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A HAZAI TATÁROK ÉLETÉRŐL 

Dobrudzsa területe valóságos élő néprajzi gyűjtemény volt a tör
ténelmi korok folyamán. A legnagyobb tarkaságban vonultak át vagy te
lepedtek meg itt különböző népek és nemzetiségek, amelyeket gazda
sági, népsűrűségi okok és terjeszkedési szándék vezetett a Fekete-tenger 
és a Duna közé ékelt földsávra. A tatároknak is otthont adott e vidék, 
ahol a hosszú, évszázados együttélés következtében hatott rájuk az itt 
kialakult néprajzi közösség. 

Honnan ered a tatár elnevezés? 

Bár erre a kérdésre még nem adtak elfogadható, végleges választ 
az etimológiai kutatások, érdekességként érdemes megemlíteni a talál
gatások néhány változatát. De Guignes 1741-ben megjelent történeti 
munkája szerint Kajuk kán turkomán vezér két ikerfia — Mogul és Ta
tár — között osztotta fel birodalmát. Ettől fogva Tatár kán törzsének le
származottjait tatároknak nevezték. Menassé kétségbe vonja e magyará
zat helyességét, a tatár elnevezés ugyanis az óhéber totar (maradék) 
megfelelője, és a perzsiai szkíták fennmaradt utódait jelöli. 

A szó jelentését más nyelvekben is megtaláljuk. Így például tun
guz nyelven a tata hurcolkodót, mongolul pedig a tatari adófizetőt je
lent. A kalmük nyelven nomád életmódot is jelentő kifejezést megtalál
juk még a mandzsu nyelvjárásban: tata (bordázat, feszíték), a tata boo 
pedig a jurta támasztékát jelenti. Az 1604-ben kiadott San-thsai-thon-
hoey kínai enciklopédiában „Tha-ta azok, akik a Cha-mo (azaz Góbi) 
sivatagot lakják, ők a Yoan (azaz mongolok) leszármazottjai. A Wa-la 
(azaz kazahok) szintén nomád életet élnek az előbbiektől északra, s 
ugyancsak a Tha-ta nemzetséghez tartoznak." Abel de Rémusat Mélan
ges asiatiques (Paris, 1825) című művében leírja, hogy a kínai évköny
vek már az i.sz. IX. századtól említik a tatárokat. Jean Duplan de Carpin 
valószínűleg az első európai, aki részletesen tárgyalja őket, s feljegyzé
seiben megemlíti, hogy a Nagymongolok (Jeka Mongol) és a Vízimon
golok (Sa Mongol, vagy Mongálok) közül az utóbbiakat néha tatároknak 
is nevezik. A félreértés nyilvánvaló, amint azt Henri Klaproth (Mémoi
res rélatifs à l'Asie... Paris, 1824) kiemeli: „Általános szokás, hogy 
összetévesztik a tatárokat és a törököket, s az előbbiek nevét az utóbbiak 
népes ágazatára is átszármaztatják. Ez a tévedés aránylag új keletű, azó
ta létezik, amióta a mongolok hatalomra kerültek, mert a valóságban ők 
az igazi tatárok, a nevüket pedig ők maguk találták ki." Ezekből az el
lentmondásokból végeredményben arra következtethetünk, hogy a tatá
rok elnevezésének eredetét továbbra is homály fedi. 



Gazdasági élet, lakásviszonyok 

A kapitalizmus idején a dobrudzsai tatárok gyengén jövedelmező 
földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Mindenfelé jó gazdák 
és takarékos emberek hírében állottak. A tatár asszonyok nem dolgoztak 
a földeken, legfőbb gondjuk a háztartás vezetése, a kézimunka és a 
gyermekek nevelése volt. Sohasem hordtak fátyolt, mint a török asszo
nyok, ellenben fejkendőjüket hátul leengedve, elülső két sarkával a 
homlokukon kötötték meg. Ugyanezt a kendőt az ajkuk alatt is átvezet
ték, amikor kimentek az utcára, bár idegenek látogatásakor ez ritkán 
történt meg. Ha a család együtt ment valahová, az asszony sohasem a 
férje oldalán, hanem mindig mögötte bandukolt. 

Az 1929—1933. évi nagy gazdasági válságot a tatárok is megszen
vedték. Házaikban, a nyomorult agyagviskókban érződött a nomád élet
mód emléke. A lakás rendkívül alacsony, alapzata besüllyedt vagy alig 
emelkedik ki a földből. Falai fehérek és egyenesek, általában üveg nél
küli, vasrudakkal merevített kis ablakokkal. Valamikor nádkévékkel, 
gyeptéglákkal vagy olcsó szalmával fedték az enyhén lejtő tetőzetet, ma 
azonban ilyet sehol sem találni, a vörös cserép és a horganyozott bádog
fedél mindenütt elterjedt. A gyeptéglákkal fedett háztetőkön érdekes nö
vénytakaró keletkezett, s a szélben lengedező steppefű kalászai, pelyhes 
bóbitái között sikongatva csúszkáltak naphosszat a mandulaszemű gyer
mekek. 

Bent a házban a kis ablakok miatt csak halvány fény dereng. A 
fő szoba — közvetlenül a bejárat mellett — a férfié. A mennyezetig 
felrakott szőnyegek és hímzések a szobát teljesen beborítják, megteremt
ve benne a szokásos keleti kényelmet; döngölt agyagpadlója azonban 
csak háncsszőnyeggel borított, s egy lapos, háromlábú asztalkán (tatá
rul: koná) kívül nincs benne egyéb bútor. A falak mentén körben el
helyezett, téglalap alakú szalmapárnák, a puha gyapjúpárnák és a fal
védők díszítései hangsúlyozottan egyéniek, és szögletes mértani alak
zatokká stilizált lovakból, fácánokból és virágokból tevődnek össze. (Az 
utóbbi időben, sajnos, rendkívül elterjedtek a Törökországból behozott, 
nagy sorozatokban készült falvédők, nyomtatott kendők és a gépi sző
nyegek, amelyeknek egymásba fonódó, ívelt arabeszkjei már nem a tatár 
díszítésmód sajátosságait tükrözik.) A belső szoba az asszonyé, aki szí
vesen menekül oda a házba érkezett idegenek elől. Szobájának tartozé
kai a hosszú, keskeny ruhásláda (tatárul: set), amelyet puha gyapjúpár
nákkal takar; ezek mindegyikén csipkés vagy hímzett kiskendő hever. 
A falak díszítése olyan, mint a férfi szobájáé, de annál szegényesebb 
kivitelben. Sokszor itt találhatók a gabonával tömött zsákok is, egy-egy 
háziállat vagy a szárított birkaoldal, kellemesnek nem mondható illatá
val. A leánygyermek az anyjával, a fiú az apjával lakik egy szobában. 
A konyhában a tűzhely alacsony vályogkemence, amely egyúttal a szo
bákat is melegíti. Ezért nyáron a házon kívül, rögtönzött tűzhelyen főz
nek. Bort és disznóhúst sohasem fogyasztanak. 



Balázs Péter: Öreg török paraszt (a Dobrudzsa-sorozatból ) 



Oktatás 

Már az 1877-es függetlenségi háború előtt létezett Babadagban egy 
muzulmán szeminárium, amelyet Gazi Ali pasa alapított. A háború után 
a török vallásfelekezeti személyzet Konstantinápolyba menekült, ezért 
Petre Poni kultuszminiszter sürgős pótlásukról akart gondoskodni. De-
mirdzsán efendi babadagi imám igazgatósága alatt bevezeti az arab 
nyelv, a Korán értelmezése és a muzulmán valláserkölcs állami oktatá
sát. 1899-ben Dobrudzsában járvány és soha nem tapasztalt szárazság 
pusztít, s ez Babadag környékének lakosságát ismét kivándorlásra kény
szeríti. Ezt követően, 1901-ben a szeminárium Medgidia városába költö
zik át, ahol a mai napig is fennáll. Három év múlva Spiru Haret kÖzmű-
velődésügyi miniszter oktatási reformokat vezet be, amelyek alapján a 
tanulók nemcsak vallási, hanem általános műveltséghez is jutnak. Így 
kerül sor a román nyelv és irodalom, az egyetemes és román történelem, 
a földrajz, a természetrajz, a kémia és fizika, a mennyiségtan, az alkot
mányos és közjog, a higiénia és népi gyógyászat, a gyümölcs- és zöld
ségkertészet, a pedagógia, a zene, rajz és szépírás, valamint a testneve
lés oktatására. Az oktatószemélyzet 12 tanárból, 3 mesterből és 2 pe
dagógusból állott. 

1908-ban a szeminárium mellett internátust is létesítenek. A fiatal 
végzettek mint tanítók vagy hodzsák (papok) kapnak alkalmazást. Mű
veltségük hatása rendkívül hamar megmutatkozik a dobrudzsai tatárok 
szellemi életében. A haladás elé azonban még akadályokat gördített a 
járási muftik törvénytelen papavatása, ezek ugyanis műveletlen és rossz
indulatú személyeket neveztek ki papoknak, a szemináriumi növendékek 
rovására. Másrészt Konstantinápolyból tömegesen érkeztek a kóbor dervi
sek, akik vallásos külszín alatt ellenséges propagandát terjesztettek, ki
vándorlásra buzdították a tatárokat, s közben nem mulasztották el meg
tömni saját zsebüket a kicsikart, gazdag adományokkal. A tarthatatlan 
helyzetet Spiru Haret oldotta meg: kormányszinten kijárta a hodzsák 
kinevezéséhez szükséges rendszabályok törvénybe iktatását, megfosztva 
ezzel a muftikat kényükre-kedvükre gyakorolt előjogaiktól. Az első vi
lágháború aztán a kóbor dervisek önkényeskedéseinek is véget vetett. 

Az oktatásügyben csupán a második világháború után következett 
be gyökeres változás. Az általános iskolákban tatár tannyelvű osztályok 
jönnek létre. Kazanyból, a Tatár Szovjet Szocialista Köztársaság fővá
rosából könyvküldemények érkeznek, de az itteni lakosság nem tudott 
megbarátkozni a cirillbetűs szövegekkel. Nyilvánvaló, hogy az idők fo
lyamán Dobrudzsában teljesen önálló etnikai csoport alakult ki, amelynek 
nemcsak kultúrkincsei, de nyelvjárása is élesen elüt a kazanyi tatároké
tól. A kisszámú írott tatár nyelvemléket valamikor még arab betűkkel 
rögzítették, de Musztafa Kemal Atatürk reformjait követően nemcsak a 
törökök, hanem a dobrudzsai tatárok is áttértek a latinbetűs írásra, ame
lyet ma is használnak. 

Mai életünket vizsgálva még hosszasan írhatnánk gazdasági helyzetük 
összehasonlíthatatlan javulásáról, művelődési tevékenységük fellendülé
séről, mindazokról a gyarapodott lehetőségekről, amelyek a román haza 
egyenlő fiaiként szocialista korunkban előttük is megnyíltak. De ez már 
nem a történelemhez, hanem mai életük krónikájához tartozik. 


