hak :,-;~ai11f],átékot, az é_~s~aknak_ é~ i?őjárá_snak ;_neg~eiel~~~1. . . ri. j 

A 1ege!tetjeatebb ha rom menkerek: roman gyermekjatek: a b1gezes, a Cica-mica, es a ~al. golvosu:. 

A BIGÉZÉS 

A fai u szélén nagy terület. a rét biztosította a ját-ékhoz szlikséges pályát. A játékot egy általuk készitett~ el
használt seprünyélből levágott 50_;60 cm hosszúságú bottal és egy l 0- i 2 cm hosszúságú mindkét végénél 
kihegyezett .. bigé"-vel játszották. A játék ié nye ge: a feldobott b igét a hosszú botta! ke H ett eitaiálni 

1 

úgy, 
hogy az minéí messzebbre repüljön. A játékszabályok nem voitak egységesek, a helyszínen beszélték meg a 
résztvevők. ezért sokféleképpen !ehetett játszani. A játékban részt vehettekfiúk-és 1ányok egyaránt. Anieny
nyiben lányok is versengtek, úgy a játékszabályok kedvezőbbek voltak. Az első dolog a kezdő já~ékos 
__ házá"-nak kijelölése vo!t. i-\ feladatra vállalkozó játékos~ kezét kinyújtva~ egy hosszú botta! saját ten~eiye 
körLH egy félkört írt !e maga e!é, ez lett a háza. A féikört az ütő játékosnak tilos volt átlépnie az ütés idején. 
A többiek ethe!yrez~edtek körülötte az optimálisnak remélt helyen, annak érdekében, hogy a repülő pigét . 
röptében elkapják. A kezdő játékos bal kezébe vette a b igét és a levegőbe dobta úgy, hogy a jobb keZJében 
lévő bottal eitaláíja és egy nagy ütést mé1jen rá. Ha valamelyik játékos elkapta a b igét röptében, akkor hflyet 
cserélt az ütő játékossaL és a játék folytatódott. Ha a b igé~ senki sem kapta e4 és az leesett a földre, akk?r az 
ütő já-::ékos újra adogathatott. Döntenie kellett azonban, honnan folytatja a játékot. Két lehetőség köz~! vá
laszthatott: vagy a kezdőhelyrőL vagy onnan ahová leesett a bige. Ha úgy döntött~ hogy arról a heiyről !oly
tatja_ ahonnan a bige leesett, akkor a bige egyik kihegyezett végére egy határozvtt ütést 1nért a bottali úgy, 
hogy a bige újból a ievegőbe emelkedjen, majd megcélozta és erősen megütötte. Ha sikeres volt az ü~és, a 
bige újra repült, és a többieknek módjukban állt elkapni. Ha az ütö játékos az első alkalommai nen1 talá~ta el 
a b igét. akkor nem kapott több iehetőséget. lecserélték. 1 
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CICA-MICA 

. ~~:':~~[~~~fi~{~~~:~á~2~:si~~f~~E~~~~;=;~f:~~i~~~:;;;::!em!ett ~i~ e! .ezetescre. ';)á! i estéken, arr~~ 
ahol kijeiöite a saját házát, kb. 2-3 méter hosszúságú árokrészt. A 
játékos az árok széién áHt és onnan csúfoHák a fogót. Az ügvesebbek ""'"'."'""' 
tálta..k a kandúr házán. A kandúr rneg szerette voin; fogni ők~t hiszen 

~=;o!i~~:~~~~l ~t;~~~::,
1 

:lt;!;:E:l~~::~~~!~D~:;:;?k Harsogra~ a taívak 
lévők kórusban 

kaca-
játóL Az volt a nagy dicsőség, ha a játék végére vaiaki o!yan ügyes volt~ 
szerepébe búj n la. A legnagyobb szégyen az voh, ~~a ':aíaki többszöröSen 
tán nem sikerült másnak atadnia. 

ezt a cimet, vagy egyálta-

SÁRGOLYÓSDI 

Több -évtizeddel ezefőtt a falvak ut-cá i nem \.rohák kikövezve, hiánvozrak a széles iúrdák és betonutak. 
ron, a nagy hőségben a utak feiszinét por lepte eL A kö;,·etkeztében a ~ 
finomabb szerncséjű {ett. A falusi gyerekek. előszeretettel 
ságura ·Őrölt porban. Egy kiadós, ny-ári eső után, a házak árkok és utak m>og1ei1ek 
·lett. Ez a sár voit a ieg_íobb alapanyag a sádabda. a cucuróáu (ejtsd: kukurböu) 
örömme-i gyúrták. forn1álgatták a sárgoiyót, amelynek mérete egy aimányi volt. Az 
iön fortélyaí voitak, először laposra nyomogatták. !apftották, m2.jd kü!önböző 
kockát. téglatestet~ gyümölcs-, ed.ényformákat, egyéb alakokat formázni. kinek-kinek n'""'",'~'"'' 
től függően. Amikor az agyagot jól kidolgozták következett a játék !én): ege. A sárlabda 
kocka- vagy henger alakú volt, Jneiynek közepén egy üreget fúrtak, és igyek-eztek az ajját 
simitan i. Ezek után a gyerekek beleköptek. majd eléneke1ték a következő néhánv s .. xos 

vagy· 

CucurbOuu,-biíuu Kukurböuu~-bőuu " 
Dacá nu-i pomni. Ha nem dun·ansz szét, 
Dracu te-a romni! 

Cucurbáuu, -biluu, 

Az ördög fog megjavítani. (Én nem.) 

Kükurböuu.-böuu, 
Durrantson sz ét. a bíró, 

nu-i pom ni. Ha nem durran sz szét, 
Dracu te-a maiface! Az ördög csináljon 

Azután a tetejével lefelé nekivágták egy sima. sziiárd íP.IiiiPt,·,pk 

durranjon szét. A csa:togás erőssége minősítette a sáraalvót 
ly ó i a lehető legnagyobb-csattanástérjék el. b " 

Az itt leirtjátékokról a gyerekek 'ma már csak a szüieiktő! hallhatnak. 
azonban egyre gyakrabban efevenítik fui ezeket, csakúgy mint a népi 
hagyományokat. 
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A ROMÁN NYELVRŐL ÁLTALÁBAN 

Latin alapok és más jegyek. A román nyelv azoknak az európai nyelveknek a családjába ta:.~ozik~ am~iyek 
időszámításunk első évezrede -során a latin nve!vből fellőrltek ki. Az olasz, francia, spanyol, portug~i, {a 
Spanyoiország északkeletí részén, Barce]ona Yidékén honos) kata!án, {a Franciaország déli részén, lv1arSe1He 
tágabb körzetében beszéLt) provanszál, (az O-laszországban, Sardinia szigetén fenmnaradt) szárd, (a ~vájc 
d-éikeieti tájain és az o! asz A~pokban beszéh) -rétaromán (más néven: bd in) nyelvekhez hasonlóan, a r~mán 
is a hajdani iat!n népi (az irodahn!náijóval egyszerűbb) változatát folytatja a mai napig. Mind a kiienc nyelv 
nem tnás, mint az évszázadok alatt erősen megváitozott népi latin nye i v. Közös latin gyökereiket és az ebből 
következő hasonióságukat az alábbi szóösszev-etés is tanúsithatj a: 

lat! n: 

rornán = 

provanszál = 

rétoromán = 

CANTAS 
(énekelsz) 

cantas 
k'auntes 

SOL, SOLICULll 
(nag. naooc,ka) 

so!e 
so i sol 

siei! 
soie!l"! 

LINGUA l (nvelv) 
iimbii 
lino-ua 

llen~ua 
li n goa 
lan gu e 

fLACTE SE PTE l 
(@i) (1) l 

llapte §apte l ~iatte sette 
!echte siete 

1 l ~e~te sete 

,l sept ' ~!a! t li 
l' 

i 

ll l 

' 
A IV. századig a1ég egységes és nagy kiteijedésü Római Birodalom egész terü-letén meghonosodott (~épi) 

latin n~yelv részben saját belső fejlődési törvényei. részben pedig a helyi és más nem-latin nyeivek hat~sára 
váitozott át az európai kontinensen (a IX.-X .. századokig) oiasszá, spanyoHá, franciává, románná stb. R&mán 
nyeivvé való átalakulásában a baikáni ~al-dunai ~ kárpáti térség helyi trák nyelvének~ valamint a n1ail bo!
gárok ésszerbek ősei révén a VL századtó! itt elte-tjedt szláv_nyeivnek v0hjelentős szerepe. 

A román n vei v íatin J·elleaét igazo!J.ia maidnem e2:ész nveivtana és szókészietének na2:vobbik hár1vada 
"' ö '-..-' - '-' "' <-J./ ~ .. 

(példáu! alapszókincse 60o/o-a). Jó! szemléheti ezt a tényt a románok múltszázadi klasszikus költőj~nek~ 
Eminescunak a szóhasználata is: verseiben 48:68 arányban fordulnak e!ő a latinból örököit szavak (n11ány 
százaléknyi új keletü, a k!asszikus !atinbói átvett szó meliett). Néhány iexikális példa: lup (lat. lupus) 1 far-
kas, (!at. campus) = mező masá mensa) =asztal, floare (lat. florem) =virág, casii (népi iat. }:asa) 
=ház, vedea (lat. Videre) =látni, veni (lat. venire)= iönni stb. l 

A 5~zláv nye:·vi je.gyek cs:~éiy arán~ban me~m-utatkoznak a .n~elv~anban is (az -~ ,ragos m~gszóHtóJe.s_et: 
lleano: =Hona:. a visszahato 1geragozas gyakonsaga stb.), de elsosorban a szavak SZ1av eredeteben, (pdaaul 

az_alapszókincs 20%-ba_n); Né.h~n~: _szókészle~i ~~lda: v1~eme ~idő._ idő,tárás, ~ep~-= ~ra, o~et =ecet, diag = 

d raga, kedves, \"e.1;e! = v1dam. /a; ct n= olvasm . .1a/ munc1 = dowozm. lat se odzhnl = Dihenm stb. 1 
A román az egyetien olyan latín n:yeiv, ame!y szláv nyelvi közremüködéssel alakult ki. Ezért 11101pdják 

,.szláv nvelvvel beoltott latinnak". l 

- A t;~~ík n}·elv hozzájárulását a latin elrománosodásához jobbára csak feltételezni képes a tudorbány. 
(Megjegyzendő: trák nyelvet beszéitek a történelmi munkákban oly sokat emlegetett dákok is.) Trákjejzyek
nek szakták tekinteni például a román határozott névelőszóvégi elhelyezkedését ( hotelul =a szálloda,11 casg: 
=ház). a román csaiádnevekben is gyakori -esc u képzőt C, Popescu", "ionescu") és néhány más je1enségFt. 

Mive! ezek a jelenségek a Balkán-féisziger más nyelveiben {a bolgárban, az albánban) is eiőfordulnak, a 
tudomány a román nyelv ~.balkáni típus ú jegyeinek" nevezi őket. 
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i\4a a románt, a világban elszórtan, becslések szerint 
évszázaddal ezelőtti népmozgások következtében a 

n;;:szrtaq:aK anyanyeivként. Románián kivül a Moido;:ai Kió7!2r''?.';;ich"n 

tében~ Magyarország román határ menti sá\]iában. Jecocszlaviár'" 

~:l;;o:;::~~~-~:;~~~):"~;,~~~~;~~:s é:~~~~ffr~s~1essza;';,~;1C; 
az .,:~~r;~~~~~!, ~~n:~~~~:~~n~=~~~~~f:,~~;~é(~z;~~~t:~·~iimposz 

~~~~~;; Ö:~;;;~~~~;1 más einevezéssei "macedóniai románok" beszéiik) és a 
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NYELVJÁRÁSI MEGOSZLÁS 

A Románián beiüti és a környező országok román nyeh·i változata (ezt nevezik összetOgialóan "dákoromán 
nyeivnek''), valmnint a Inegieni románok, az arománok és az isztriai románok át'"!A.i beszélt változatok négy, 
kisebb-nag;.:obb eitéréseket mutató nyelvjárást képviselnek. A románság életében legfontosabb szerebet 
betöitő dákorontán nagy nyehjáráson belü! újabb öt n;v'eivjárós különböztethető meg. Figyeimet -érdeniel, 
hogy a széiesebb ér-telef!!ben vett Erdély az egyetlen oi):an terüieti egység, árndyen mind az -öt ro~án 
nyelvjárás megtaláiható. U gymin-t: 

í. munténiai (havasalföldi) nyj. 
2. moldvai nyj. 
3. bánáti ny j. 
4. Körösvidéki ny j. 
5. máramarosi nyj. (értelemszerüen, folytatássai a velük szomszédos határon túli román nye!vterülete~en) 

i 

l 
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IRODALMINYELVI 

~·;i~z:~~~r~~~~~~:j:~tázi és áii~~~;á~~~a;r~~~~~:5r~e!ve 
alakulataik is ho!gár-szláv vohak. Ezért az els-ő 
kel iródtak. A mai ismert 
ból szármc_zik. 

reformácié ha:ására A rom.án irodaiirá nveiv k~a!akuiás! folvamata a ..:rr/I században indul 
Szászvárosban (()rá~·tÚ). Szebenben és fŐként a Brassóban rm'gi•e;eno 
köny-vnyomdák kezdetben a munténiai nyelvjárás terü~etén 

köny.,.·ekkeL l\1ivei a 
nvon1ci;E?'Ok messzern.enően figye-

iernbe vették~ hogy ez a legehetjedtebb román -nyeivi változat~ kezdettö1 
a-lapja és így a nye1vi modeH n1inden román számára. A később! >L<oL<''-''"'-'l"ll 

jeUege tovább szilárduit azáital, hogy a legnagyobb munténiai "áros, Bukarest lett a 
közigazgatási_ kuiturá!is központj a, fővárosa. 

M!!A~.a&fl • - !.WI;'~~ 
ae 111! M.{a z911 · • 
!fJ! 4rtll't ~lim exi;rtre _ 
Mcll~EJI,OMOOT(A& r~l!lM T.f,Mt 

· ~ai:TEU en~.i • ~ Jl,i. M;u, 
~roa~~~e~et~T~. ~~t ;.o 
ili\.'lE NIE!i!,IEA!IO~'I!l,i.El!ll~.l,~~ 
A~-;e ,:' nJt41!R cT~M>:!! 1!1'1 X il 
~llti!H~ llpEMiE)<f)Ai 3!Í.IUE ~ 
i,E • {i'GX Jl,o4M!le oijnosnw .,; 
Dst -~ ·vA41-;r.:.l .. H 
l{L!rr{Y.otV~~ Jt~_tr_ .t.:1~~~)._t.~ ~-re • 

Á bdső források meHett, az alakuió román irodalmi 

A Brassóban nyomtatott: 
XVL századi 
román zsotároskön; \ 
iaprészlete 

említett egyházi. kancei!áriai sziávbóí~ az ezen keresztül, a 
XVIIL századi török uraiotn konstantinápolyi görög arisztokrata családok trónra a 
román fejedeiemségekben, és ennek megfelelően a következő századig ható intenúv 
alakult ki ott). valamint nem utoisó sorban, a magyar nyelvből. 

A magyar nyelvi hatás (kisebb arányban kölcsönhatás) terrnészetes 
román együttélés volt. A magy'ar nyeh' uralma a gazdasági~ társadalmi~ 
járt, hogy már a középkortól kezdve a románság is magyar szavakat 
nagy részére. A román nyeivü irásokban előforduló első magyar szavak: 
mester {i 407). ·Fau nl= vám ( 1415), ora,"> '::::: város ( 1418). 

Mivel a XVHL-XiX. századokban az erdélyi román érteimiség igen aktív szerepet vállalt a 
Havasalföld és \1oidva modern román kuítúrájának a kialakításában is. az általuk használt 
fOkozatosan eite1jecitek -az egész román nyelvterületen. Egy·es magyar szavak ma is a!<Jm.eioeK 

gyakoriak a román nyeivhasználatban (az aiapszókincs 2 százaléka magy·ar eredetű): 
chip~ ora}·= ~-'áros, Jai alciitui =alkotni, =áru (a mzgyar .,n1m·ha" 
fé!e, /a/ =engedni~ /a/ chelrui = költeni A képzők közül az ,)-ás", 
leginkább a romiu1 nyeiv . .be: ceterQJ_ = citerás~ chipr;;_;;___= mutatós, rrupf.i = testes. jól megtermett~ 
miincáu = nagyevő. =talpnyaló, potyaleső stb. 

A magyarok áfta! román szavak jelentése a faíusi é terre utal. i"'v1ár a X l\/. századi 
sokban felielhetők: péídául "csobán~~~ "cserge". Néhány román szót az egész magyar n_yelvterüieten 
nak: .. ficsúr" .. ,cimbora~' ... furu!va" ... kaláka", .. má!é'~. __ kal'.'iba:'_ .. kocsánv~~
__ tokánv:·_ .. suta': stb. 

A nuulern ronuln irodalnli nyelv a XVHL század végétől kezdett kiaiakuhJi, és a múlt század reform-
mozgaima nyomán teijesedett ki. A folyamat kiindulópontját az iskola" elnevezés alatt ismert ro-
mán értelmiségiek kulturál!s és nyelvrnlívelő te\·ékenysége jeientette. Írták és az első latin 
betüs román nyeh-tankönyvet (1780-ban) és inditották el a román nyelv tudatos a klasszikus 
latinhoz vaió közelítését. 
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Az első latin beiÜs román kö~1Y\ 
boritóiapja 
(itt az 180:5-ö-s, második kiadás a 
budai nyoindából) 

A romantikus túlzásokban is -bővelkedő Iatinosítás később Havasalföldön .és Mohlvában is erőteli es l~OZ
gaiornmi vált. és áthatotta az egész román nyeivú}ítást. Ez mindenekelőtt a neni Iatin (főleg a szláv. és a 'Qö

szav~k. ~i;zorftásá.ba!;; klasszikus -i~tin szavakkal történő beh~!yettesítésétben nyiivánt~t ineg: példá~ a 
eredetu ouche = oetu, ostra v = snget, veac = évszázad helyett: literii, insulii. secol, a 2:örö2 evQ:he7J.ist 

= nemes, = fényűzés helyett: nobi!'. lux. Fontos törekvésük volt még a latinis~áknJc. a ._sza\,ak 
_ , n;i,né!. latinosabbá tétele is: a searii =<est, pdine = kenyér) stb. kiejtésektői függet~enüi "sei-a~\ 
!fasmoaot Javasoltak és aika!maztak. A íati-n betüs írásmód csak kb. i 860-tól váltotta fel tdjesep a 

szláv tipusú c iri!! betüset a románoknáL l 
A latin jelleg kidomborítására való törekvés a mai napig meghatározza a román irodaim i nvei~.,--1 úiít~so

kat. Bő száz év óta rendkívüi nagy számú francia szó foivamaWs átvétele is erősíti a rornán ~1velv fatihos 
.. · Egy: 19_63. -év,i statisztika szerint a tl·ancia sz~ vak akk~r 3 8 A 2 százai ék arányban v~ltak je!~n a 

, . nyelvben. (A Je!enseg megértéséhez figyeiembe keH venni, hogy a múit száza~ban a román érteimi-
segiek zö~me Franciaországban végezte tanulmányait, aminek következtében a ron1án Kultúra. azon beldi a 
nyelv, a trancia kuitúra és nyeiv ,,egész életreszóló" hatása alá került.) Példák amindennapi nvelvhas 

1

ná
latbóL ,"acces': = ~~ejárat, hozzáférhetőség, "dificil" = nehéz (átvitt értelemben), ,/apai potabi Í a" = i!Jtó, 
1\0!\'lZr, -~oranJada · = narancsitaL "trotuar" =járda, "mersi!" = köszönöm stb. .l 

A iatin tipusú klasszikus iatin és francia szavak tömeges átvétele nagymértékben növeli a rokon én:el1mü 
szavak körét·és ezáltal a nyelv árny'alatokban gazdag kifejező erejét. ui.Yanilyen mértékben azonban szJka
d~kot t~re1:1t a n~,e~v ,i:épi változatai és az igényesebb stílusok között. PéldáuL a napilapok és folyóirdtok 
etfogadhato megettesehez az oivasóknak komolyabb iskolázottságra van szükségük. ' 
" A ny~ h: latin j el,legének és a~ olasz., francia, spanyo i nyelvekkel való rokonság, hasonlóság tudata régóta 
1ontos e!en1e a romanek nemzet! öntudatának. 

A MAGY ARORSZAGI ROMAN OK NYEL VI ViSZONYAI 

Ki!ri~s vidéki !1y~l~járás._ \1in~ a szánnazási helye (a Fekete~ és a Fehér-Körös menti domb- és hegyvid~k)~ 
mmd mos~anJ laKo-l1e!yet szeruH a hazai románság a Körös vfdéki nvelvjárás területéhez ta!1ozik. Enhek 
legáltalánosabb sajátossá2:<li: ., · 

1. A .,~~'-hez.~_,a''-hoz. ,,t]P-hez. ,~gy"-hez, "ny~~-hez hasonló magánhangzók és rnássaihangkók 
gyakori (amí nem feltétlenül a magyar nyelv hatásamiatt van így, bár létezik ilyen nveivésketi 
nézet is). Példák (itt és a továbbiakban a román szavak. részben magyaros átírásban szerepelnek.,): mer'é = 
a·imák. nyp!J!.é =éj/szaka/, pringy.é = ímeg! fog, bi!!]!.é =jól stb. ..., - : 
, 2: Tv1ás nyelvjárásokban ismeretlen~ egészen régi latin szavak megőrzése: pé!dáu~ brfncií (lat. branca)= 
Kar, kéz, pácurar (lat. pecorarius) = juhászJaa/e (lat. fol lis)= has, pasa! (lat. passa, passate) = menj' stb.' 

Az 1tten1 iatm archa1Zn1usok miatL számos tudós úgy véii, hogy a három Körös hegyes-dombos-erdős, vi~ 
d~~én_a_ ró_mai í d ők óta folyamatosan fennmaradt a latin nyelv, egyre nagyobb váitozá~ok után román nyeiv
ve aralakul va. 
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3. /i.. n12gyar eredetü sza\:ak 
:;::::,darab~ te1neteu =temető, biritu = 

az az oka, 
csak és -~assan ke:·LHt 

:fejl.esztö inspirációs forrás en)te·lieosebben Pe> •. ?!nce·~"·" 

lViindezen sajátosságok ~niatt a Körös \ 
tnaradt az irodaiini nyelvtőL Az ehhez való közel•edés 
-itt is meg:figydhető (legatábbis a .rmnániai 
ke! történö kiváltásáva{: például sabáu = szabó belvett 
=kalap hdyett a piiliirie stb. ~ 
· Erőteljes magvar vonások ;. .. Körös vidéki nyelvj2.rás 
sávban l 920 óta (az új országhatár révén kia]akuh 
n1agyar nyelv irányába hat, a mindennapi rornán 
csak 1nagyar szavakhoz kapcsolódnak. 

A nyelv{ magvarosodá; csu.oán 
nak, amely a X\ÍHL századbeÜ 
teri.Uetén. Az akkor alakuló alfóld i 

közőrt a magyar szavak irodaiini ny eh i ek
a croiror~ b um b = gomb heiyett, a nasture. 

környezet! h2.tás
az élet minden 

románságnak" nevezett la::k:osság szer\,es reszévé váit a magyar gazo;1S<t_g; 

A .magyar környezet sürűjébe -beékefődve. faivanként 

~~~~~~!:~l ~1~~~~~~~~1l:!ö~~~,~~~~o~~~~:;i~t~t~=n Klsebbs<og! '"'" 7Pte,Pn 

ie!ően, a magyarsághoz vaió alkalmazkodás 
látványos aikalmazkodása abban r,viívánuit meg. 
máját, amelyen az uradalmi szei-zödésekben u"I'~'"''·"L·'"''· 

·így iett pé1dáu1 ,,!win Aráe!ean~' .Á.rgyeián . .Simion .,Perre Súna"' Szima 
Péter stb., de előfordult, hogy a hatóság;k egyszerűen - adták vissza a román családi név 
jeientését, és -fgy lett ,,Toader Pácuraru" Juhász Tivadar), ,.,P ave! Siilö}an'' (téves értelmezés 
révén) Szi!ágyi Pál stb. a hivatalos iratokban. a román egyházi anyakönyvekben a nevek továbbra 
~s ro~nán formájukban szerepeltek.) Megfigyethető, hogy ez a román-magyar kettősség 
nazm románok névhaszná!atában. és az egvének ezt étietődő dolognak tar!ják. 
n1ostanáig, az aikalmazkodás a maQvar nv~Ív. a magvar tárgyi kultúra és szokások eto,a;;auca,.aoan 
jó í n1egmutatkozó .kisebbségi maga;;rtássi vá í t és e~)Te 

I!ven körüfménvek közö~t a --- - --- anyanyelvük tennészetes elemeiként 
fe! é~ használták ; magyar s~avakat és Régebben a kiejtésben is románossá 
máiták őket, és románosan is ragozták. gőzös) =vonat, = a vonatok: 
"tyél$ig" (magy. költség), "tyel;;iguiui'' A rnagvar tömegesebb átvételévei 
(néhány évtizede az életviszonyok radikális korszerűsödés~" polgárosadása eit 
sebbé teszi) a románosítás a már elrnarad. a sza-"_·ak eredeti 

·;_j\1ii duc la "(megyek az Adóhivatatba), ,. As m;uodí.i,-,,·" 

(Lidüíní megyek majd) és nag~. on sok hasonió 
Az állandó szókaocsolatok és a mondatok nyelvi logikának, szabályainak aJ: 

erős hatása is kimutatható. 
A magyarországi románság anyanyelvi specia!itása, a Kőrös vidéki román nyelvjárásen belüli különü";>ti-· 

ge, a ·magyar szavak ntagas számarányában és a magyar nyelvi szabályok rendszeres alkalmazásában áll 
, .. l!:onuín:_n,utgya~,~~tn~~!viis~g. A ny·eiv szerepének fokozódását mutatja az itteni román 
Koreben a ~etnyeivuseg tGaSSZIKus szerinti beszéd te1jedése, vagyis a román és a 
mondatok, 1Hetve szövegr-észek használata egyazon kommLmikáción beiüL Tioikus 
mánui (de, .természetesen, magyar elemekkel iócskán.__ tarkítottan) kezdődő beszéd · 
spontán módon magyar mondatokka! foiytatód"ík (különösen ha ~ közlés tartaima ""'"''"("'"" 
jeLlegű), majd ismét román keretben halad tovább stb. 

A .,hazai kisebbségi lét alakuiási tendenciái az utóbbi évtizedekben azt igazoliák, 
kétnyelvüség csupán átmeneti nyelvhasználati gJ.'akorlatként maradhat fenn. Az it"teni 
mintegy észre:/étienü!. előbb-utóbb a magyar nyelv teljes körü használatával cseréii 
szági románság ma már zömében a teljes nyelvi asszimiláció szakaszában van, 
lenleg csak iv1éhkeréken öröklődik -még az anyanyelv (a 

A ron1lÍn irodaln1i nyelv hazai helvzete. f..1int minden 
irodalmi nyelvi változat meghonosítás-a lenne az ezvetlen megoldás a 
hamos sorvadás eiiensúlyozására, a nyelvi önazon;~sáQ n:eg&-zésére. 
sődleges-formája az isko-!ai oktatás. --- --

4! 



irányú iskolai és más eredetű törekvések útjában azonban számos olyan társad.a!mi, kuíturJlis 
amely éppen a kisebbségi iétbői (a n~:dvországon kivüiiségből) fakad, s mint i!yenek elhárítha-

, l 
A magyarországi románság esetében jelentős hátráitató tényező az a körülmény is, hogy a tájnyelvi alap 

rendkívüli messzeségben van az igényesebb román nyelvi váítozatoktói (a..rnelyek~ mint !áttuk~ klasszikus 
latin és francia elemekkel alaposan túiduzzasztottak). Ennek következtében az egyén meröben idegennek, 
afféle "úri románnak~' érzi az i-rodalmi nyelvet, és nehezen f-ogadja ei természetes, 1nindennapi kolnmuniká
ciós eszköznek a maga számára. (A magyarországi román ember tui aj donképpen csak a helyi tájnyelvi válto
zatra szűkitve ért-drnezi !·on!án anyanye!vűségét.) A faiusi emberek maguk között beszélve teljes mértékben 
kerülik az arnúgy mindenki áltai ismert irodaim i nye!v! kifejezések használatát is. 

Ugyancsak hátrányos tényezőt j-e~ent az anyanydv-mentési törekvésben az, hogy a román irodaim i nye:! v, 
amelytói a mentés várható lenne, a helyzet 1ogikájából következöen, alapjában és tömegesen csak mesterSé
ges körü!mények között, iskolai tanulássa! és öntudatos önkégzéssei sajátítható el itt, a nyelvországon kívül, 
s így nem igazán képes állni a versenyt és megakadályozni a magyar nyelv térhódítását, amikor ezt a ko!n
munikációs eszközt ma már bárme!yik hazai román, erőfeszítések né!küi, spontán módon eisajátfthatja a 

kör!lyezet~b.en is., , , ,. . " . , _ , ,, . , . , , , " j , 

dye~1 es 11ason1o tenyezokre -vezetheto VIssza a -magyarorszagi romaneK ma1 nyei.v! aHapotanaK kettos~e-
ge: miközben egy viszonylag szük értelmiségi rétegen belü! irodalmi nyelvi igényességi szint1e jutott !az 
anyanyelv. az örökölt és korá-bbán kizárólagos identitáshordozó szerepet betölt-ő tájnyelv megszűnőben vari. 
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