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„În Moldova în doue din cele mai mari ºi mai frumose judetie, mai cu
sema Bacãulu ºi Romanulu, locuitorii þierani, cari suntu mai toþi rãzaºi,
moºneni ºi proprietari mici, vorbesc numai unguresce. Cându intri în
satele loru, e mai reu decâtu în mijloculu Ungariei; trebue se mergi cu
tãlmaci:femeile ºi copii nu sciu se dea nici „bunã demaneþia” românesce.
Culpa neiertatã este a omeniloru noºtri de statu cã n-au ingrigitu nici
odatã de romanisarea acestui elementu ºi a lãsatu în inima Moldovei o
populaþiune de preste doue sute de mii, streinã ºi de limbã ºi de religiune.
Domnule Nicolae Creþiulescu, Ministru culteloru ºi instrucþiunei publice,
se vede cã seculii þi-a pãstratu d-tale resolvarea acestei cestiuni naþionale.
Fã ca poporulu ruralu, cãruia i-au datu pãmântu la 2 maiu, se fie unulu ºi
acelaºi ºi în limbâ ºi în animâ, cãci în elu stã vieþia þierei; romanisezã pre
aceºti Ciangãi, scapã-i de uritulu nume, ce nu voru nici ei se-lu porte, ºi
vei ave eterna recunoºcinþia. Mesurile ce ar trebui sã se ia suntu: mai
antâiu îndesuirea scoleloru prin tote satele, cãtunele ºi fundãturile
ungureºci; copii luaþi cu vãtãºielulu ºi duºi la scola erna ºi vera, mai cu
sema fetele, care devenindu mame ºi voru inveþia copii românesce; ºi alu
doilea, pe la tote bisericile loru, aduºi preoþi dintre Românii din
Transilvania, ca sã le vorbesca ºi se le cetesca romanesce. Cându preotulu
le va da binecuventarea în limba românã, cându dascalu le va cânta
romanesce, ºi cându mama va legãna copilulu ºî-i va dîce: haidi, nani,
puiulu mamei, resultatulu va fi dobânditu!” Polescu Ioanu: Limba
ungureascã în Moldova. In: Amicul Familiei 1880, IV. 2.
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AMartinaº-féle kötet 1985-ben, tehát Ceauºescu diktatúrájának egyik legnehezebbévében jelent meg. A kiadvány szerkesztõi ravaszul kihasználták
a csángók mély vallásosságát, és a kötetet számtalan moldvai római katolikustemplom, a pápa, valamint Ceauºescu színes képeivel illusztrálták.
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Ugyanakkor a második világháború utáni évtizedekben a túlnépesedett
Moldvából körülbelõl még 50 000 római katolikus költözött Erdély városaiba, míg a Havasalföldre és Dobrudzsába távozottak számát Tánczos
Vilmos 15 000-re becsülte. (Lásd Tánczos Vilmos: Hányan vannak a
moldvai csángók? In: Magyar kisebbség III, 1.-2.)
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János Néprajzi Társaság elnöke. Szeret vize martján. Moldvai
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Otilia HEDEªAN

A timokiak (1.)
(Vallomások az identitásról)
A közösség, melyrõl a továbbiakban szó lesz, Szerbia keleti, Bulgária
északnyugati és a Duna déli részén él (a Baziaº és Calafat román települések közötti vidék déli oldalán, legfõbb vonatkoztatási pontja a
Morava és a Timok, beleértve Vidin kerületet is). A régiót általában
Timoknak nevezik, s demográfiai szempontból ma valóságos „párd ucbõrnek” számít, élnek itt románok, szerbek és bolgárok.
Ahhoz , hogy valamilyen képet nyújtsak a timoki román közösség
nagyságáról – és mivel a megjelent statisztikákat kellõ fenntartással
kell kezelni, mert ezek mindig egyfajta szélsõségnek a kisugárzásai –,
el k ell mondanom, hogy a második világháború elõtt hozzávetõlegesen „kétszáz szerbiai és negyvenkét bulgáriai falu” tartozott hozzá.1
B ármennyire bizonytalan is ez a meghatározás, mégis egyfajta valóságos helyzeten alapul, a belakott terület nagyságán, melyet a helyszínen különösebb nehézség nélkül ellenõrizni lehet. Ami a lakosság létszámát illeti, egyelõre mindenféle találgatás alaptalan. Az 1991-ben
végzett jugoszláv népszámlálás hivatalos adatai szerint Szerbia
9 792 000 lakosa között a timoki románok nem léteznek mint ki2
3
sebbség. A Vajdaságban említett 2 013 000 összlakosság 1,9%-a román, de õket a minket érdeklõ közösségtõl különálló és teljesen eltérõ közösségként tartják számon.4 U g yanakkor a timoki románok vezetõinek nyilatkozatai szerint az általuk képviselt csoport „kétmillió
egyént” foglal magába.5
Nem marad más hátra, mint megállapítani, hogy egy szélsõség
újabb szélsõséget táplál, ezért úgy gondolom, hogy az igazság valószínûleg valahol a két álláspont között, félúton található. Ugyanakkor még itt az elején megemlítem, hogy ennek a közösségnek a
helyzetérõl beszélni most is roppant kényes feladat, akárcsak a múlt
század elején volt. Nagyon találónak érzem Tihomir Georgevics
szerb tudós szavait, aki 1905-ben beutazva a környéket elismerõen
írt a timoki románokról: „Tudom, hogy sokan a »hazafiak« közül
aggodalommal fogják fejüket csóválni, és azt fogják mondani, hazaárulást követek el, amikor a szerbiai románokról beszélek, akiket
sokak szerint el kell titkolni vagy legalábbis akikrõl h allgatni kell.”6
A k övetkezõ sorokban ezen kényes kérdések egyikével sem
szándékszom foglalkozni. Ebben az értelemben nemcsak következetes és rendszeres munkára lenne szükség, hanem kevésbé mostoha kutatási körülményekre is. Az én célom sokkal szerényebb:
idézni fogok számos olyan „elbeszélést”, amely – mint az identitás
valódi dokumentuma – a nemzet eredetének problematikájára
összpontosít.

Öt „elbeszélés” a kezdeti idõkrõl*
1. „ …egy éjszaka a kolostor kirepült Romániából”
A k oroglaºi kolostort a török háborúban elesettek emlékére építették. A rovinei csatában elesettek emlékére. De látja, mi az érdekes:
azoknak a szerbeknek az emlékére építették, akik a török oldalán álltak, akik áldozatul estek, hogy is mondják, ártatlanul estek el. /…/
Mirõl híres a koroglaºi kolostor? A koroglaºi kolostorról azt beszélik,
és ezt mindenki tudja, hogy egy éjszaka kirepült Romániából.
Hog y is mondjam, a nagy bánat miatt, mert a koroglaºi kolostornál esett el a szerbek vezére, akit Kralevics Markunak hívtak… Húga
rész érõl Mircea [cel Bãtrân (Öreg) – a szerk.] unokaöccse volt…
Mircea egyik húga egy Vukaºinhoz ment feleségül. – Legendáikban a
szerbeknek nincs nagyobb vitézük nála. De még mondok valamit: ezt
az utcát, ahol én lakom, Kralevics Marku utcának hívták.
Milyen érdekes dolgokat beszélnek, és miért építették a kolostort?
A románok azt beszélik, hogy mindenki egy követ hozott Romániából,
és a kolostor egy nap és egy éjszaka alatt felépült.
De azt is beszélik, hogy Kralevics Markut még Romániában megsebesítette nagybátyja, Mircea. Õ még Romániában megpróbálta rászedni nagybátyját, el akarta fogatni a törökökkel. De mivel az na-

g yo n jól ismerte a helyzetet, Markunak nem sikerült rászednie, és fél
levágott kezével, a Dunán keresztül Romániába kellett menekülnie.
Mircea és a románok utánaindultak, és a harc itt kezdõdött
Bolboroºinál. A kolostor helyén utolérte, és a másik kezét is levágta
/…/, és mi azt mondjuk, hogy teljesen összeverte, és a román fejedelem elé vitte. Õ, amikor meglátta a fejedelmet, letérdelt, és a megmaradt kezeivel imádkozott, megcsókolta a román zászlót, és azt
mondta:
– Nagy fejedelem, így jár az, aki áruló lesz, mint én!
/…/ Ami még érdekes: azt mondják, ez a szél, ami Románia felõl
fúj, a Dunán keresztül, mi sever nek (szigorúnak) hívjuk, sokkal keservesebben, fájdalmasabban „sírt”. – A dombról is és a völgybõl is
érte a kolostort. – Azt mondják, hogy amikor a dombról fújt, akkor
egyféle dallama volt, amikor a völgybõl fújt, akkor másféle dallama
volt. Úgyhogy amikor a szél fújt, akkor azok a dallamok, azok a füttyhangok kórusban és egyenként szóltak. A helyet ma Koroglaºnak
hívják. 7
2. „amikor a birtokot örököltük…”
Mi, amikor az egész birtokot örököltük, ezt is örököltük. Mi… így
csinálták a mieink is, az öregek. Õk így csinálták. Mert láttuk, hogyha
nem csináljuk … nem megy jól a birtok, a dolog a ház körül /…/ Hiszünk benne, hogy az segít, használ a gyerekek egészségének, az
úton, minden, úgy bizony. Azért csináljuk. /…/ Amikor a kávét is fõzzük reggel, megemlékezünk a közeliekrõl: édesapámról, édesanyámról, és a többiekrõl, akik nemrég hunytak el. Mi ezt így csináljuk, és
így hisszük.8
3. „ b ánkódom a falum és az országom után…”
Az országban, az én Romániámban, a falumban voltam… Pásztorkodtam. Délben hoztam a juhokat, és vittem az árnyékba. Láttam,
hog y a Dunán két ember közeledik. Futottam édesanyámhoz és édesap ámhoz , és mondom, hogy jön két ember a Dunán át, Szerbiából,
Pãtru Burchii az én emberemmel. Levetkõzve jöttek, a ruháikat így, a
fejükön vitték… jött az édesanyám, felöltöztette, hazavitte õket, és elmondták, honnan jönnek. Õ azt mondta, hogy Ostrovu Maréból való… – De hazudott. – Evett… És éjszaka nálunk aludt. /…/ Éjszaka
aludt, és miután aludt, reggel megcsókoltam a kezét, és elment. Kezet
fog ott édesapámmal, és amikor indult:
– Gyere, mert te az unokatestvérem vagy, jönnek a németek, és
mind le fognak szúrni, meg fognak ölni!
Én meg értettem, hogy az unokatestvérem. Összeszedtem magam,
és elmentem, egészen Turnu-Severinig. És ott sorsomra hagyott a több i emberrel. Mindenfelõl voltak emberek. /Hosszú rész következik
egy utazásról, melyet az adatközlõ még a timoki faluba érkezése elõtt
tett./ Aztán elköltöztünk, és Dobrovnic, Split közelébe kerültünk. Onnan egy másik hajóba költöztünk, és azt mondták, hogy közeledünk
Románia és Szerbia felé: akik szerbek, azok Kladovónál mennek át, a
románok Turnunál. És hazajöttem. Így volt nekem megírva. Bánkód om a falum és az országom után, ahol felnõttem, és ahol éltem.
Hog yisne bánnám, de hát mit csináljak? Eltelt az én idõm, megöregedtem, mit csináljak? Éljenek az unokáim és éljenek az ellenségeim
is úgy, ahogy én éltem…9
4. „ …bejelölte, így ni, bekerítette az egész földet”
Hát melyiket akarják tudni? A birtokosat! Élt az öreg Voina, aki
id ejött. Biztos… én biztos vagyok benne, hogy Romániából jött, onnan, a ti földetekrõl. Átment a Dunán, és idejött. Itt talált… – Akkor
itt voltak a törökök, mert mi ötszáz évig török iga alatt voltunk. Itt voltak tehát a törökök. Itt volt a Boºneac török. Az övé volt az a falu ott a
völgyben. És mi itt. – A mi öregünk, amikor jött, az öreg Voina, itt állt
meg. Itt csak síkság volt, erdõ, nem voltak házak… Miután letelepedett, csinált egy gyereket. Csak egyet: Ion volt a neve. De aztán Ionnak

és a feleségének három gyermeke és két leánya lett, egyik Cãlnicba
ment férjhez, és a másik Drujbába. Aztán a cãlnic-i lánynak a gazdasága Deleinában volt, õk csinálták Mladent és a másikat, Florea, hogy
hívták a Florea édesapját, a muzsikást? Nem tudod? Hát az meghalt.
És a végén a török ezt a földet az öreg Voinának adta:
– Amit sikerül innen behajtani, abból fizess adót a föld után!
És fejszével, karóval, vagy tudom is én, mivel, bejelölte. Bejelölte, és így bekerítette az egész földet… Még most is tarjuk, a mi család unk, a Voinuleºti-ek, megvan itt a mi részünk. Ott lenn van egy
patak… Malmunk is volt, vízimalom, a Voinuleºti-eké. Ott malmunk is volt, földünk, mindenünk. Volt malmunk Cãlinic felé és a
völgyben Turcin felé még egy. És a végén a gyerekek mind elosztották. Elosztották a földet. A végén Vanu, Deca, és Ionicã, mindhárom
a Voinii Ioné, ez a három gyerek az egész földet háromfelé osztotta.
Valamit hagytak a lánytestvéreiknek, és azok is elosztották. Mi pedig
az öreg Vanã leszármazottai vagyunk, így hívták a mi apónkat, azt az
öreget. Vanã apótól származunk mi, tõle a mi családunk. Nagy család vagyunk. Vanã apónak szintén három gyermeke és két lánya
született. És így újra elosztották azt a földet. Végül Pârvu apó odahívta az én apómat, neki négy gyermeke volt, és egy lánya, és ismét elosztotta a földet. Az édesapámnak kevés földje volt, tizenhárom
decãre (hektár), nem tudom, hogy ezt nálatok hogy mondják…
És õk mit csináljanak? Tanuljanak mesterséget, mert különben
nem tudják eltartani magukat. Lazãr apa, apám testvére, elment
Fundeni-be, ez egy falu Rahova mellett, ott mellettetek. Ott volt néhány mester. Elment oda, és mesterséget tanult. Jött, hogy vigye el
éd esapámat is. A többieket is hívta, de egyik sem akart menni, mert
nem voltak elég talpraesettek ahhoz, hogy mesterséget tanuljanak. De
édesapám az volt! Elmentek végül, Lazãr apa, édesapám testvére és
jómaga Negovaneþbe. Ott élt egy öreg muzsikus, Mãrinicã apó. Ügyes
mester. Zenész volt, énekelt és hegedült. Megtanult hegedülni. Jött,
hog y vigye el édesapámat is, hogy tanuljon meg õ is. Egészen nyárig
hegedültek, azután hordókat csináltak. Én is velük dolgoztam, míg
szolgálni mentem.
Földünk kevés volt, abban szegények voltunk, de volt mesterségünk, és volt pénzünk, jól voltunk. Aztán vettünk földet is. Most 90
hektár földünk van, de nincs, aki megmûvelje.10
5. „ …ide jöttek Bulgáriába, és itt maradtak Bulgáriában”
A következõ történt nagyanyámmal. Õ az anyjával és az egész család dal, ahogyan akkoriban szokás volt, vásárra jött ide Bulgáriába.
Volt itt néhány rokonuk, néhány barátjuk, és azért is jöttek ide, Bulgáriába. Látták, hogy mi van itt, megtetszett nekik, és itt maradtak. Persze, mert akkor még lány volt, és nem tudta. De az apja látta, hogy itt
jó, és mondta neki, hogy jöjjön ide. Aztán úgy egy hét múlva elmentek, és elhozták Romániából ide, Bulgáriába, 1908-ban volt ez. Ide
jöttek Bulgáriába, és itt maradtak Bulgáriában. Gyerekeket csináltak,
és itt maradtak. Né, csak engem csináltak egyedül. Egyedül vagyok.
Volt egy lányom, egyedül. És volt még egy gyermekem, de egészen kicsi korukban meghaltak.11
( Folytatás a következõ számban)
Fordította: BORBÉLY Éva

* A fordítás természetesen nem tudja visszaadni a timoki román tájnyelv
sajátosságait. Ennek az öt „elbeszélésnek” az eredeti nyelvezete leginkábba csángómagyar nyelvhez hasonlítható.
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