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A Székelyföldön mestersége-
sen kreált román interetnikus 
feszültségkeltések a román–ma-
gyar együttélés során közösen 
kialakított szimbolikus határok 
mesterséges megváltoztatását 
célozzák – állapítja meg Ádám 
Bíborka Román emlékünnep-
ségek Háromszéken: Etnicitás 
és reprezentáció című doktori 
dolgozatában. A szerző több-
éves kutatómunka után igazolt 
számos hipotézist.

 » BÍRÓ BLANKA

Á dám Bíborka Román emlék-
ünnepségek Háromszéken: 
Etnicitás és reprezentáció 

című doktori dolgozatának szer-
kesztett változatát adta ki a Kriza 
János Néprajzi Társaság. A Kolozs-
vári Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem magyar néprajz és antropológiai 
tanszékén megírt doktori disszertáció 
könyvváltozatát a szerző szülőfalujá-
ban, a Zabolai Csángó Néprajzi Múze-
umban mutatták be a közelmúltban. 
A sokéves kutatómunka eredménye-
ként megírt dolgozat és könyv a ro-
mán emlékünnepségek székelyföldi 
evolúcióját és jelenkori rekonstru-
álását dokumentálja részletesen. 
A kutatások során a hipotézisek 
beigazolódtak: a román emlékün-
nepségek székelyföldi lebonyolítá-
sa erőteljes interetnikus színezettel 
bír, célja a helyi románság felfoko-
zott identitásartikulációs vágyának 
a kifejezésre juttatása és támogatá-
sa a központi hatalom részéről. A 
szerző rámutat: a helyi románság 
mesterségesen kreált interetnikus 
feszültségkeltései a román–magyar 
együttélés során közösen kialakított 
szimbolikus határok mesterséges 
megváltoztatását célozzák.

A kötet előszavát Pozsony Ferenc 
akadémikus, egyetemi tanár írta, 
aki a könyvbemutatón elmondta, 

jellemzően a hatalmon levő elit 
sajátjának tartja a hivatalos ünne-
peket, segítségükkel saját magát 
ünnepelteti, éppen ezért sokan 
kényszerből vagy félelemből vesz-
nek részt, mások pedig tudatosan 
távol maradnak a színtereikről. 
Minden hatalmi változás az addig 
fenntartott működő ünneprend 
gyors és radikális átalakítását von-
ja maga után. Az új hatalmi csoport 
egyrészt igyekszik kisajátítani, új 
jelentésekkel felruházni a koráb-
bi ünneprendet, másrészt annak 
gyökeres megváltoztatásával vol-
taképpen az ideologikus eszkö-
zükkel legitimálni, alátámasztani 
akarja saját uralmát, kifejezni an-
nak korszerűségét. Pozsony Ferenc 
rámutatott, Székelyföldön, Három-
széken a közelmúltig valamennyi 
társadalmi, felekezeti vagy etni-
kai csoport tiszteletben tartotta a 
szomszédságban élő közösség ün-
nepeit, a legújabb időkben azon-
ban ebben a „házirendben” gyöke-
res változás következett be – Ádám 
Bíborka ennek nyomán látott hoz-

zá a kutatáshoz, ezeket a változá-
sokat dokumentálta sajtóanyagok, 
fi lmek, fényképek, mélyinterjúk 
segítségével.

A kötet előzményeiről, a téma-
választásról beszélve Ádám Bíbor-
ka kifejtette, a rendszerváltást az 
1989-es időszakot gyermekként 
Zabolán élte meg, de az azt követő 
átrendeződést, a szimbolikus terek 
és határok újraosztásában szerepet 
játszó etnikumközi kapcsolatokat 
már tudatosan fi gyelte és elemezte. 
Felidézte, az egyetemen egy jász-
vásári csoporttársával vitatkoztak 
a december 1-ei ünnepről – már 
akkor kiderült számára, hogy óriá-
si szakadék tátong a két nézőpont 
között. A téma újra megtalálta, hi-
szen a Székelyföldön kisebbségben 
élő románok emlékünnepségeinek 
elemzése kiváló alkalmat nyújt, 
hogy a helyi románság etnikai rep-
rezentációs vágyát, és annak egyre 
mediatizáltabb országos megnyil-
vánulásait dokumentálja.

A dolgozat vizsgálati helyszínei 
Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely, 
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Szimbolikus székelyföldi román térfoglalás

Hegemónia- és pozícióépítés. Román ünnepség Sepsiszentgyörgyön 2018. december elsején
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melyek etnikai és felekezeti ha-
tárterületek, mindkét városban a 
többségi nemzet kisebbségben él. 
A bevezető és elméleti részen túl 
a kötet két nagy részre tagolódik. 
Az első rész újságcikkelemzések-
kel vizsgálja a négy román emlék-
ünnepség – január 24., a román 
fejedelemségek egyesülése; május 
9–10., a királyság, augusztus 23., 
az átállás, és december 1., Erdély 
és a Román Királyság egyesülése 
– alakulását, fejlődéstörténetét. 
A második rész konkrét december 
1-ei ünnepségeket dokumentál és 
értelmez, a magyar sajtóban meg-
jelent írások alapján a kisebbség 
viszonyulását is követi.

Sepsiszentgyörgyön először 
1999. december elsején került sor 
nagyszabású, erősen mediatizált, 
nacionalista ünnepség megszer-
vezésére, ezt követően az ünnep 
körül kialakult etnikai feszültsé-
gek tárháza egyre bővült, amp-
litúdójában intenzív és abszurd 
mértéket öltött: a zászló- és tábla-
háborúktól, szélsőséges csopor-
tok masírozásától és provokálá-
sától, majd a terrorizmus abszurd 
vádjától és az ezt követő bebör-
tönzésektől volt hangos a közvé-
lemény – állapítja meg a szerző. A 
centenárium évében, tehát 2018-
ban a hatalom a magyarság elle-
nében és annak ellenségképével 
riogatva próbálta újjáéleszteni 
ezt az ünnepet. Ádám Bíborka 
megállapítja: az ünnep többször 
változott, kimutatható cél a szim-
bolikus térfoglalás és az ünnep-
lő közösség gondolatvilágának 
formálása, a hegemónia- és a 
pozícióépítés szándéka. Szükség 
lenne az emlékünnepség-kultúra 
megreformálására, a magyarkár-
tya folyamatos kijátszása helyett 
az interetnikus kapcsolatok, és az 
azokról való politikai és közgon-
dolkodás demokratikus mederbe 
való terelésére – vonja le a követ-
keztetést az antropológus. A kötet 
a Kriza János Néprajzi Társaság 
honlapjáról letölthető.

 » Székelyföl-
dön, Háromszé-
ken a közelmúltig 
valamennyi 
csoport tiszte-
letben tartotta a 
szomszédságban 
élő közösség 
ünnepeit, a 
legújabb időkben 
azonban ebben 
a „házirendben” 
gyökeres változás 
következett be.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Á rtalmatlanította a Hubertus Va-
dásztársaság a júniusban a Har-

gita megyei Románandrásfalva ha-
tárában emberre támadó medvét, 
azonban szerintük ez csak „csepp volt 
a tengerben.” Mindemellett egy újabb 
garázdálkodó nagyvad kilövésére is 
engedélyt kértek. Júniusban egy 54 
éves férfi re támadt a medve, az áldozat 
megmentéséért hat órát küzdöttek a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház sebészei. A Románandrásfalva 
határában támadó nagyvadat lőhették 
ki nemrég a Hubertus Vadásztársaság 
vadőrei – tudtuk meg Fazakas Attilá-
tól, a társulat vezetőjétől. Mint mond-
ta, egy közepes méretű, nagyjából 350 
pontos bak medvéről volt szó, amelyet 
nem messze a támadás helyszínétől 
ártalmatlanítottak. Jelentősen nehezí-

tette a munkájukat, hogy csak az eset 
után több mint egy hónappal kapták 
meg a kilövési engedélyt a környezet-
védelmi minisztériumtól, így nem volt 
egyszerű a problémás vad beazonosí-
tása. Végül azonban sikerrel jártak.

Fazakas Attila rámutatott, a problé-
más nagyvad ártalmatlanítása csupán 
„csepp a tengerben”, hiszen jelentősen 
elszaporodtak a medvék a vadászterü-
letükön – ezen példányok közül pedig 
bármelyik okozhat gondokat. „Lassan 
nincs egy gyümölcsfa, amelyiknek ne 
törték volna le az ágát, se gabonatáb-
la, ahol ne tettek volna kárt a medvék. 
Még a vaddisznókra sem foghatjuk 
ezeket a gondokat, hiszen azok nagy 
részét a sertéspestis pusztította el. Itt 
persze még nem beszéltünk azokról a 
példányokról, amelyek háztartásokhoz 
törnek be, háziállatokat ölnek” – fo-
galmazott a szakember. Arra is kitért, 

hogy kilövési engedélyt kértek még egy, 
az említettnél nagyobb medve ártal-
matlanítása érdekében is, amely Gagy 
környékén garázdálkodik. „Azóta is 

pusztított el háziállatokat a medve, mi-
óta kértük a kilövési engedélyt, így re-
méljük, hogy minél hamarabb meglesz 
a hivatalos jóváhagyás” – tette hozzá.

Kilőtték a Románandrásfalva határában emberre támadó medvét

Fiatalembert sebesített meg a ragadozó, ezúttal Vaslábon

Egy 24 éves vaslábi férfi  a medvetámadások legújabb áldozata. A férfi  állatait felügyelte tegnap a 
Hargita megyei település melletti mezőn, amikor megtámadta a nagyvad. Bár sérüléseket szenve-
dett, sikerült elmenekülnie. Személygépkocsival szállították a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházba, 
ahol megkapta a vadtámadások esetén szokásos oltást és megfelelő orvosi ellátást. Jobb karján, bal 
lábán sérült meg a megtámadott férfi , a hátába is belekarmolt a medve, és kisebb mellkasi sérülése-
ket is szenvedett. Fülöp Enikőtől, a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház menedzserétől megtudtuk, a 
férfi t nem kellett megműteni, megfi gyelés céljából továbbra is a kórházban tartják. A Hargita megyei 
sürgősségi esetek felügyelősége lapcsaládunk érdeklődésére jelezte, hozzájuk nem érkezett riasztás 
az eset kapcsán. Ezt megelőzően a Hargita megyei csendőrség tegnap arról tájékoztatott, hogy az év 
elejétől 356 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében tartózkodó medvékről diszpé-
cserszolgálatukhoz. A 112-es egységes segélyhívószámon érkezett bejelentések mindegyike nyomán 
csendőröket küldtek ki a helyszínre elkergetni a vadállatokat a településekről. Péntektől vasárnapig 
összesen kilenc bejelentést kaptak medvék jelenlétéről Borszékről, Bencédről, Tusnádfürdőről, Gyer-
gyószentmiklósról, Gyergyóhollóról és Balánbányáról.  (Albert Eszter) 




