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A Hunyad megyei szórványmagyarság nyomában1 
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Szabadtéri Néprajzi Múzeum, h. n., é. n., 297 oldal 

 

Hunyad megye több szempontból sem tartozik a közkedvelt úticélok közé. Az 

Erdélybe igyekvő turisták többnyire csak egy-egy fénykép erejéig, átutazóban állnak 

meg Déva vagy Vajdahunyad váránál, és a néprajzi kutatások is hosszú időn keresztül 

kevés figyelmet fordítottak a területe, valamint az itt élő (szórvány)magyarságra, az 

asszimilációs folyamatokra és a rendkívül izgalmas kérdéseket feszegető interkulturális 

kapcsolathálókra. Szisztematikus kutatómunka Kósa László nevéhez fűződik, aki 1968-

ban Lozsárdon, Kisbarcsán és Csernakeresztúron a Magyar Néprajzi Atlaszhoz gyűjtött. 

Ezen kívül Kolumbán Samu, Kós Károly, Kiss Ilona, Szász Judit, Magyar Zoltán, Messel 

Balázs, Gazda József, Szabó Imre, Zsók Béla, Schreibel István és László Gergely Pál 

írásaiból tájékozódhatunk a területről, ám e munkák egy része az ott élő, elsősorban 

katolikus bukovinai székelységre vonatkozik. Így éppen hiánypótló jellege miatt (is) 

üdvözlendő Vass Erikának, a szentendrei Szabadtéri Néprazi Múzeum néprajzos-

muzeológusának új kötete, amelyben a Hunyad megyei református szórványmagyarság 

bemutatására válllakozik.  

Vass Erika munkája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egy tágabb kutatási 

programjába ágyazódik, amelynek célja Erdély népi építészetének és jellegzetességeinek 

múzeumi bemutatása tizenöt portán, egy unitárius templomon és vízgépeken keresztül. 

A szerző – egyben a készülő épületegyüttesekért felelős muzeológus – 2006-tól kezdve 

járja tudatosan, tudományos céllal Hunyad megye településeit, valamint kutatja az ide 

vonatkozó levéltári forrásokat. A gyakorlati munka, vagyis a későbbiekben a múzeumba 

                                                           
1 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 

Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében 

zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 



kerülő tárgyegyüttesek és épületek feltérképezése mellett Vass Erika kérdésfelvetései 

elsősorban a szórványlét, a vallási és etnikai sokszínűség, az interkulturális találkozások, 

az asszimilációs folyamatok alakulása mentén szerveződtek. 

A terület kutatástörténeti és a szórványlétet, valamint a vallási és nyelvi helyzetet 

áttekintő, rövidebb fejezeteket követően a könyv gerincét Hunyad megye történetének 

összegzése, és negyven település betűrend szerinti egy–hét oldalas bemutatása képezi, 

beleértve az egykor Zaránd vármegyét, a Hátszegi – medencét és a Zsil völgyét is. A 

kisebbségi sors és a szórványlét itt olyan szimbolikus aktust is jelent, amely mögött a 20. 

század nagy történetei, társadalmi és politikai változásai húzódnak meg. A területre a 

10–12. század során került a magyarság, azonban Hunyad vármegyére a 13–14. századi 

Havasalföldről jövő román bevándorlások, valamint a későbbi török pusztítások miatt 

már a 19–20. század során is a kétnyelvűség volt a jellemző. Az iparosodási hullám 

következtében az 1950-es évekre a megye települései vonzó munka- és kereseti 

lehetőséget kínáltak. Ezek azonban a 20. század végére eltűntek, gyökresen átalakítotva 

az életformát és a terület etnikai színezetét. Napjainkban jellemzően egyre több fiatal 

próbál szerencsét külföldön, Csernakeresztúr kivételével a megmaradt helyi közösségek 

vagy inkább családok magyarországi kapcsolatrendszere is gyenge és rendszertelen. 

A települések ismertetése során a történeti áttekintés mellett Vass Erika 

elsősorban az identitás fontos építőköveinek, a nyelvnek és a vallásnak a lokális 

visznyokba való beágyazottságára fókuszált. A számok és az évszámok mögött azonban 

ott húzódnak az egyéni sorsokat is. Minden település esetében a terepmunkája során 

megismert egyének, családok szemszögéből láttatja az interetnikus kapcsolatokat, a 

migrációs és az asszimilációs folyamatokat, a szórványlét nehézségeit, a kétnyelvűség 

különböző formáit és kontextusait (például a nyelvek elsajátításának sorrendjét, a 

magyar/román nyelv használatának helyszíneit és alkalmait stb.). Ilyen formán nem 

pusztán az egykori kisnemesi falvakat és nem ritkán utolsó magyar lakóit ismerhetjük 

meg, hanem az iparvárosokban élő gyári munkásokat, a lelkészeket, az értelmiséget is. 

Nem kerüli el a szerző figyelmét az itt élő bukovinai székelység sem, akik bár többnyire 

katolikus vallásúak, sajátos identitás- és különállóságtudatuk miatt kitekintést, 

összehasonlítási pontot is jelentenek a Hunyad megyei refomátus magyarság 

helyzetéhez képest. Bár a kötetnek ez nem kitűzött célja és feladata, az életpályák rövid 

összefoglalása mellett számomra izgalmas lett volna néhány élettörténet mélyebb 

elemzését is olvasni. 



Hosszabb lélegzetű, külön fejeztben tagolt esettenulmányok szólnak két eltérő 

sorsú faluról, az egykori kisnemesi Lozsárdról és Rákosdról. Míg az előbbi településen 

élő magyarság a falu zárt földrajzi helyzete miatta a 20. századra szinte teljesen eltűnt, s 

a református egyház is elvesztette közösségformáló erejét, addig az utóbbi lakói, a 

városhoz való közelségük miatt könnyen be tudtak kapcsolódi a vasgyári munkába. Ma 

Rákosd Vajdahunyad egyik negyedét képezi, ahol annak ellenére, hogy a helyi közösség 

Hunyad megye más településeihez hasonlóan szintén kétnyelvű, az aktív lelkészi 

tevékenységnek köszönhetően mégis virágzik a magyar közösség. Rákosd esetében a 

levéltári források segítségével 1801-től kezdődően megismerjük a házassági 

kapcsolatokat és a házasodási kör bővülését is. Közel sem elfogultan, de egyes részekben 

a sorok között jól kiolvasható a szerző álláspontja is, amellyel a Hunyad megyei 

magyarságot kívánja támogatni saját múltja megismerésében, sorsuk megértésében és a 

jó gyakorlatok kiemelésével. 

A fejezeteket néhány fekete-fehér fotó és térkép illusztálja és tagolja, a hozzá 

tartozó DVD-melléklet a terepmunkák során készült fényképeket tartalmazza. A kötetet 

magyar és angol nyelvű összefoglaló zárja. Zárójeles megjegyzésként teszem hozzá, hogy 

talán hasznos lett volna még egy magyar és román nyelvű helységnévmutatót is csatolni 

a könyv végére. 

A kötetből Vass Erika és gyűjtőtársai által bejárt 42 Hunyad megyei települést 

ismerjük meg. Azt gondolom, hogy a szerző problémaérzékeny megközelítésével nem 

pusztán a helyi közösségek helyzetét világítja meg, hanem a szórványlét általánosabb 

kérdéseire is reflektál. A Hunyad megyei református szórványmagyarság című kötetet 

bátran ajánlom az ide látogató utazóknak, a szakmabeli olvasóknak és nem utolsó 

sorban az ott élőknek. 
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