
A magyarországi román bázismú zeum
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/| magyarországi románok lörlé nelé nek é s né praj-
Azának kulalása az lq7O-es é vekt | - ors.ágos
gy jt könel - a Bé ké s megyei mú zeumi szervezet ha-
tásköré be tartozik, A miniszté riumi dönté st, hogy a
Bé ké s megyei mú zeumi szervezet a hazai szlovákok mel-
lett a románok bázismú zeumaké nt is m ködlön, feltehet leg
az indokolta, hogy Bé ké sben é lnek a legnagyobb
számban románok, s a leltárkönyvek adatai szerint az
l970-es é vek elejé ig a megyei mú zeumi szeí vezet tör-
té neti é s né pra|zi gy itemé nyeiben a románságra vo-
natkozó tárgyak é s adatok száma igen cseké |y volt,

A megyei fenntartású  inté zmé ny Bé ké s, Haidú -Bi-
har é s Csongrád megye román közössé gei törté neti
mú ltiának, né pi kultú ráiának vizsgálatát ké t munka-
társ, Cs1bai Lászlóné  törté né sz é s Nagané  Martuih Emí -
lia né prajzos f muzeoJógus alkalmazásáva] vé gzi, Fel,
adatuk a román nemzetisé gre vonatkozó né praizi tár-
gyak, törté neti dokumentumok va]amint a szellemi
kultú ra emlé kanyagának gy lté se, a hazai románság
töí té neté nek é s né prajzának tanulmányok, közlemé -
nyek formá jában törté n  feldolgozása,

A Bé ké s Megyei Önkormányzat Mú zeumok lgazga-
tósága tehát immáron hdrom htizede vé gzi a hazai ro-
mánság törté neti-né prajzi kutatását ú gy, hogy sajná-
latos módon mind a mai napig nem rendelkuih a felad,at-
hoz sziiksóges központi anqaqi támo4ntí ssal, saiát költsé gve-
té sé b I ké nytelen fedezni a többietfeladatokkal járó
bázistevé kenysé g költsé geit,

Az utóbbi é vtizedek társadalmi,gazdasági változá-
sai nem hagyták é rintetlenül a nemzetisé gi közóssé -
gek né pi kultú ráiát, A gazdáIkodási mód megváltozá,
sa, a Ié gi iakóházak ]ebontása miatt a hagyományos
paraszti kult ra feleslegessé  vált tárgyi emlé keinek nagy
ré sze meqsemmisült, A felgyorsult átalakulási folyamat,
valamint a magángy jt k feivásárlásai miatt mé g sür-
get bb é s fontosabb feladat lett az etnikus iegyeket
hordozó tárgyak gy jté se,

A nemzetisé gi kutatáS elindí táSának fontos szem-
pontia volt, hogy a gy ltemé ny - az anyagi ]ehet sé -
gek függvé nyé ben - román törté neti é s né prajzi tár-
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gyakkal b vüljön, A €y ité si nehé zsé gek ellené re a
Maqyarorsaigi Romdnok KulturáIis Szövetsé gé vel é s a Ma-
gqarországi Romdnok Kutat inté zeté vel közösen szervezett
né prajzi táborok, ii]etve a bázismú zeum munkatáIsai-
nak egyé ni gy jté sei több száz tárggyal, fé nyké ppel é s
egyé b dokumentummal gazdagí tották a gyulai é s a
bé ké scsabai mú zeumok né praIzi-törté neti anyagát.

Az e]mú lt é ltizedekben a következ  helyszí neken vol-
tak né prajzi-törté neti táborokl Ké tegyháza í 1976\, Batt}-
naa (1977), Elek (1978j, Mé hkeré k (1979), Bed  (1980),
Kete4qhóu (l98I), Körössuqapáti (1982), Magqarcsanád.
(1983), KörösszakáI (1984), Pusztalttlafta 11985), Zsáka
(1986), Batt1nua |1987), P'csaj (1988), Lé tavé rtes í |989),
Mez pelerd (1990), Darvas (I99l]l, vekerd II992), Sarkadke-
resztú r (1993), Nyí radony í 1994), Elek |1995), Cs\rvás
(1996), Mé hküók {1997), Bed  (1998\, Pusztaottlí ,fta \1999) _

A ré sztvev  közé piskolásoknak é s f iskoiai hallgatók-
nak lehet sé gük volt e]sajátí tani a terepmunka mód-
szereit, közelebbi kapcsolatba kerültek a mú zeumokkal,
megismerhetté k a tevé kenysé güket_ A fiatalok tehát el-
mé leti é s szakmai ké pzé st kaptak, munkájuk ugyanak-
kor komoly segí tsé get jelentett a mú zeumnak,

f| z l_o7o-t l lo_|yamatosan b vú ló román löné neti
.6,gy itemé ny l ké nt az egyes települé Sek lönere-
té re, ieles szemé lyisé geinek tevé kenysé gé re vonatko-
zó anyagokból áll. A tátgyak nagyré szt a ké t világhá-
ború  közötti id szakban m köd  egyesületekhez, dal-
egyletekhez, olvasókörökhöz, szemé lyekhez köthet k,
A dokumentumok között egyaí ánt találhatók ií atok,
kön},rr'ek, nyomtatványok, fé nyké pek, plakátok é s sa1-
tótermé kek, Különös é rté ket ké pviselnek a hagyaté -
kok, melyek közül megemlí thetiük pl. Mlsú ü.zí l Pé teí
ké tegyházi é s Luczai M]áden magyarcsanádi ortodox
lelké szek, Szabó Demeler gyuJai görögkeleti esperes,
POpOriú s Korné l csorvási jegyzó, DorroÉ os Sámuel nyel-
vé szprofesszot Vánrsn Vilmos tanszé kvezei , NUisztor
Györcy Ál]ami-dí ias né pm vel , Kovács Tivadar né pze-
né sz é s Nqisztor György né ptáncos szemé lyes tárgyait,
s ií atait,

Hí mzett asztalterí t 



elmú lt é vekben vizsgáh té mák köZé  iartoztak a je]es na-
pok, ünnepek é s a családi é let szokásai, a hiedelema]a-
kok s mágikus eljárások, a ragadványnevek, a hagyomá-
nyos paraszti öltözet, a kenderfeldolgozás munkafolya-
mata, valamjnt a né pi textí liák, A gy lté sek eredmé nyei
a gyulai Erkel Ferenc Mú zeum ezer té telb l álló, külön
e cé lra lé trehozott román adattáí ába kerü]nek,

A feldolgozó munka eredmé nyeit önálló kötetek-
ben, tanulmányokban é s né pszer sí t  cikkekben te,
szik közzé  a bázismú zeum munkatáí sai. Ezek között
emlí thetiük a hazai románok betelepüIé sé r l, egyház-
é s m vel dé störté neté r ], a naptári ünnepekr l, a né -
pi gyógyászatról é s a né pi textí liákról szóló í rásokat,

AZ 1980_as é vekt l kezdve a nemzetisé gi osztály ké t
munkatársa szerkeszti több román nyelven megjelen 
kiadvány köteteit, é s köZrem ködik az oktatásban
,,Né pismeret" cí men felhasználásra kerü]  szakanyagok
összeállí tásában is. A publikációk lehet sé get terem-
tenek a hazai romdn é rtelmisé q í rásainak megjeIenteté sé -
re, ezzel is né pszer sí tve a magyarországi román kul-
tú ra é rté keit. A né pszer sí té s másik formáját a küIön-
b,öZ  ftOní erenciáhon tartott ei adások je]entik_

A megyei mú Zeumi szervezet kapcsolatot ]é tesí tett az
aradi é s nagqváradi mú zeum munkatársaival. Az aradiak
né praiZi té májú  kiállí tással mutatkoztak be a tagmú zeu-
mok kiátlí tó termeiben, Az aradi é s nagyváradi muzeo,
lógusok ré szt vettek a Magyarcsanádon, Eleken, Sarkad-
keresztú ron, Darvason, Nyí radonyban, Mé hkeré ken, Be-
d ben é s Pusztaottlakán rendezett né praizi táborok
munkájában. A román bázismú zeum munkatársai pedig
az együttm ködé s kereté ben több romániai teiepülé -
Sen Vé geztek adatgy jté St az interetnikus kapcsalatlkat, a
nemzetisé gek együtté lé sé t vizsgálva.

^ 
köVelkezö é Vek lervei között szerepel a gy iteme.

Anyexnek adallárnak, í é ryké ptáraknak |olqamalos
b ví té se_ Folytatódik a terepmunka a románok által iS
lakott teiepülé seken, különös hangsú lyt fektetve a ke-
Vé Sbé  kutatott területekre, Valamint a né pi kultú ra
változási foIyamatának vizsgálatára, Cé lszer nek lát-
szik - szakemberek bevonásával a kutatásokat kiter,
jeszteni a tájnyelvj sajátosságok é s a nyelváIlapot röqzí ,
té sé re, majd elemzé sé re is_

n. m. e.

Bórmelles

A törté neti kutatások lé nyeges foí ráSai a levé ltári do-
kumentumok, A mú zeum román töfté né sze a mai ma-
gyarországi román közössé gekre vonatkozó ]evé ltári ku-
tatásokat Vé geZ mind a magyarországi, mind a romániai
levé ]tárakban, Mivel a legteljesebb tárgyi- é s iratanyag
a Magaarorsvigi ROmán OrtOdOx Egaház ClJ itemé nué ben ta-
1álható, igen fontos fe]adat ennek a rendezé se, kutatha-
tóvá té tele, Ez a bázismú zeum munkatársaitól több é v-
tizedes feldoigozó mUnkát igé nyel,

A több ezer té te]t számláló né prajzi gy jtemé nyben
kiem e lked  é rté ket ké pvi sel n ek a sz tt- hfu zett textí li ák,
hiszen ezeket mé g az utóbbi é vtizedekben is házilag
ké sZí tetté k, í gy el állí tási módjukat, motí vumaikat ke-
vé sbé  befolyásolták a küls  té nyez k. Emlí té sle mé l-
tók az archí v fotók, amelyek egy-egy közössé g viseleté -
r l, a paí aszti é iet rendié r l hordoznak információkat,

A mú zeumi gy jtemé nyekbe került tárgyak (gazdasá_
11gi eszközök, né pi cseré pedé nyek, textí liák, vjseleii
darabok, bú torok stb.) lehet vé  teszik a hazai románság
né pé Ieté nek kióIlí nisokon Való bemutatását. Fontos sze-
repet kapnak a települé seken ké SZült fé nyké pek, ame-
lyek megörökí tik a né pi kultú ra minden maradványát, a
hagyományos módon é pült lakóházakat, gazdasági
é pí tmé nyeket, a temet ket, munkafolyamatokat, vala-
mint a települé seken é l k mindennapiait.

A né phagyományok e]halásának, az anyanyelv vissza-
szorulásának folyamata miatt a magyarországi románok
né pralzi kutatásának másik aIapvet  teladata a haqqomá,
na\k röqzí té se, megörökí té se. A kutatáSi té mákat termé szet-
szer en az adott telepüié sen meglev  hagyományok, il-
letve meg zöitsé gük határozták meg A sze]lemi örök-
sé get e] zetesen összeáll í tott fté rd í vekkel é s hang röqzí té s-
srl törté nik, ugyanis í gy a táinyelv he]yi saiátosságai is
megörökí té sre kerüinek, A gyulai mú zeum 20ó té telb l
álló kazettatára több ezer perces hanganyagot  í iz. P,2

Pocsaii .ománok lakóházának udvari homlokzata
( I980-as é vek)
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