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Abstract
Romanian presence in the basin of the three Cris can be documented
from the thirteenth century. About Romanians through the Black Cris, the
Diocese of Oradea feudal remembers the first time in 1294, but their existence
can be traced stretching and Nyírség and the counties of Szabolcs-Szatmár.
History of the Romanians from the present territory of Hungary from the
eighteenth century, may be best known through the documents kept in the
archives of the church. According to existing documents, the Romanians in
Bihar, and Szabolcs Szatmár, mostly, were established in rural areas and today
the end of the eighteenth century, during the eighteenth century and, in some
cases, the nineteenth century. In the following centuries, migration serfs who,
seeking better living conditions, moved to the plains, continued.
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Prezenţa românilor în bazinul celor trei Crişuri poate fi atestată documentar încă din
veacul al XIII-lea. Despre românii prin părţile Crişului Negru, de pe feuda episcopiei din
Oradea se pomeneşte prima dată în 1294, dar existenţa lor se întinde şi poate fi urmărită şi
în Nyírség, în comitatele Szabolcs-Szatmár.1
Istoria românilor de pe actualul teritoriu al Ungariei, începând cu secolul al XVIII-lea,
poate fi cunoscută mai ales prin intermediul documentelor păstrate în arhivele bisericeşti.
Conform documentelor existente, românii din Bihar, Szabolcs şi Szatmár, în marea lor
majoritate, s-au stabilit pe locurile şi în localităţile de azi la sfîrşitul secolului al XVIIlea, în cursul secolului al XVIII-lea şi, în unele cazuri, în secolul al XIX-lea. În veacurile
următoare, migraţia iobagilor care, căutând condiţii de trai mai bune, s-au mutat spre
câmpie, a continuat.
În cei 150 de ani de ocupaţie turcească, în urma nesfârşitelor războaie purtate în
Câmpia Ungară, multe ţinuturi au rămas pustii. O parte din populaţie s-a prăpădit alta s-a
refugiat, încât unele aşezări s-au depopulat. Ca urmare, pe la sfârşitul secolului al XVII-lea
şi în tot cursul secolului al XVIII-lea acest teritoriu a fost repopulat.2
Referitor la venirea populaţiei româneşti, în aceste comitate, în cursul secolelor XVII,
XVIII şi XIX diferenţiem două tipuri de colonizare, una prin migraţiune spontană (voluntară)
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şi a doua prin migraţie directă, organizată de moşieri, cu sprijinul curţii imperiale.
Aşezarea românilor s-a făcut în două etape: o primă stabilire, echivalentă formării
nucleului de locuire românesc şi o stabilire secundară, prin extensie, în imediata vecinătate.
Prima aşezare a românilor în aceste teritorii a început în secolul al XVII-lea şi a durat până
prin anii 1880.3 În această prima etapă, în urma dirijării directe a colonizării de către
moşieri, s-au format aşezările cu populaţie mixtă, unde românii trăiesc şi azi în număr mai
mare. Populaţia românească nou stabilită în aceste aşezări a fost, fără excepţie, de religie
ortodoxă. În a doua etapă, cea secundară, dintr-o aşezare cu populaţie românească sau
mixtă, în apropierea acesteia s-a format o nouă aşezare.4
Românii ortodocşi
Românii au sosit în aceste ţinuturi ca ortodocşi şi cu cea mai importantă componentă
a culturii lor, limba maternă. La scurt timp după stabilirea lor pe aceste meleaguri, strămoşii
noştri şi-au înfiinţat parohii ortodoxe, încât, cu unele excepţii, în aşezarea românilor în
părţile Ungariei de azi, aproape coincide cu anul înfiinţării parohiilor ortodoxe.
În secolul al XVIII-lea, în comitatul Bihor sunt atestate 11 aşezări locuite de o
populaţie mixtă, printre care şi de români : Apateu, Bedeu, Crîstor, Darvaş, Jaca, Leta-Mare,
Micherechi, Peterd, Pocei, Săcal, Vecherd.5 Din toate aceste localităţi doar în Micherechi,
Apateu şi Leta-Mare putem să vorbim despre o colonizare organizată de proprietarii de
domenii, care aveau pământuri aici.
Cât priveşte religia, dacă iniţial toate comunităţile româneşti au fost ortodoxe, în final
doar românii din Micherechi, Crîstor, Apateu, Săcal, Darvaş, Peterd, Jaca şi Vecherd au
rămas până în zilele noastre la religia ortodoxă.
Micherechiul a ajuns în posesia Curţii de la Viena după 1700, când aceasta a luat
în stăpînire moşiile pustiite şi a trecut ulterior în proprietatea unor aristocraţi. Astfel,
domeniul din Derecske a intrat în posesia principelui Eszterházy Pál Antal în anul 1745,
însă această parte a moşiei a fost luată în folosinţă de noul proprietar abia în anul 1767. În
acest an locuitorii aşezărilor din jurul Micherechiului au cerut să li se dea lor în folosinţă
pusta Micherechi. Cererea nu a fost acceptată, fiindcă Micherechiul în acei ani – mai mult
sau mai puţin legal – era deja parţial locuit de români. Ca urmare, în anul 1768 cei deja
aşezaţi şi românii nou veniţi din Ianoşda, Ciumeghiu, Mădăras şi Inand au încheiat un
contract de lucru cu conducerea domeniului Micherechi.
Aproape concomitent cu stabilirea lor şi-au închegat o comunitate bisericească
ortodoxă proprie. Prima lor biserică a fost construită fără aprobare legală, folosirea ei fiind
aprobată de împărăteasa Maria Tereza, doar ulterior.6
Crîstorul este azi singura localitate care nu are biserică, ci doar o capelă. Situaţia
nu a fost întotdeauna aceasta. În anul 1779 românii7 de aici au avut o biserică din lemn,
care a fost reconstruită în anul 1830, tot din lemn. În secolul al XIX-lea, în Crîstor parohia
ortodoxă a fost puternică, biserica funcţionând cu doi preoţi ortodocşi şi, din 1823, şi cu
o şcoală confesională. Lucrurile au început să se schimbe după anul 1900, când vechea
biserică de lemn s-a dărâmat iar parohia, în absenţa unui lăcaş de cult, a devenit tot mai
slabă. Rezultatul acestui declin a fost că după 1919, neavând biserică, o mare parte a
românilor au trecut la credinţa baptistă.8
Jaca, localitate-centru domenial9, cu o cetate strategică, apare consemnată în anul
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1616 ca „oppidum.” În ciuda importanţei aşezării, în conscripţia comitatului din anul
1692 ea apare înscrisă pe lista aşezărilor depopulate din judeţ.
Nu putem afirma exact când s-au aşezat românii ortodocşi în Jaca, şi nu ştim nici
data precisă a construirii bisericii lor. Istoricii afirmă că populaţia românească se afla în
localitate încă din perioada otomană. Cert este însă că, în secolul al XVIII-lea, Jaca s-a
manifestat ca un centru puternic ortodox, de vreme ce, prin anii 1770, aici funcţionau doi
preoţi ortodocşi la 60 de case româneşti. Actuala biserică ortodoxă a fost construită în anul
1791.10
În Apateu, după ce, la începutul secolului al XVIII-lea, populaţia din comună a
început să scadă, contele Csáky, proprietarul moşiei, pentru a-şi asigura forţa de muncă
necesară a adus colonişti români din împrejurările Beiuşului, care au avut pe moşia sa
statut de iobagi.
Românii din Apateu şi-au înfiinţat comunitatea ortodoxă între anii 1742-1748, însă
anul construirii bisericii nu se cunoaşte. Această primă biserică a rezistat până în anul 1799
când s-a construit o biserică nouă.11
În Săcal românii ortodocşi încep să se stabilească după 1712, pe când maghiarii din
localitate îşi construiseră deja biserica reformată. Arhiva parohiei ortodoxe din Săcal atestă
prezenţa în localitate a unui preot în anul 1759. Tot din datele de arhivă se ştie că în anul
1786 aici exista o biserică de lemn cu un preot la 62 de case de români. Prima biserică a
rezistat până în anul 1788 când a fost construită a doua biserică, care există şi azi. 12
Comunitatea ortodoxă din Darvaş este atestată din anul 1764. Români s-au aşezat
lângă maghiarii reformaţi, care, în anul 1717, aveau deja biserică în centrul aşezării.13 După
venirea românilor localitatea a fost împărţită în două nuclee de locuire, una maghiară,
cealaltă română, fiecare cu propria denumire: Magyarvég şi Oláhvég. Românii din Darvaş
au avut de-a lungul vremii şi o şcoală confesională, care a funcţionat cu multe întreruperi.
Satul Vecherd a fost în epoca feudală ameninţat cu dispariţia în repetate rânduri ca
din 1704 să fie depopulat complet. În anul 1732 încă apărea pe listă ca pustă. În ciuda
acestui fapt, în arhiva parohială a fost găsită o matricolă a botezaţilor din anul 1723, ceea
ce indică prezenţa unei comunităţii bisericeşti ortodoxe româneşti la acea dată.
Totuşi pe la mijlocul secolului al XVIII-lea a mai avut loc o colonizare de populaţie
românească de religie ortodoxă. Alte documente atestă că românii din Vecherd au avut în
1779 o bisericuţă de lemn căreia îi aparţineau 36 de case ortodoxe române. În anul 1786
numărul caselor a ajuns la 40. Nu se ştie precis când s-a construit şi până când a rezistat
bisericuţa de lemn.
La începutul secolului al XVIII-lea a fost repopulat şi Peterdul, la început cu populaţia
maghiară şi română refugiată, care s-a întors în localitate. Românii stabiliţi în Peterd au
fost de religie ortodoxă, dar nu ştim precis cînd şi-au înfiiţat comunitatea ortodoxă şi nici
cînd şi-au construit prima biserică. Se ştie doar că în anul 1768 la această comunitate a
slujit preotul Vartolomeu. Conform consemnării urbariale din anul 1779, în Peterd, în 60
de case, locuiau români.14
Românii greco-catolici
În secolele XVII şi XVIII viaţa religioasă din zonă a cunoscut o mulţime de frămîntări.
Populaţia ortodoxă era expusă presiunilor domnilor de pământ şi tentaţiilor trecerii la
uniaţie, care în Transilvania era în plină desfăşurare.
Pe de altă parte moşierii din comitatele Bihor şi Szabolcs-Szatmár au început din
secolul al XVIII-lea recolonizarea teritoriului cu maghiari, germani, slovaci şi români.
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Românii stabiliţi aici erau ameninţaţi de unificarea condusă de episcopul grecocatolic din Oradea, care era sprijinit şi de Curtea de la Viena. Totuşi, în satele din comitatul
Bihor şi Szabolcs-Szatmár ca Bedeu, Leta Mare, Pocei, Csegöld, Csengerújfalu, Porcsalma,
Nyíracsád, Nyíradony populaţia românească a fost încă o vreme după venire de religie
ortodoxă.15 Ea şi-a constituit comunităţi bisericeşti, ca peste câteva decenii să treacă la
religia greco-catolică, în parte fiindcă au vrut să beneficieze de anumite privilegii.
Astfel, în Bedeu românii ortodocşi şi-au construit biserica încă în prima jumătate
a secolului al XVIII-lea. Acestă biserică a rezistat până în anul 1847, când a fost ridicată
noua biserică existentă şi azi, însă, în anul 1779, întreaga populaţie, (marea majoritate o
alcătuiau românii), cu biserică cu tot, a trecut la religia greco-catolică.16
Recesămîntul din anul 1757 atestă în Leta Mare prezenţa populaţiei româneşti.
Cu această ocazie sub denumirea de „Popessio Valachorum” s-au înscris 98 de familii
româneşti, iar sub denumirea „Possesio Leta Ungaro” 157 de familii maghiare. Această
independenţă de drept organizatoric a românilor nu a durat decât până în anul 1767, când
la recensământ familiile au fost înşirate una după alta, indiferent de apartenenţa lor etnică.
Românii stabiliţi în comună şi-au construit casele compact în partea de sud a aşezării, care
a devenit astfel „partea românească”.
În absenţa cercetărilor, nu se ştie dacă românii ortodocşi din Leta Mare la sosirea lor
în comună şi-au construit biserică ortodoxă sau nu. Populaţia românească din Leta Mare a
trecut la religia greco-catolică doar în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea.
Biserica greco-catolică a românilor din Leta Mare, care există şi azi, a fost construită
în anul 1802. Pe iconostasul bisericii încă şi azi se mai pot citi două incripţii în limba
română. Românii din Leta Mare s-au ataşat populaţiei maghiare găsită acolo, încât după
1920 treptat s-au asimilat. Azi numai cele două inscripţii în limba română de pe iconostasul
bisericii atestă că odinioară o parte a populaţiei vorbea limba română.
A treia localitate din comitatul Bihor este Pocei, a cărei istorie se aseamănă mult cu
Leta Mare.17 Românii din Pocei, ca şi cei din Leta Mare s-au ataşat populaţiei maghiare, de
religie reformată, deja existentă acolo, şi care aveau o biserică bine închegată, puternică.
În anul 1755 au trecut la religia greco-catolică. La început, între românii şi maghiarii
din comună a funcţionat o anumită separare, localitatea fiind împărţită între „Magyarvég”
şi „Oláhvég”, adică partea unde sau aşezat românii şi partea unde s-au aşezat maghiarii.
Această segregare dispare după 1945. Nu se ştie dacă românii au avut iniţial în Pocei
biserică ortodoxă, sau nu.18
În comitatul Szabolcs-Szatmár, localitatea Nyíradony a fost colonizată cu populaţie
românească în anii 1736 şi 1752, iar Nyíracsád în anul 1740. A treia aşezare, Nyírlugos,
a fost colonizată cu populaţie românească prin anii 1770. În conscripţia bisericii din anul
1779 apar înregistrate 705 persoane dintre care 700 greco-catolici, dar români. La sfârşitul
secolului al XVIII-lea, în anul 1790, au fost colonizaţi românii din Nyírábrány.19 În anul
1900 satele Nyíradony, Nyírábrány şi Nyíracsád sunt consemnate ca localităţi româneşti
cu populaţie românească de religie greco-catolică, aparţinând din anul 1919 episcopiei
din Oradea, mai apoi vicariatului din Oradea.20
În urma cercetărilor efectuate constatăm că înregistrările în matricolele acestor
parohii s-au făcut la început în limba română cu caractere chirilice, apoi în limba română
cu caractere latine ca după 1920 să se scrie în limba maghiară.
Dintre localităţile înşirate din comitatul Bihor, în Bedeu, Pocei şi Leta Mare a fost şi
şcoală confesională românească. În aceste biserici pînă în anul 1920 s-a slujit în limba
Csobai, 2003. 135-151.
Nadányi, 1938. 517.
17
Nadányi, 1938. 517.
18
Nadányi, 1938. 517.
19
Csobai, 2003. 135-151.
20
Csobai. 2003. 135-151.
15
16

5

Comunităţile româneşti din judeţele Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár

247

română, preoţii şi dascălii din aceste localităţi au fost de cele mai multe ori români din
aceste părţi care şi-au făcut studiile la şcolile superioare din Beiuş şi Oradea.
În localităţile Nyíracsád, Nyírábrány şi Csegöld din comitatul Szabolcs-Szatmár au
existat şi şcoli româneşti până în anul 1919.
Parohiile greco-catolice din acest comitat au aparţinut în 1772 de eparhia din
Munkács, iar din anul 1912 de eparhia din Hajdúdorog. Biserica Greco-catolică din
Ungaria încă din secolul al XVIII-lea a încercat să impună limba maghiară ca limbă
oficială a liturgiei. Din anul 1900 această luptă a început să aibă succes. Din 1912, treptat,
limba maghiară începe să se impună ca limba liturgică şi în bisericile greco-catolice din
localităţile cu populaţie românească, ca după 1919 ea să fie oficializată în toate bisericile,
indiferent de etnia credincioşilor greco-catolici.21
În această situaţie, din 1900 Biserica Greco-catolică Maghiară nu a mai avut nici
un rol în menţinera limbii materne, în cazul credincioşilor români, ceea ce a dus, la
accelerarea procesului de asimilare a populaţiei româneşti greco-catolice.
Ca urmare, în toate localităţile din comitatele Bihor şi Szabolcs-Szatmár unde a
existat şi o populaţie românească, aceasta s-a alăturat populaţiei maghiare existente deja
acolo, în mai multe cazuri de altă religie. În alte cazuri deşi maghiarii au sosit mai târziu
sau deşi localitatea a rămas compact locuită de populaţie românească ca şi comuna Bedeu,
răspândirea culturii în limba română a fost eliminată din aceste comunităţi prin numirea
unor preoţi maghiari.
După 1919 cultura în limba maternă a însemnat doar folosirea limbii române în
familie, la un nivel arhaic, fiindcă izolaţi de ţara de limbă, dezvoltarea limbii în aceste
comunităţi nu a ţinut pas cu dezvoltarea vieţii sociale. De la o generaţie la alta, limbă
maternă, românească a fost uşor înlocuită cu limba maghiară, iar asimilarea românilor a
devenit ireverzibilă.
Rolul bisericilor în păstrarea identităţii prin limbă şi cultură
În toate aşezările locuite şi de români numărul populaţiei româneşti a crescut treptat,
până prin anii 1910. Dintre toate localităţile unde românii s-au stabilit definitiv şi şi-au
înfiinţat parohii ortodoxe proprii, mai apoi greco-catolice, trei localităţi au fost aproape
compact locuite de naţionalitate română: Bedeul, Micherechiul, Vecherdul. Dintre acestea
trei, numai una singură a rămas pur românească până în zilele noastre, comuna Micherechi.
În unele localităţi cu populaţie mixtă, (Darvaş, Săcal, Apateu, Peterd, Leta-Mare, Pocei,
Jaca, Crîstor) românii, în timpul stabilirii lor definitive, s-au alăturat ungurilor deja stabiliţi
acolo. Dintre aceste aşezări cu populaţie mixtă, în Săcal, Apateu, românii au fost minoritari
chiar de la începutul stabilirii lor aici. În localităţile Darvaş, Săcal, Apateu Peterd, Pocei,
Leta-Mare, din întreaga populaţie procentul românilor a fost de circa 40-50%.
Populaţia românească, stabilită în secolul al XVIII-lea, nu avea o conştiinţă naţională,
dar şi-a adus cu sine cele mai importante componente ale culturii române, limba maternă
şi ataşamentul faţă de religia ortodoxă, prin care se deosebea categoric de populaţia
majoritară sau minoritară aşezată aici. Parohiile ortodoxe, înfiinţate aproape concomitent
cu stabilirea românilor pe aceste meleaguri, până în 1792 au aparţinut de vicariatului din
Oradea, iar mai tîrziu de episcopia din Arad.
De la bun început, Biserica Ortodoxă Română şi şcolile înfiinţate de aceasta au fost
instituţiile care au susţinut, cârmuit şi răspândit cultura română în localităţile în care au fiinţat,
devenind astfel adevărate focare de cultură a minorităţii noastre. În şcolile confesionale
limba de predare, în general, a fost româna, şi numai în unele cazuri speciale româna şi
maghiara, totdeauna ţinându-se seamă şi de componenţa populaţiei conlocuitoare.
Câştigarea autonomiei şi independenţei bisericii ortodoxe – în limitele ei – a
oferit bisericii posibilitate de a cuprinde toate domeniile vieţii culturale, devenind astfel
21
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cârmuitoarea vieţii bisericeşti, şi, în acelaşi timp, şi a celei laice. Biserica, mai ales din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, şi-a extins treptat activitatea în toate domeniile vieţii
spirituale. A fost instituţia sub auspiciile căreia a început activitatea de editare a ziarelor,
revistelor, cărţilor în limba română, pentru care a acordat şi sprijin material.
Mai mulţi preoţi ortodocşi, dascăli, intelectuali din localităţile din Bihor au absolvit
şcoli în centre spirituale importante din România ca mai apoi să se întoarcă acasă şi să
contribuie la susţinerea culturii româneşti de aici.
Un rol asemănător a avut şi biserica greco-catolică până în 1900. După ce românii
au acceptat uniţia cu Roma iar la Oradea s-a înfiinţat în anul 1777 Dieceza Română
Unită, treptat s-au constituit acele instituţii greco-catolice, care au servit şi au apărat grecocatolicismul, şi implicit drepturile comunităţilor bisericeşti.
În anul 1784 s-a înfiinţat Şcoala Normală Unită din Oradea, iar în anul 1792 s-a
întemeiat Seminarul Român Unit din Oradea. Importanţa acestor instituţii constă tocmai în
folosirea limbii române. Românii de religie greco-catolică din localităţile şi cu populaţie
română din Bihor şi-au terminat studiile la aceste instituţii din Oradea, după care au devenit
preoţi, dascăli-cantori, profesori adică intelectualii românilor greco-catolici din Leta Mare,
Pocei, Bedeu, Nyíradony, Nyíracsád, sau Nyírábrány. O parte din ei au predat în şcolile
confesionale şi au ajutat în felul acesta la păstrarea limbii române, la răspîndirea culturii
româneşti.
Preoţii şi dascălii români ai timpului, prin activitatea lor literară, istorică şi publică
au încercat să păstreze întregul patrimoniu cultural moştenit din străbuni. Cei mai talentaţi
dintre ei au editat reviste, volume bisericeşti, literare şi istorice, au înfiinţat asociaţii de
lectură şi de teatru, ori din surse proprii, ori cu sprijinul material al bisericii. Începînd
cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea ei scriu la cele mai importante reviste, ziare,
publicaţii, pe care încep să le citească şi românii din Bihor. Ziarele, revistele, calendarele
tipărite în tipografiile din Oradea, Bucureşti, Sibiu sunt răspîndite şi în satele din Bihor,
contribuind la răspândirea culturii în limba maternă.
Identitatea culturală a românilor din Bihor încă de la începutul stabilirii sale definitive
pe aceste meleaguri s-a construit pe limba română, pe ataşamentul faţă de biserica ortodoxă
română sau greco-catolică, pe devotamentul faţă de şcolile confesionale, pe participarea la
viaţa diferitelor asociaţii culturale, de lectură, de teatru, sau corale.
Românii de religie greco-catolică din Pocei au înfiinţat Corul vocal sub conducerea
învăţătorului Mureşian în anul 1886. În anul 1891 în Leta Mare s-a înfiinţat Reuniunea
Învăţătorească Greco-catolică Română. La Jaca în anul 1891 s-a înfiinţat Fundaţia pentru
promovarea învăţămîntului poporal român. Fondatorul acesteia a fost Ioan Pintea din
Jaca.23
De oraşul bihorean Leta Mare se leagă mai multe personalităţi de seamă a românilor:
scriitorul, protopopul greco-catolic Iustin Popfiu, înmormântat în curtea bisericii, familia
publicistului, scriitorului Iosif Vulcan şi familia inventatorului chibritului János Irinyi.
Cel din urmă a fost fratele mamei lui Iosif Vulcan, născută Victoria Irinyi, înmormântată
în curtea şcolii. Românii din Leta Mare, împreună cu Asociaţia Culturală Română şi
autoguvernarea românească locală de două decenii păstrează memoria înaintaţilor prin
îngrijirea mormintelor şi prin organizarea unor serbări comemorative. Aceste evenimente
sunt organizate în colaborare cu asociaţii şi instituţii din România, la ele fiind invitaţi
oameni de ştiinţă, muzeografi, scriitori, poeţi, profesori, preoţi din Oradea şi din judeţul
Bihor.
Procesul de deteriorare a mărcilor identitare
Cercetările legate de viaţa tradiţională au fost canalizate spre domeniile purtătoare
mai pregnant a specificului naţional, precum obiceiurile, folclorul, mitologia, adică acele
domenii ale culturii spirituale care, prin pierderea limbii, sunt condamnate la dispariţie.
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În privinţa păstrării identităţii, situaţia comunităţilor româneşti din Ungaria diferă de
la o localitate la alta, acestea aflându-se în faze diferite de cunoaştere şi utilizare a limbii
materne şi totodată de asimilare.
De pildă, dintre cele 18 comunităţi româneşti din Ungaria de azi, între care doar
trei (Bedeul, Vecherdul şi Micherechiul) sunt compact româneşti până în zilele noastre,
românii din Vecherd şi-au pierdut limba. Şi aceasta, deşi în mai multe privinţe situaţia
românilor din Vecherd se aseamănă cu a românilor din Micherechi, în care limba română
se vorbeşte şi astăzi. Aceste pierderi au făcut ca, în ultimii ani atenţia cercetătorilor s-a
îndreptat şi spre acele comunităţi româneşti în care acest proces este înaintat.
De altfel, din punct de vedere al conservării identităţii, există o diferenţiere între
românii din Békés şi Hajdú-Bihar. Chiar dacă comunităţile din Bichiş sunt deja din punct
de vedere lingvistic bilingve, conştiinţa identităţii lor este mai puternică decât cea a
comunităţilor din Bihor, unde, din diverse motive istorico-sociale, pierderea identităţii se
află într-o fază avansată.
Situaţia este critică mai ales în comunităţile româneşti de religie greco-catolică.
În legătură cu localităţile Bedeu, Pocei, Nyíradony şi Létavértes (localitate formată prin
unirea satelor Nagyléta şi Vértes în 1970) putem constata că doar tablele bilingve de la
intrarea în localităţi, autoguvernările minoritare româneşti înfiinţate după anii 1990, şi, în
cazul Bedeului, şcoala bilingvă şi echipa folclorică sunt elementele care indică caracterul
românesc şi descendenţa locuitorilor de aici. Paginile web ale localităţilor nu pomenesc
deloc despre existenţa populaţiei româneşti. Tipăriturile informative şi prospectele bisericii
din Nyíradony de exemplu menţionează doar că în anii 1700 au fost colonizaţi aici „iobagi
românizaţi cu conştiinţă maghiară” din zona Sălajului.
La fel, în capitolul introductiv al volumului „Arta populară a judeţului Hajdú-Bihar”,
despre români se scrie doar că au sosit aici în secolul al XVIII-lea, din regiunea muntoasă,
că până în anii 1950 s-au asimilat şi că şi-au păstrat doar în oarecare măsură limba, religia şi
unele elemente ale culturii populare.22 Referitor la ţesături este pomenit faptul că motivele
textilelor din Leta şi Pocei prezintă asemănări cu ornamentele din Ardeal23 şi că pe textilele
cu care se acopereau mâncărurile duse spre a fi sfinţite de Paşti la biserică apare brodată
în alb inscripţia: „Hristos a înviat din morţi.”24 Acestea sunt toate informaţiile referitoare la
românii din judeţ, cuprinse în volumul întocmit de specialişti.
Odinioară şi comunităţile româneşti din Bihorul unguresc au avut o cultură populară
specifică, care însă s-a şters, datorită asimilării naturale şi continue, precum şi datorită
gradului scăzut de utilizare a limbii materne. Cert este că limba şi cultura românilor din
Bihor a ajuns de timpuriu sub influenţa culturii majoritare. Membrii minorităţii şi-au însuşit
în mod necesar elementele identităţii majoritare. Din cauza convieţuirii, românii au ajuns
într-o stare de tranziţie, care s-a manifestat la început printr-o dublă identitate, ca să ajungă
în final la asimilare. Românii, printr-o strategie necesară de adaptare au preluat atitudinile,
normele şi limba majoritarilor, devenind membri ai unui univers cultural, politic, economic
comun.25 În paralel cu acest proces s-a încercat şi păstrarea valorilor culturale originale,
rezultatul fiind o pendulare între integrare şi supravieţuire etnică.
Asimilarea, pierderea identităţii are cauze istorice şi sociale. În Bedeu, Leta şi
Pocei, localităţi cu populaţie românească de religie greco-catolică din judeţul HajdúBihar, procesul de asimilare se explică prin lipsa învăţământului românesc pe o perioadă
îndelungată, prin folosirea limbii maghiare în cadrul slujbelor bisericeşti şi prin izolarea şi
marginalizarea, de după trasarea noilor graniţe după pacea de la Trianon.
Ca motiv principal al asimilării este considerat faptul că românii din localităţile
22
23
24
25

Varga, 1989.21.
V. Szathmáry, 1989. 279.
Fehér, 1989. 374.
Vezi: Bindorffer, 2002. 11.
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cercetate deja la mijlocul secolului al XVIII-lea au aparţinut bisericii greco-catolice. În
secolul al XIX-lea a început să fie utilizată limba maghiară în săvârşirea liturghiei. Prin
urmare, sondajele statistice ale recensământurilor din anii 1880 reflectă deja tendinţa de
scădere a efectivului populaţiei româneşti. Înfiinţarea Episcopiei greco-catolice maghiare
de la Hajdúdorog la 8 iunie 1912 a însemnat o lovitură definivă în privinţa folosirii limbii
materne. Dintre parohiile române unite, Leta şi Pocei în 1912, iar localitatea Bedeu în
1937 au ajuns sub jurisdicţia Episcopiei din Hajdúdorog.
Conform datelor statistice din 1773, dintre localităţile din regiunea Nyírség unde există
populaţie românească, Biri, Kiskálló Nyíradony sunt localităţi pur româneşti. Statisticile
reflectă însă scăderea drastică a populaţiei de naţionalitate română. După unii cercetători
aceasta se explică prin faptul că, în timpul stabilirii lor în această zonă, au devenit bilingvi,
au trecut la bisericia greco-catolică, ceea ce, ajungând în mediu unguresc, a avut drept
urmare pierderea limbii materne. Această poziţie însă nu este dovedită, motivul decăderii
limbii române fiind mai degrabă absenţa învăţământului în limba maternă.
La Leta în 1754, la Pocei în 1855 iar la Bedeu în 1782 au existat deja şcoală
confesională greco-catolică. Legea din 1879 impune predarea limbii maghiare ca obiect
obligatoriu în şcolile româneşti, iar cea din 1907 (numită legea Apponyi) stabileşte întărirea
sentimentului naţional maghiar în şcolile de naţionalitate, ceea ce evident a însemnat
întroducerea limbii maghiare în aceste şcoli.26 După 1918 şcolile confesionale au fost
înlocuite cu şcoli elementare. Învăţătorii au părăsit ţara, nu existau manuale, folosirea
limbii materne s-a limitat la cunoştinţele de religie şi etică. În localităţile cercetate au
funcţionat aşa zise şcoli de tipul C, adică şcoli cu limba de predare maghiară în care
predarea limbii române era obligatorie.27
La mijlocul secolului al XX-lea oraşul Giula devine centrul românilor din Ungaria,
cu un rol important în formarea unei noi intelectualităţi. Probabil şi acest fapt a avut efect
hotărâtor, deoarece, în ciuda încercărilor de şcolarizare, din localităţile mai îndepărtate
din judeţul Bihor s-au înscris mai puţini elevi la liceul românesc, neputând să se formeze o
intelectualitate românească, cum s-a întâmplat în cazul comunităţilor bichişene.
Al treilea element principal în pierderea identităţii a fost că, după trasarea graniţelor
stabilite la Trianon, aceste comunităţi româneşti şi-au pierdut legăturile, noua frontieră,
precum şi evenimentele istorice au îngreunat menţinerea relaţiilor. Din motive politice şi
datorită numărului redus al românilor din Ungaria, ţara de limbă nu a mai luat în considerare
existenţa acestor comunităţi româneşti, ajunse din punct de vedere etnic în situaţie dificilă.
Indiscutabil că elementul principal al identităţii etnice este limba, dar importante
sunt şi reminiscenţele culturii populare în definirea identităţii. Limba utilizată în mediul
primar, în familie, a fost dialectul local, inadaptabil pentru cerinţele vieţii moderne. S-a
păstrat într-o formă arhaică, fiind îmbogăţit în prima fază cu expresii din lexicul maghiar.
În legătură cu comunităţile greco-catolice din Bihorul unguresc se pune întrebarea,
dacă acestea pot fi definite româneşti şi fără existenţa criteriilor fundamentale de limbă.
E adevărat oare că şi fără cunoaşterea limbii materne se poate menţine un grup etnic?
Cercetările efectuate în cercul altor naţionalităţi, de ex. la germani, dovedesc că pierderea
limbii nu înseamnă şi pierderea identităţii dacă comunitatea respectivă se menţine prin
obiceiuri, religie, muzică, dans, norme etice şi conştiinţă istorică. Rădăcinile culturale
comune pot însemna garanţia păstrării sentimentului de identitate etnică. Întrebarea este
dacă în cercul românilor din Bihor mai există valori culturale, care pot recupera elementele
culturale dispărute prin pierderea limbii.
Din cele patru localităţi, Bedeul poate fi considerat încă la ora actuală sat românesc,
deoarece locuitorii au conştiinţă naţională, în ciuda faptului că numele de familii sunt
maghiarizate. În localitatea pur românească de odinioară, românii încă şi în anii 1940 erau
26
27
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majoritari. Începând cu anii 1950 endogamia etnică s-a transformat în asimilaţie maritală.
Limba nu s-a mai moştenit în familie, rolul familiei fiind preluat de şcoala bilingvă, care
funcţionează din 1964 şi care încearcă să transmită cunoştinţe de limbă şi tradiţii pentru
generaţiile noi.
Numele de familie din Pocei, înregistrate cu litere maghiare în urbariul din 1772
(Droncsa, Nyikola, Nadro, Oláh, Pintye, Sztána, Kosztyán, Kuk, etc), precum şi prenumele
(Tógyer, Illés, Demeter, Ursuly, etc) dovedesc clar existenţa românilor în localitate,28
deşi în biserică nu se mai vorbeşte şi nici în şcoală nu se mai predă româneşte. Situaţia
este asemănătoare şi în Létavértes. Populaţia greco-catolică din Nyíradony şi-a pierdut
sentimentul identităţii în urmă cu două generaţii, deşi cei interogaţi pomenesc de faptul
că odinioară endogamia etnică era puternică, românii s-au căsătorit între ei şi s-au
înmormântat în cimitir separat. Numele de familie (Kurtyán, Keczán, Pósán, Lupuj, Kozma,
Illés), dar mai ales supranumele, poreclele Flore, Greblás, Krecu, Domnu, Gligorás, Pásku,
Nyika, etc) indică originea românească a locuitorilor de aici.
Din sistemul de tradiţii nu am mai putut înregistra pe casete decât câteva fragmente.
Acest material memorial încă păstrat dă dovadă însă despre bogăţia de odinioară a tradiţiilor.
Vom aminti doar câteva dintre reminiscenţele culturii populare. Au fost păstrate în
memoria locuitorilor mai vârstnici mai ales obiceiurile legate de Crăciun, jocul dramatic
„Umblatul cu Vifliemul”,29 colindatul30 şi credinţele populare legate de aceste obiceiuri.
Menţionăm că variantele maghiare şi româneşti ale vifliemului nu au fost răspândite în
cercul românilor ortodocşi, obiceiul de iarnă fiind cunoscut şi practicat doar de populaţia
românească de religie greco-catolică. Textele şi melodiile colindelor sunt încă cunoscute,
dar din cauza utilizării scăzute a limbii, acestea sunt rostite cu multe greşeli de limbă. Cei
care la cântă nu mai înţeleg textele româneşti, ci le-au învăţat ca texte de limbă străină de
la înaintaşii lor.
„Naştirea ta
Naştirea ta Cristusa Dumnezeu nostru
Răsărita lumii lumina cunoştinţă
Cîntînd răsa ceea ce sclujeşte lilu
De la stea s-a învăţat
Să să-nchine ţie soarelui dreptăţî
Şi să te cunoaşte pre tine
Răsăritul cel dă sus.
Doamne mărire ţie.
Din cer înjerii
Din cer înjerii,
s-a scoborît la voi pastori, voi pastori.
Fiu lui Dumnezău,
care s-au născut în iezle, în iezle.
În iezle culcat, în scutec înfărşat,
Fiul Sfînt, Fiul Sfînt.
Iel va fi voauă, cu adevărat
răscumpărător, răscumpărător.
Săltaţi cîmpuri
Săltaţi cîmpuri şi viniţ
28
29
30
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Cristos s-a născut.
Veselie ne-ncetată
lumii ne-au adus.
Domnul Cristos s-au născut,
uom pentru noi s-au făcut,
veselie ne-ncetată
lumii ne-au adus.
		

O ce veste minunată
O ce veste minunată
în Vifleem şi s-arată.
C-a născut prunc,
din Duhul Sfînt
Doamne, minunat.
Pre fiul cel din vecie
ce l-a trimăs tatăl mie,
într-un sălaş lîng-un uăraş
Cu tăţ să bucurau.”31
Dintre mâncărurile specifice evidenţiem plăcinta cu mărar, numită vărzar, precum
şi cocuţii cu formă de pasăre, copţi în interior cu un bănuţ, pentru a fi făcuţi cadou
colindătorilor.
Memoria oamenilor a mai păstrat până în zilele noastre elemente de mitologie
populară, metode magice de vindecarea bolilor, credinţe legate de momentele importante
din viaţa omului, şi povestiri despre fiinţele mitologice cu puteri supranaturale.32
În ce priveşte cultura materială, textilele din Pocei şi Leta prezintă caracter românesc
atât în tehnica de prelucrare cât şi în motivele utilizate pe piesele de textile. Ca exemplu
amintim ornamentul în formă de cruce cu braţe egale, a cărei denumire „prescuriţa” se
referă în mod evident la forma prescurei. Pomenim aici numele Sidoniei Ola, maestru al
artei populare, care în ţesăturile sale deosebit de fin lucrate a introdus vechile tehnici de
ornamentare.
În urma cercetărilor de teren constatăm că, în localităţile greco-catolice studiate,
s-au păstrat unele particularităţi care indică descendenţa, originea locuitorilor. Putem
afirma însă că noile generaţii nu mai folosesc limba maternă, decât în cazuri foarte rare,
şi la nivel minim. Tradiţiile s-au păstrat doar în memoria oamenilor mai vârstnici, nu sunt
practicate, astfel nu pot fi considerate ca factori de păstrare a identităţii. Rămâne doar
declaraţia goală a dorinţei de păstrare a identităţii, din partea unor intelectuali, ceea ce este
mult prea puţin şi evident nu va putea stopa procesul înaintat de asimilare.
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