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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte
M-am născut în anul 1941 în comuna Săcal (judeţul Bihor, Ungaria). În toate etapele vieţii mele am
trăit în acest sat, la început mulţi
ani, iar mai tărziu multe luni, săptămâni şi zile.
Întotdeauna când mă reîntorc
aici, imediat ce văd turnurile bisericilor îmi bate inima mai repede.
Iubesc satul meu natal! Anii petrecuţi în casa părintească, bucuria de
a mă întâlni cu bunicii, cu rudele şi
cu oamenii din sat mi s-a întipărit
în suflet ca un vis, ca o poveste pe
care o citesc cu mult drag de nenumărate ori. Retrăiesc evenimentele,
sentimentele, amintirile şi aventurile care m-au îndemnat să cercetez
viaţa satului. Vreau să afle tinerii de azi cum era satul de odinioară, cum au
trăit oamenii de aici, ce cultură aveau, ce rol, ce efect au avut unele evenimente în dezvoltarea satului.
Le mulţumesc din suflet tuturor acelor oameni din satul meu natal care,
cu informaţii importante m-au ajutat în realizarea acestui volum care cuprinde rezultatele cercetărilor mele legate de Săcal.
Irina Iszály Garami

Előszó
1941-ben születtem a Hajdú-Bihar megyei Körösszakál községben. Életem minden korszakában éltem itt, kezdetben éveket, később hónapokat,
heteket és napokat töltöttem szülőhelyemen.
Minden alkalommal, amikor visszatérek, amint meglátom a templomok
tornyait, szívem hevesebben ver. Szeretem a szülőfalumat! A szülőházban
töltött gyermekévek, a rokonokkal, az itt élő emberekkel való találkozás
öröme olyan számomra, mint egy álom, mint egy mese, amit nagy szeretettel olvasok újra és újra. Újraélem az eseményeket, érzéseket, emlékeket, kalandokat, amelyek arra ösztönöztek, hogy kutassam a falu életének múltját.
Szeretném, hogy a mai fiatalok megtudják, hogyan éltek az itteni emberek,
milyen volt a kultúrájuk, milyen szerepe, hatása volt egyes eseményeknek
a falu fejlődésére.
Szívből mondok köszönetet mindazon szakáliaknak, akik fontos adatokkal segítették ennek a kötetnek a megjelenését, amelybe összegyűjtöttem a
szülőfalummal, Körösszakállal kapcsolatos kutatási eredményeimet.
Garaminé Emilné Iszály Irén
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Din istoricul şi obiceiurile săcălenilor
Comuna Săcal este o aşezare pe meleagurile bihorene, unde Crişul Repede intră pe teritoriul Ungariei.
Cu istoriografia comunei s-au ocupat învăţătorul Résh Pál şi profesorul
de istorie din Săcal Sipos Endre.
Din cartea lor şi din diferite monografii găsim date preţioase în legătură
cu aşezarea de azi.
Din datele găsite se poate constata că Săcalul este o aşezare veche. Din
cercetările arheologilor, din documentele săpăturilor reiese că pe teritoriul
aşezării trăiau oameni deja în epoca primitivă.
Iată câteva documente cu care „săcălenii” dovedesc trecutul aşezării. La
săpăturile din anul 1894 s-a găsit locul „sătuleţului” anterior. La „tăn’iarul”
lui Mártonffy la Telek-dülõ s-au aflat rămăşiţele unei bisericuţe şi o stampilă pe care e scris: „FILIAS TRICEZIMA FELSÕ-SZOKOL”1 În anii 1960, când
s-a înfiinţat mina de nisip, au ieşit la suprafaţă urne folosite la înmormântarea morţilor arşi.
Tot în anii aceştia s-a găsit la „Nyista-puszta” un mormânt din timpul descălecării, cu un schelet de om şi al unui cal. Într-una din orele de practică
elevii şcolii au dat la „gropoaie”, în anul 1965, de 296 monede de argint din
timpul lui Iulius Cezar. Aceste documente sunt păstrate la Muzeul Déri din
Debreţin.
Oamenii din sat pot vedea zilnic rămăşiţele „turnului ciunt” de la Cheresig. Existenţa turnului documentează că teritoriul a avut rol important
istoric în sistemul cetăţilor din Ardeal şi că această regiune era populată.
Primul document scris despre aşezare datează din anul 1248. Numele
aşezării e amintit într-o înregistrare din care reiese că aşezarea e în proprietatea familiei Szakali şi unde se plătea zeciuială episcopală.2 Locuitorii
din evul mediu erau iobagi, răzeşi. Se ocupau cu agricultură şi cu păstorit.
Din istoria comunei trebuie amintită ocupaţia turcească. Pentru sat
luptele contra turcilor au avut urmări grave. Satul s-a depopulat. O parte
din locuitori s-a refugiat în diferite părţi din apropiere, se presupune
că la Komádi. După un recensământ între anii 1608–1740 aşezarea era
pustie.
În anul 1726, Nadányi Zsófia a răscumpărat teritoriul şi a repopulat aşezarea.3
Pentru a asigura braţe de muncă, au fost colonizaţi locuitori din regiunea
Munţilor Apuseni. Cei care s-au aşezat definitiv au devenit iobagi.
„1715–20 között alakul újjá a vármegye, abban visszatelepedett magyarok és
bevándorolt románok alkottak nemzetet. Apáti és Szakál lakói hségesek maradtak
az õseik nyelvéhez, vallásához és szokásaihoz.”4
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Rădăcinile oamenilor din aşezare pot fi urmărite după anii 1740. Pământul din jurul aşezării era favorabil pentru păstorit. Calitatea pământului arabil era bună, însă regiunea era permanent în pericol de inundare.
Crişul Repede inunda des. Comuna de azi se află la 1 km de fluviu, la o
altitudine de 85–95 metri de nivelul mării. Media precipitaţiei anuale atinge 550–590 mm, iar temperatura anuală 10,2–10,3 °C. În sat se poate intra
din trei direcţii. Dinspre Humorog (Magyarhomorog), dinspre Apateu (Körösszegapáti) şi dinspre Hărşand (Körösnagyharsány). Drumurile de ţară
trec prin sat, întâlnindu-se în centrul localităţii numit Piac-tér. Acestea sunt
drumurile principale ale comunei. Străzile din sat sunt neregulate, şerpuiesc printre părţile mai ridicate, dâmboase. Drumurile au avut însemnătate
şi mare importanţă în formarea drumurilor comerciale. Trebuie amintită şi
însemnătatea podului de pe Criş. Pe Criş duceau drumurile de comerţ dinspre Arad–Salonta–Oradea şi Arad–Salonta–Uifalău (Berettyóújfalu)–Dobrâţân (Debrecen). Crişul Repede este râul îndrăgit al „săcălenilor” cu toate
primejdiile lui. Pe Criş cândva exista pod de lemn iar în evul mediu lângă
pod funcţiona un birou regal pentru culegerea de „treizeciuală regală”. Acest
lucru îl dovedeşte ştampila găsită la săpături. Reglarea râului s-a făcut în
anul 1850, primul pod de piatră s-a clădit în anul 1869, iar cel de azi în anul
1927, purtând numele grofului Tisza István.
Cea mai mare inundaţie a Crişului de care îşi amintesc oamenii din
sat, este cea din anul 1925.5 Era spre Crăciun! Apa Crişului era îngheţa-
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Podul
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P d l Crişului
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d l id
tă. Grosimea gheţei era de 30–40 cm, iar nivelul apei de 0,50 m. La 21
decembrie temperatura s-a ridicat pe neaşteptate, a căzut o ploaie de 60
mm. Nivelul apei la Săcal s-a ridicat de la 0,50 m până la 4,18 m. Gheaţa
la cotituri s-a îngrămădit. La 23 decembrie nivelul apei s-a ridicat la 5,20
metri. A depăşit maximumul din 1919 cu 28 de cm. În noaptea zilei de 23
decembrie apa a rupt digul, pe malul la Olajtanya, pe o distanţă de 112
metri. Apa a curs spre Vésztõ. Săcălenii au „scăpat” de apă, însă inundarea
a lăsat urme grele în sufletele oamenilor. Au luat parte la muncile de pe
dig şi au luptat cu apa în partea dreaptă a râului. Bărbaţii stăteau de gardă
la graniţă până la Totiu.
„Tata şi bunicu povestea. Bunicu era în strajă spre Totiu. Carele cu boi la tăniaru
li Mártonffy erau încărcat’e cu pământ şi cu gunoi din iştalău. Erau gata de plecare
în orce clipă, dac-a fi bai. Bunicu o văzut că înt-un loc la picioarele digului scurge
apa. Apa şi-o găsit loc! O dat sămn oamenilor, strigând cu gură mare: Mártonffy
tanya segítség! Ajutor, ajutor! Haidiţ aice la Totiu! Unde era scurgerea, l-au înfundat cu gunoi şi cu pământ. Boii l-au mânat să-l calce să-l bată bine teritoriul
unde era înfundată scurgerea. Până ce luptau şi făceau muncile la digul din partea
dreaptă, apa în cealaltă parte s-a inundat.”6
Satul avea necazuri şi cu pârâiaşul care trece prin sat. Sătenii îl numesc
„Vale”.
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Numele oficial este Csente. Pârâul curge şerpuind prin sat. A crescut şi
nivelul apei din pârâu. „Apa a ajuns până la case! Noi am umblat prin grădini
la bold şi după apă la fântâna de arterziu.”7
În descrieri, regiunea e amintită ca o regiune cu păşuni, cu trestiiş şi cu o
vegetaţie caracteristică regiunilor mlăştinoase.
Denumirile porţiunilor de hotare păstrează aceste caracteristici:
Kis- és Nagykaszáló, Libalegelõ, Körösmente, Csurgó, Lapos, Pál-lapály,
Dancka, Tapolcsány, Câmpuţ, Gropoaie, Domb, Szik, Hejud, Tégla-dlõ,
Malomdlõ, Nyári-zúg, Közös.
În evul mediu în apropiere erau mai multe sătuleţe care s-au depopulat.
Unele dintre ele au devenit parte organică a comunei de azi. La fel unele
tăniaruri şi pustiuri au devenit proprietatea proprietarilor de pământ din
Săcal. Acest fapt ni-l arată numele de răzoare: Kinyesd, Tóti, Nyésta, Peterd,
Csehi, Csõsz, Peszere, Apáti-föld, Török-dlõ, Csukáti-dlõ, Vermes, Kisstanya, Gaál-tanya, Sasi-gát, Sânza-tanya.
Kinyesd, Nyésta, Gaál-tanya după înfiinţarea gospodăriei agricolă de
producţie au devenit centre de producţii, ferme zootehnice. Nagytótipuszta
e amintit ca: Vitéz-tóti, Csokán-tóti, Kirika-domb. Au ajuns în proprietatea
Săcalului prin schimb de pământ şi cumpărături. „Bunica mea s-a născut la
Totiu în anul 1894. S-a mutat în sat în timpul primului război mondial.”8
În jurul anilor 1950 încă avea gară de cale ferată. Sătuleţul Csõsz e amintit numai prin „Csõsz-árka” este o linie de răzor, iar despre sătuleţul „Csehi”
se ştie că a fost între comuna Hărşand şi drumul de ţară ce trece din Săcal
spre Hărşand.
Comuna poartă numele Körösszakál din anul 1909. După repopularea
din anul 1740 aşezarea şi pământul care aparţinea aşezării era în proprietatea familiilor Nadányi, Fráter, Stachó, Buzássy, Mártonffy.
Teritoriul care aparţinea aşezării creştea cu teritoriile sătuleţelor, „pustiilor” cumpărate de „domnii” satului.
După datele din anul 1938, suprafaţa comunei este de 2610 iugăre de
pământ din care 1673 de iugăre sunt arabile, 120 sunt câmpii, 548 sunt
păşuni, 220 sunt necultivate.9
Datele dovedesc că agricultura şi păstoritul domină şi în mijlocul secolului al XX-lea. În sat a existat o singură uzină, moara lui Spitz Ernõ. Lângă
moară exista şi un teasc de ulei. „Domnul Spitz” avea în sat şi un depozit de
lemne. Se povesteşte despre el că era un om înţelegător cu oamenii din sat.
„La toată lumea îi zicea »fiókám«. Era un om ca nimeni în sat! Dacă a găsit ceva
pe stradă, fie paie sau fân, l-a dus înlontru! A văzut văioajele la t’elecul nostru. A
întrebat de tata: a cui sunt văioajele? Sunt ai mei, zicea tata – dar n-am bani încă
să-mi fac casa. Îţi dau eu de toate »fiókám«! Hai, îţi dau împrumut. Da, ai grije,
măcar cămăturile să le plăteşti la timp!”10
Numărul populaţiei din comună s-a schimbat mereu. Câteva date: 1880
– 666 de locuitori; 1990 – 842 de locuitori; 1920 – 1076 de locuitori; 1940
– 1280 de locuitori; 1949–1504 de locuitori. Cu formarea gospodăriei agri-
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cole de producţie numărul populaţiei scade. Locuitorii comunei s-au dus
în oraşe, au lucrat în industrie. În anul 1970 după datele „www.térképcentrum.hu” sunt înregistrate 914 persoane. Numărul locuitorilor de azi este
cca. 1000. Majoritatea locuitorilor sunt de religie ortodoxă.
Într-o monografie e amintită că Batyánülés, sătuleţul din evul mediu, era
în proprietatea familiei Görbedy. Sătuleţul mai târziu s-a nimicit.11
Din arhiva bisericii reformate din Körösszakál, găsim următoarele informaţii:
„Lângă pământul învăţătorului are pământ un om cu numele Dráguj.
Pentru turnarea noului clopot reformat care a crăpat în incendiul din anul
1828 a făcut donaţie şi Gerdán Péter, locuitor de religie ortodoxă.12
La înscrierile judeţene din anul 1732 găsim înscrişi ca proprietari de pământ: Szilágyi Bálint, Vass András és István, Györfy János, Nagy Márton.13
În anul 1840, la bugetul de stat al dietei sunt înscrişi ca nobili: Sztacho
Károly, Szarka Károly, Ercsey Lajos, Szilágyi Mihály, Borbély Sámuel, Csapó
Ferencné, Saápi Mihály, Győrfy János, Kölcsei Fényes Klára, Balku Pálné,
Rácz Ferencné.
Proprietari de moşii mai mari: Mártonffy Miklós, Sztacho Gézáné, Sebes
Ferencz, Gáspár Emília, Horthy István, Gaál Mózes.14
Începând din anul 1830, primarii comunei erau:
Buka János (1829–33), Szakadáti Tamás (1831), Zsúró Farkas (1837), Gaál
János (1836), Zsúró Péter (1837), Rocska Miklós (1838), Görbedi Tógyer
(1840), Vásárhelyi Tógyer (1841), Far János (1842, 1848, 1853, 1854), Púj
János (1843–45), Taga János (1846), Buka János (1847), Györfy Pál (1851),
Ursz János (1855), Gaál Mihály (1863), Zsúró János (1867), Hodosán János
(1872).15
Ultimul primar al comunei după anul 1945 a fost Burzuk György. În
lupta pentru libertate din anul 1848/49 au luptat ca honvezi şi au căzut în
luptă: Árgyilán Gábor, Nyikita Lõrincz, Pap János, Virgila Lõrincz, Balogh
Gergely, Görbedi János, Hodosán Tógyer, Gitye János, Gyürki Ferencz, Kiss
Tógyer, Kovács József, Moldován János, Móga Mózes, Púj Tógyer, Szakadáti
N. Miklós, Sztachó Géza.
Numele de familii subliniate se găsesc în comună şi în prezent.
Pe lângă cele de mai sus, în sat se află următoarele nume de familii:
Bácskai din Bónácz; Bulcsú din Burzuk; Berindán, Bodnár, Csokán, Drimba, Dobai, Goron, Hotya, Iszály, Juhász, Kalugyer, Lukács, Laczkó, Miru,
Monok, Nazsa, Nyekita, Onáka, Pintye, Rád, Tripon, Vizslár, Taró, Dóduj,
Lazurán, Gliga, Puskár.
Familiile acestea sunt de religie ortodoxă. Numele familiilor reformate:
Balogh, Bordás, Biri, Turi, Szitkó, Molnár, Szabó, Erdei, Hunyadi, Buka,
Kovács, Vass, Puskás, Ecsedi, Pataki, Gyõrfy, Hering. Familia Györfy după
anii 1740 a depus eforturi mari pentru reînvierea comunei. Pentru a deosebi familiile cu aceeaşi nume înaintea numelor sau între numele de familie şi numele de botez s-a folosit câte o literă. De pildă: T. Gerdán, K. Far,
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H. Burzuk, G. Gaál, Far Gy. János, Iszály P. János, Szakadáti N. Miklós.
Unele familii pentru a putea fi deosebite una de alta au primit porecle.
De pildă: BURZUK: bajszos, Kacska, mohos, mózsi, muki, lepke, marku;
GERDÁN: gazda, sima, mozog, kajári, mitrucza, szíp, autóbusz;
HODOSÁN: a sânzii, a mihocului, a d’urcuşului, a li hamar; FAR: a
ciuchi (csuka), a li vanti, bõna;
GÖRBEDI: a boldoşului, a ciuntii, a găvaciului, a peţcheşului, a mohului;
GAÁL: a mâţocului, könyvelõ, sziki;
NAZSA: csucsó, a ţârcului, kis;
NYEKITA: a broscoiului, a li bimbo, a poştaşului, útkaparó;
KISS: a cucului, a fierului, a cinului;
MIRU: csikós, mirges, guriga;
RÁD: a cantorului; a iepurii, elnök;
ROCSKA: a spridonului, a geberanului, kis;
SZAKADÁTI: a lupului, a sfirticului, a ştiopului, a li Zahari, szürke, szíp;
TAGA: a danciului, a puşului, balatoni;
VÁSÁRHELYI: a pudului, cukros, a negrului, a scloinerului, a iancului.
„Dacă ne-am dus undeva şi m-au întrebat: a cui eşti? Am spus, că sunt nepoata
Vanii Cicuhii sau nepoata a Imri Bimboiului.”16
„Tilecurile” de case se aşază de ambele laturi ale străzii. Mărimea lor di-

Casă ţărănească, Săcal, 2001
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feră. Unele s-au împărţit între membrii familiei, devenind mai mici, altele
au rămas mai mari. Astfel se întâmplă că se găsesc case una lângă alta cu
aceeaşi nume de familie. De pildă: pe strada Apateului familiile Szakadáti,
Gaal pe strada Rákóczi, familiile Nazsa, Iszály, Monok, Goron.
Locurile de case împărţite după anul 1945 au aceeaşi mărime, 400 de
„codraţi” şi se află pe locul sălaşului Mártonffy. Străzile sunt drepte, paralele. Altele au cotituri, şerpuiesc, având colţişoare. De pildă: Juhász-zug,
Dráguj-zug, Gerdán-zug.
Străzile secundare erau „chinoase”, prăfoase. Trotuare nu erau. Pe străzi
oamenii mergeau pe „latura cu soare”, acolo pământul era bătucit de mersul oamenilor şi icicolo erau puse şi cărămizi. Satele din vecini „ciufuleau”
satul, spuneau „sáros Szakál”.
Străzile erau numite: strada Bisericii (Templom utca), strada Apateului,
(Apáti utca) strada Crişului (Körös utca). Străzile principale ale comunei
erau totodată şi drumuri de ţară. Avea mare însemnătate şi drumul Sas (Sas
utca) care ducea la „szik” până la „tăn’iarul” familiei Gaál. Pe strada Sas
umblau ciurda şi porcii (turma de porci) la „sic”.
Azi toate drumurile, străzile satului sunt fără praf, pe străzi s-au construit trotuare din beton, satul e canalizat iar pârâul a primit o albie din beton.
Străzile pornesc din centrul satului, adică de la castelul lui Mártonffy.
În centrul comunei erau castelul lui Mártonffy Barnabás, Mártonffy
Gyula, şcoala cu grădiniţa, biserica reformată, locaşul „ciled’ilor”, biroul
Hangya szövetkezet, locuinţa morarului Spitz Ernõ, prăvălia lui Witrael
Zsigmond, casa notarului, casa satului şi fântâna arteziană. coala s-a clădit în 1912.
Lotul de casă era împărţit în trei. Părţile se despărţeau cu garduri. În
partea dinspre „uliţă” era casa, la mijloc clădirile gospodăreşti, stogurile de
fân, de paie, de „tulheni”. Apoi urma grădina. Casele erau construite din
„văioaje”, pe care le făceau de obicei ţiganii. Tot ei se ocupau şi de lipitul
casei. Până în anul 1945, acoperişurile erau în majoritate din trestie. Ţiglele
s-au răspândit abia după anul 1945, precum şi casele din cărămizi. Forma
casei arăta lungă, dreptunghiulară, deoarece camerele erau construite una
după alta. Unde era şi „iştalău” (grajd) se alipea de casă.
Numărul camerelor depindea de starea socială a „gazdei”. Cei mai înstăriţi aveau două camere. Spre „uliţă” era camera „chistaşe” (curată) la mijloc
„chinda” (bucătăria) urmată de camera de „dânapoi”. Camera „ce mare”,
dinspre uliţă, era folosită numai în zile de sărbători şi când erau „vind’ici”
(musafiri). Bucătăria era folosită permanent. De aici încălzeau iarna cuptoarele, aici fierbeau, mâncau, spălau şi făceau toate lucrurile casnice. Camera din spate era locuită permanent. Tavanul era cu grinzi. Înaintea camerelor se afla târnaţul, construit cu stâlpi, mai demult din lemn, mai târziu
din cărămidă. După o vreme la capătul târnaţului s-a construit o „chinduţă”, la capătul celălalt, dinspre grajd, o „cămăruţă” (cămară). „Târnaţul
liber” s-a transformat în coridor cu geamlâc.
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Tavanul unei case ţărăneşti, Săcal, 2001
„Ocolul” (curtea) dinaintea casei este despărţită de curtea cea mare prin
gard.
Gardurile dinspre stradă arătau mai frumos decât cele din curte. „Găzdăcoii” făceau gard din cărămidă şi poartă din scânduri sau din fier. Majoritatea sătenilor însă foloseau scânduri, sârmă, leaţuri, ba chiar şi „dud’e”
(tulpini de floarea soarelui). Gardurile din curte se făceau în general din
leaţuri şi „dud’e”.
Curtea dinaintea casei era despărţită de curtea cea mare în linia unde era
grajdul. În curtea cea mare se intra pe o „uşiţă”, dar gardul avea şi „căput”
(poartă) pentru ca să poată intra în curte carele cu fân şi cu plante de nutreţ. Grădina nu era îngrădită.
Înaintea caselor era câte o laviţă. Aproape la fiecare casă se afla fântână,
groapă, mai târziu hambar.
În grădină se produceau toate zarzavaturile de bază necesare familiei
(car- tofi, morcovi, pătrunjel, fasole, mazăre, salată, dovleac, mac, etc.). Pomii făceau prune, vişine, mere, nuci, pere. În unele grădini era şi vie.
Locuitorii satului în majoritate erau agricultori, plugari, jeleri, rândaşi.
Lucrau pe moşiile domnilor. Umblau la munci sezoniere: la secerat, treierat, culegerea porumbului, săpat etc. Oamenii din sat lucrau pe moşiile
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Târnaţ, Săcal, 2001
fraţilor Mártonffy şi Buzássy. Fraţii Mártonffy au merite remarcabile în
agricultură. Sub îndrumarea lor, micii proprietari de pământ au învăţat
cultivarea mai modernă a pământului. Domnul Mártonffy Barna a făcut
călătorii în Europa Occidentală şi în America, de unde s-a reîntors cu
experienţe utile pe care le-a folosit în agricultură şi în zootehnică. Are
distincţii primite la expoziţiile agrare pentru produsele sale. A făcut experimentări în domeniul cerealelor de seminţe „iar în zootehnică are merite
în creşterea cailor”.17
Notarul satului Bagdi Gyula (1921) are merite în ceea ce priveşte creşterea oilor. I-a învăţat pe oamenii din sat cum să crească oile. Mai demult
aproape la fiecare casă se găseau oi, deoarece la Paşti la multe familii se tăiau oi. Dintre oierii satului îi putem aminti pe Alexandru Isai, „bace Sanyi”
şi băiatul său Gyuri.
Învăţătorul Résch Pál se ocupa cu pomicultură. Preda şcolarilor grădinăritul şi dădea ajutor oricui în pomicultură. În industrie şi în comerţ lucrau
doar câţiva, la moară, la teascul de ulei, şi cei care aveau meserie: căuaci
(fierari), rotar, tâmplar, zidar, croitor, croitoare, pantofar, frizer. În sat era
o maşină de treierat.
Muncile de câmp (aratul, semănatul) se făceau cu cai, cu boi. Aproa-
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Fântână cu roată, Săcal, 2001

pe toate muncile (culesul porumbului, al sfeclei de zahăr, cositul fânului,
strângerea fânului, seceratul) se făceau cu mâna. În muncile sezoniere urgente, oamenii se ajutau unul pe altul, lucrând în clacă. Se întâmpla ca cel
care avea plug, vaci etc. să dea împrumut uneltele sale de muncă. Dar se
ajutorau mai ales familiile înrudite.
Oamenii din sat sunt harnici mulţi au câte 5-6 vaci mulgătoare, îngraşă
„bici” (tauri), porci, cresc pui, oi, etc. Săcălenii sunt de părere că muncile de
câmp şi creşterea animalelor se învaţă din copilărie.
Oamenii din sat în general au terminat clasele elementare, clasele şcolii
generale. Cândva era „mare lucru” să înveţe cineva! Înainte de 1945 învăţau
la Oradea („Vărad’e). Mergeau cu trenul în fiecare zi, sau învăţau la Uifalău
(Berettyóújfalu). Aceşti elevi au devenit meseriaşi, funcţionari, învăţătoare,
educatoare, ingineri, preoţi. Învăţătoarele: Taga Mária, Juhász Mária, Bogye
Anna; educatoare: Nazsa Julianna; inginer: Goron György; preot: Hodosán
Vince. În sat exista şcoală românească şi şcoală maghiară. colile, până în
anul 1912, funcţionau în sânul bisericii.
Copiii primeau educaţie religioasă. Mergeau la şcoală cu „bakó” (traistă).
În „bacău” erau puse toate rechizitele. Orele începeau cu rugăciune.18
În comună sunt două biserici, una a ortodocşilor şi una a reformaţilor.
Baptiştii au casă de rugăciune. Numai câteva familii sunt catolice, trecând
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la catolicism când au intrat în serviciul domnilor catolici. Aceştia
umblau la biserică, la Komádi. Mai
târziu, liturghia se ţinea la o casă
de pe strada Körös, fiind oficiată de
cantorul Résch Pál. În fiecare zi se
trăgea clopotul în ambele biserici,
dimineaţa, la ora 8 şi la amiază, la
ora 12.
La Săcal se lucra numai în zi de
muncă. Fiind credincioşi, oamenii
îşi făceau cruce când trăgeau clopotele, dacă treceau pe lângă biserică,
lângă crucea de la capătul satului, la
crucea de la tăniarul lui Mártonffy
şi la cea de lângă „temeteu” (cimitir), dar şi înainte de a lua masa.
Când o familie e gata să pornească undeva, şi tocmai atunci se aude
clopotul, aşteaptă până dangătul se
opreşte, altfel drumul familiei nu
va fi norocos. Îşi fac cruce şi când se
Fântână cu apă potabilă, Săcal, 2001
apucă de un lucru oarecare, zicând:
„Doamne ajută-mă în ceasul cel bun!”
Este un obicei vechi ca săcălenii să se roage dacă cineva e bolnav sau
când se apropie vreo vreme grea. Aşa se spune că clopotul bisericii ortodoxe
e sfinţit împotriva grindinei. Când ameninţă o vreme grea se trag clopotele. Când se începe pâinea, în partea de jos a pâinii se face cu cuţitul cruce.
Când cineva spune despre cineva ceva neplăcut zice: „Doamne, iartă-mă” şi
îşi face cruce.
Sătenii ţin posturile, în zi de sărbătoare femeile nu spală, nu cos, nu fac
pâine etc.
Fiindcă în sat pe timpuri nu era medic, pentru vindecare încercau totul.
Credeau în efectul magic al „obiectelor sfinţite”. La fiecare casă se afla tămâie, lumânare sfinţită, ceva relicvă, apă sfinţită. Cu apa sfinţită, spălau
bolnavul. Lumânare sfinţită ardea la capul bolnavului, dar se aprindeau şi
pe timp de furtună. Relicva o puneau la pat. „Când era cineva bolnav popa în
biserică se ruga pentru el. Îi duceau ceva din îmbrăcămintea lui şi haina sfinţită o
puneau sub cap.”19
Tot aşa procedeau în cazul unui animal bolnav „Îl stropeau cu apă sfinţită,
îi puneau în lătureţ şi îi dădeau de băut.”20
Apa sfinţită o aduceau de la biserică la Bobotează sau o primeau de la
preot când acesta „umbla cu cruce”. Apa se păstra cu grijă la fel şi lumânarea
folosită la botez.

20

Săcalul de altădată

Coşară de porumb, Săcal, 2001
Oamenii credeau şi în efectul magic al descântecelor. Contra durerii de
cap descântau în felul următor:
„Soare-săc, soare-săc, ieşi afară că te atinge cela viu!” Înainte de răsăritul
soarelui, capul trebuia udat de nouă ori şi trebuia spus textul „soare-săc…”
Se uda capul cu apă din fântână, picurată încet cu mâna, după aceea bolnavul trebuia „culcat” dar nu era voie să doarmă până la apusul soarelui.
Apusul soarelui trebuia aşteptat în picioare, rugându-se. Dacă cineva avea
orbanţi se descânta în felul următor:
„Doamn’e, Mărie Maica Sfântă,
Eu mă rog Ţie, Tu mă ajută mie!
Mă-ntălniră cu Maica Sfântă
Maica Sfântă m-apucă de-ntrebat:
Ce t’e plângi? Ce t’e vaieţi?
Cum nu m-oi plânge, nu m-oi văieta!
Mi s-o ţipat orbanţ verd’e, orbanţ roşu,
Orbanţ de 99 de feluri, în 99 de chipuri.
Nu t’e văieta, că ţi-oi ajuta, că mândru voi culege
Din creerii capului, din faţa obrazului.
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Coteţe, Săcal, 2001

Cu mătura mătura l-oi, cu ban’ii împroşca l-oi
Acolo în mare, acolo şi piară!
Ca roua de soare, ca scopitul cu picioare
tu să treci curată şi luminată.”
Vindecarea sclintitului:
Se freca partea „sclint’ită” (degetul, mâna, piciorul...) cu grăsime de porc
şi se descântau următoarele de 9 ori.
„Doamn’e, Mărie Maica Sfântă!
Mă duse-i pe podul d-aur
Pod’eaua s-a clăt’it, piciorul ... (d-a direapta) s-a sclint’it
N-o şt’iu descânta, ci-o şt’iu semăna!
Uăs cu uăs, ciont cu ciont, vână cu vână
Sânge cu sânge, carn’e cu carn’e, pt’ele cu pt’ele
El şi treacă curat şi luminat
Ca Dumn’ezo cum l-o dat, nici-on bai n-avut
Nici-on bai şi n-aibe, din ceasul şi din minuta asta!
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Tavanul „iştalăului”, Săcal, 2001

Tot cu descântece vindecau bolile ca mătricele, speriatul, deochiul şi altele. Oamenii de la sate cunosc diferite plante medicinale din care pregătesc
ceai, apă de scăldat sau gel, fac inhalare. Experienţele le povestesc şezând la
uliţă pe marginea aracului şi pe laviţă.
Pe lângă vindecarea omului sunt care se pricep şi la „tămăduirea” animalelor bolnave. Unii se pricep la cai, alţii la vaci, la porci, la pui etc. Dacă nu
s-a vindecat animalul de practicile vechi chemau medicul veterinar sau l-au
tăiat.
Unele încercări sunt periculoase, primejdioase. „După un procedeu aplicat
(folosit) la o vacă tata a devenit bolnav şi a murit! O vacă nu a avut excrement
şi a primit constipaţie. Tata s-a priceput cum să curăţă maţăle ca să se pornească
excrementul. I-au dat la vacă ceapă sărată, amestecată cu clisă şi cu tărâţă, dar
au încercat şi aşa că i-au dat de băut ulei sau supă de roşii. Vaca era bolnavă dar
nu ştia nimeni. A trebuit tăiată! Cum a constatat medicul veterinar, vaca a avut
antrax. Tata s-a infectat, cum o suflat vaca pe el când i-a tăiat grumazul. Tata
peste câteva zile a murit.”21
La Săcal sunt cunoscute şi practicate multe superstiţii. După asfinţitul
soarelui să nu dai afară din „ocol” nimica! Dacă vinzi vreun animal (vacă,
cal, porc) trebuie adus din „ocol” cu curul înainte! Unghiile porcului tă-
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iat trebuie aruncate în coteţ. Dacă
vinzi ceva, primul cumpărător nu
trebuie lăsat să plece cu mâna goală, banii primiţi trebuie scuipaţi.
Nu e semn bun, dacă cineva intră
în casă cu o cană goală! Nu dospeşte „pita” (pâinea) dacă „găzdoaia” şade jos cu drojdia, dacă vine la
casă „vind’ig” (oaspete)! Când se
seamănă grâul nu se coace pâine,
că grâul va fi tăciunos! În joia mare
nu se coace pâine că vara va fi secetoasă! Apa de spălat din ziua când
se coace trebuie aruncată pe acoperiş să crească „pita” (pâinea)! Dacă
sunt copii la casă, când se bagă pâinea în cuptor trebuie chemaţi copiii să spună următoarele, zburdând
lângă gura cuptorului:
„Cea mai mică, cât o vică!
Cea mai mare cât o arie!
Hu, hu, hu”

Groapă, Săcal, 2001

Când e lună nouă nu e bine să semeni „tent’iu” (porumbul). Nu arăta
cu degetul steaua care „fuge” (stea căzătoare) dacă totuşi ai arătat, degetul
trebuie muşcat! Nu se pune pălăria pe masă! (Va fi sfadă.) Casa trebuie
măturată spre centrul casei! Dacă vrei să crească copilul, la tăiatul porcului
să măsori copilul cu splina, luând-o în mână şi măsurând copilul de la cap
până la picioare, spunând:
„Coada-n jos, fata (...)-n sus
Mie-on colac fetii (...) ficior de diac!”
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NOTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.

Osváth, 1875, 562.
Magyarország vármegyéi és városai, 1901, 144.
Osváth, 1875, 563.
Jakó, 1940, 99.
Magyarország vármegyéi és városai, 1901, 144.
Maria Laczkó, născută Iszály, 1939.
Ioan Taga, n. 1920.
Maria Laczkó, născută Iszály, 1939.
Vermes Ernõ, 1930, 83.
Ioan Garon, n. 1924.
Jakó Zsigmond, 1940, 190.
Résch Pál, 23.
Osváth Pál, 1875, 563.
Osváth Pál, 1875, 563.
Osváth Pál, 1875, 563.
Maria Laczkó, născută, Iszály, 1939.
Vermes Ernõ, 1930, 266.
Jenõ Buka, n. 1929.
Etelca Taga, născută Dobai 1923.
Erna Juhász, născută 1928.
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DATELE AU FOST PRIMITE DE LA:
Maria Laczkó (născută Iszály)
Etelca Taga (născută Dobai)
Irina Czegle (născută Dobai)
Ioan Goron
Ioan Taga
Erna Juhász
Imre Györfy
Iuliana Negro
Jenõ Buka
Mihai Ruzsa

1939
1923
1932
1924
1920
1928
1927
1889–1978
1929
1934

(In: Izvorul, Revistă de etnografie şi folclor, Redactor: Emilia Martin,
Giula, 2002. p. 36–50.)

26

Săcalul de altădată

Obiceiuri legate de naştere la Săcal
Barza, vestitoarea primăverii, totdeauna a fost şi este şi azi aşteptată cu
nerăbdare şi la Săcal, mai cu seamă de copii. Văzînd-o, reîntorcîndu-se la
cuib din ţările calde, mulţi o asociază cu sosirea nou-născuţilor. Copiii aşa
ştiu, că bebeluşii sînt aduşi de cocostîrc. Se zice că în acea casă pe hornul
căreia se va aşeza, se va naşte un copilaş.
La Săcal berzele au loc bun. Se găsesc toate condiţiile necesare pentru
a-şi creşte puii. Lîngă sat curge Crişul Repede, iar prin sat pîrîiaşul Csente.
Pe terenul inundat de aceste ape curgătoare berzele pot pescui în voie.
În trecut, copiii din sat deseori se aşezau pe malul pîrîului, pîndeau
berzele, în timp ce se întrebau oare cui vor aduce „bobică”, cum o vor aduce,
oare nu o vor scăpa, oare cum o s-o pună în horn?
Auzind că vreo barză toacă stînd pe cuib, copiii îşi trăgeau părul, deoarece li se spunea că astfel va creşte mai repede. Iar cînd vedeau barza în zbor
deasupra lor strigau în cor:
„Gólya, gólya, vaslapát, Hozzál nekünk kisbabát!” sau:
„Vine cocostîrgul, aduce pruncuţul!”
ori:
„Barză, barză, berzişor! Aduce-ne pruncuşor!”
Ba îi mai cereau berzei: „Să fie băiat! Să fie fetiţă!”, rostind totodată şi cîte
un nume preferat de ei.
În asemenea cazuri des se întîmpla ca femeile să se adreseze copiilor în
felul următor: „Mai bine spuneţi-i şi meargă de aici, să margă în cealaltă uliţă!”
sau la casa în care era deja femeie gravidă, ori la cine încă nu avea copii.
Despre o femeie gravidă, la Săcal, se spune că e „greoaie”, „groasă”, „în altă
stare”, „tăroasă”.
Despre faptul că au ajuns „în altă stare”, femeile mărturiseau următoarele:
„Am fost biztoşe cînd nu mi-or vinit ’florile’.” (E. I.)
„Buiguiam, era pă mine o slăbiciune, cînd vine vreme să spăl şi nu m-o
vinit… atuncea am gîndit că mi-s greoaie.” (P. T.)
Femeile gravide nu spală!
„Vărsam, oboream acărce mîncam, am crezut că am mîncat ceva şi m-am stricat
stomacul. Cînd nu m-o vinit »rîndul«, am ştiut că-s greoaie.” (C. R.)
Cele mai tinere ziceau:
„Dacă nu vine »armata roşie« ştiem că-i bai!” (M. L.)
Devenite gravide, femeile suferă anumite schimbări, se fac mai corpolente, li se schimbă culoarea obrajilor, devin „galfede”, mersul lor e mai
lent, unele respiră cu greu. Convingîndu-se de această stare, femeile se
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fereau să nege acest fapt. Credeau că cine îşi tăgăduieşte sarcina, păcătuieşte.
La Săcal, despre femeile gravide se mai spune: „I se ridică zadia!, Îi plin
sacu! Îi creşte doba!, Face prunc!, Îs doi inşi!, Împinge micu pă cel mare!”
Chiar şi în timpul muncii se făceau anumite observaţii: „Ai vinit cu ajutor?”
sau „Bine hălăduiţi, ai cine şi-ţi ajute!”
Femeia gravidă „tăt ar mînca”, iar dacă pofteşte ceva, trebuie să-i îndeplineşti dorinţa – deoarece în fond nu dînsa, ci fătul „are pofte” – că de nu,
„îi mere micuţul”!
Pentru a naşte un copil teafăr, femeia gravidă trebuie să se ferească de
anumite lucruri:
– dacă admiră vreun iepure, gura copilului va fi ca şi al iepurelui;
– dacă admiră un lup, gîtul copilului va fi ca şi al lupului;
– dacă admiră o raţă, copilul va avea pieliţă între degete;
– dacă va da cu piciorul într-un cîine sau într-o pisică, copilul se va naşte
cu păr pe trup;
– dacă suflă în foc, copilul va suspina;
– dacă va mînca fructe crescute de olaltă, va naşte gemeni.
Săcălenii credeau că înfăţişarea copilului poate fi influenţată şi dacă
cineva aruncă ceva spre femeia gravidă, deoarece urma acestui obiect va
apărea ca o pată pe pielea copilului. Exista şi pericolul deochiului în caz că
cineva se uita urît la femeia gravidă care pentru a preveni deochiul, trebuia
sau să facă de trei ori cruce cu limba în gură şi să spună:
„Vătii tăi în curul meu! Pula-ntre uăti! Să nu mă deochi!”
sau să repete mereu:
„Sîntem doi inşi!”,
ori să facă cu degetul cel gros cruce pe buric, ori să îmbrace ceva pe dos.
Din anumite semne, săcălenii bănuiau genul nou-născutului. Astfel femeia va naşte băiat dacă în timpul sarcinii doreşte „acreală”, dacă „doba” îi
este ascuţită, dacă batista căzută o ridică prinzînd-o de un colţ. Va naşte în
schimb fetiţă dacă o doare stomacul, dacă burta îi este rotundă, dacă batista
căzută o ridică prinzînd-o la mijloc.
Pentru a ghici genul nou-născutului mai era obiceiul să se facă un pendul:
de un fir de aţă era legat un inel de aur, celălalt capăt se fixa de încheietura
de la mîna stîngă. Acest pendul, mişcîndu-se în direcţie orizontală, prevestea naşterea unui băiat, iar învîrtindu-se – sosirea unei fetiţe.
Femeile năşteau de cîte ori erau gravide, deoarece copilaşii erau primiţi
drept darul lui Dumnezeu. Rar puteau fi întîlnite familii cu un singur
copil, eventual doi.
„În vreme noastă nu ne dădea nime cum să ne ferim să nu avem atîţia
prunci. Acuma e uşor! Ajută doctorii. Nu eram ocoşe. Ne era ruşine şi întrebăm.”
(E. T.)
Ca să nu mai nască, unele femei încercau să scape de sarcină, strîngîn-
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du-se la burtă, şezînd în apă caldă, sărind de pe scară sau ridicînd diferite
obiecte grele. Altele cereau moaşei sau medicului să le dea ceva medicamente. Se găseau în schimb şi femei mai în vîrstă care se pricepeau la „leacuri”.
„Io am auzît despre o muiere din Ugra că ştia ceva.” (M. M.)
Acestea pregăteau ceaiuri din diferite plante ca frunzele leandrului alb
sau rădăcinile „movului” alb. Aceste fierturi şi alte intervenţii dure deseori
aveau urmări triste.
„Io am băut dîn zama de dospeală pe care o făceau din morjoucă şi apă cînd
or copt pita. Da o femeie dă 27 de ani o murit după ce o băut ceai de leandru că
i s-a găurit stomacul. Una iară s-o dus la o muiere care se pricepea la aşte lucruri
şi i-o împuns cu acul altan hudra şi o primit tetanus”. (I. E.)
Copilaşii veniţi pe lume prematuri, datorită acestor practici, erau înmormîntaţi fără preot, noaptea în taină, de obicei la picioarele vreunui mort
din mormînt, loc pe care îl ştia doar cel ce îl îngropase.
Femeile gravide nu aveau îmbrăcăminte specială pentru graviditate.
„Nu avem rochie de chilind pentru acest scop. Purtam ce avem. Dacă rochia
devenea strîntă, punem înainte noastă zadie. De aceea ziceau: i se ridică rochia.
Cum o crescut doba, aşa se ridica rochia dînainte.” (T. E.)
„Io avem o sumnă largă, umblam înt-acie.” (C. R.)
„Nu ne-o plăcut să ieşim dîn ocol. Acum arată femeile gravide frumoase. Io miam cosît o rochie mai largă pentru acest scop.” (E. B.)
Gravidele lucrau pînă în ultimul moment, neştiind data precisă a naşterii.
Dar nici nu-i acordau atenţie, spunînd: „Dacă i-or creşte unghiile bobicei,
va da sămn!”
„Eu m-am născut la 28 iunie. S-a început secerişul. Ziua, mama a strîns
mănunchi, seara i s-a făcut rău. Pe miezul nopţii m-am născut. Aşa mi-a povestit
mama.” (I. I.)
Pe vremuri, aproape toate femeile au născut acasă, în camera în care locuiau.
Aşadar, cînd începeau durerile, membrii familiei trebuiau să iasă afară
sau erau trimişi de acasă. Doar bărbatul avea anumite treburi, el mergea să
cheme moaşa, el aducea şi încălzea apa pentru scăldat.
Moaşa făcea patul, aşezînd pe cearşaf un „lipideu de gumă”, apoi pregătea „ciupa” pentru scăldat. O sfătuia pe gravidă ce să facă, simţind că-i vin
durerile. O culca în pat, pe spate, cu picioarele trase în sus. Pe moaşă o mai
ajuta soacra, vecina sau prietena gravidei.
„Eu din patru copii am născut acasă trii copii. N-am avut nici on bai.”
(L. M.)
„Eu am născut tare greu. Moaşa m-o făcut masaj la dobă, mi-a pus pe dobă
ştergar ud cu apă caldă.” (I. E.)
„Eu pe toate cinci fete am născut acasă.” (P. T.)
„Eu m-am chinzuit tare mult, pă urmă au împins dîn mine copilaşul.” (E. T.)
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„Eu am născut doi copii, am avut dureri mari, dar m-o reuşit să nasc fără nici
on bai, însă soră-mea, vai dă ie, tare s-o chinzuit. O trebuit să-i chemăm medic
dîn Apateu. Nici aşa n-a putut naşte. Pe urmă cu un lipideu l-au împins dîn ea copilaşul, dar mort.” (C. R.)
Moaşa din sat primea plată de la stat. Sarcina dînsei nu era numai ajutarea venirii pe lume a copilaşilor, ci şi îngrijirea gravidelor înainte de a naşte,
dîndu-le sfaturi. Moaşa mai vizita, un timp oarecare, mamele şi nou-născuţii
şi după naştere.
„Io am avut la naştere pe Pipocoaie. Dar asta era tare dămult, în anul 1920.”
(M. M.)
Cam din 1930 pînă la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, la Săcal
era moaşă Far Györgyné.
„Încă în 1944 ie o fost la mama cînd s-o născut soră-mea mai mică.” (L. M.)
După 1945, Bodnár Balázsné a devenit moaşa satului, care a practicat
pînă în anii ’60. După aceasta femeile n-au mai născut acasă.
Cînd s-a născut un copilaş, moaşa a tăiat cordonul ombilical, i-a şters guriţa, s- a uitat la limba copilului să vadă dacă nu e lipită, apoi l-a prins de nas.
Dacă n-a plîns, la întors cu capu-n jos. „L-a ciupăit”, i-a măsurat lungimea şi
greutatea, l-a îmbrăcat şi „l-a pus în perină.” (L. M.)

„Perină
P i ă în
î care era învelită
î li ă bobica”
b bi ”

„Perină de toate zilele”
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Perna, în formă de pătrat, dar la un colţ rotunjit, era umplută cu pene de
gîscă şi legată cu un cordon sau primă. Din pernă doar capul copilului se
vedea.
După aceasta urma ca moaşa să se ocupe de mama copilului. A controlat
dacă placenta a ieşit sau ba. Femeia trebuia să stea în pat nemişcată,

„Toc de perină

Chimeşuţă şi ceapsă

„Golund cu care se leagă
perina”
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pe burtă i se punea un prosop umed şi numai după trei zile era voie să se
scoale. Moaşa mai mergea zilnic s-o vadă în mod obligatoriu cel puţin o
săptămînă.
„Copilaşul l-am îmbrăcat în chimeşuţă, în cap i-am pus o ceapsă. Pă dîn jos l-am
învelit în scutec care era făcut dîn pînză albă. Dar cînd l-am dus la ’LIGĂ’ să-l vadă
doctorul, i-am pus scutec dîn jolj alb. Am pus un scutec dîn gumă. Cu acela l-am
învelit mai pă urmă şi aşe l-am pus în perină. În zi de sărbătoare am avut perină
albă cu cipcuţă.” (E. B.)
„Copiii mei aveu deja budigăi dă gumă şi folosam pernă lungă. Avem scutec
cumpărat de la bold.” (L. M.)
Copilaşii sugeau de obicei pînă cînd mama avea lapte, dar şi de cîte ori plîngeau. Se credea că pînă ce copilul suge, femeia „nu spală”, adică nu rămîne
gravidă.
Despre copilaşul alăptat mult timp se spunea „Va fi ca Bence!”, deoarece dînsul a supt pînă la vîrsta de 7 ani.
De naştere se leagă numeroase obiceiuri, superstiţii, ca de pildă:
– apa din „ciupă” trebuia aruncată în locuri neumblate, deoarece dacă cineva călca în ea, „ducea somnul” copilaşului;
– apa de scăldat nu era aruncată afară după asfinţitul soarelui;
– în apa de scăldat a micuţului
vărsau şi apă sfinţită pentru ca „necuratul” să se depărteze de el;
– scutecele, hăinuţele spălate şi
puse la uscat ale copilaşului nu era
bine să fie lăsate peste noapte afară;
– pe cordonul ombilical erau legate trei noduri şi îl păstrau pînă ce
copilul împlinise 6 ani; doar atunci
trebuia deznodat şi aruncat undeva;
locul unde a fost aruncat a devenit
un simbol pentru copil;
– în mînuţa nou-născutului era
obiceiului să se pună vreun obiect
(foarfece, mătură, lingură, carte etc.)
pentru a influenţa calităţile lui ca
adult.
„Bunica mi-a povestit că în mîna surorii mele i-au pus o mătură să fie găzdoaie bună. Eu am primit o carte să fiu
bună la cap, iar sora mea mai mică un
clopoţel să aibă glas bun.” (I. G.)
„Muiere betejită”, adică lăuza,
timp de 6 săptămîni stătea mult în
Etelca Taga cu copilul său Alexandru
pat, nu lucra, alăpta doar copilaşul
în anul 1944
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şi îi purta grija. Ieşind prima dată din curte, primul drum îl făcea la biserică. Pînă ce nu deveni „curată” nu avea voie nici măcar să se atingă de „coada
oalei de fiert”. De mîncat îi duceau rudele, prietenele, vecinele, îmbrăcate de
sărbătoare, purtînd vasele cu mîncăruri gustoase (din carne de pui) şi prăjituri legate în „merindeice” frumos brodate.
Pentru ca mama să aibă lapte din abundenţă, se dădeau următoarele sfaturi:
– să nu şezi pe patul unei mame cu prunc mic;
– să nu te aşezi pe hăinuţele copilaşului;
– să pui cîţiva stropi de lapte pe cămaşa mamei şi a copilaşului;
– după ce a supt micuţul, să-i ştergi guriţa cu cămăşuţa în care este îmbrăcat.
Cu privire la vizitarea lăuzei şi a nou-născutului trebuiau respectate următoarele sfaturi:
– să nu mergi în vizită cînd eşti cu „flori”
– lasă o „strămătură” din rochie „să nu-i duci somnul copilului”;
– scuipă-l pentru ca nu cumva să-l deochi.
Mamele se temeau mai cu seamă de „necuratul”, de deochi. Îşi „fereau” copilaşul, dîndu-i cămăşuţa pe dos, legîndu-i un fir de aţă roşie de mînuţă,
stropindu-l după scăldat cu apă sfinţită.

„Bluză de pat pentru femeie betejită”
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În „belci” aşezau tămîie, biblie, ceva relicvă, 9 fire dintr-o mătură părăsită, 9 feluri de boabe de cereale. În camera unde dormea copilul, lîngă
uşă aşezau peste noapte o mătură cu spicele în sus, în colţul uşii un cuţit
ascuţit, usturoi şi cimbrişor.
Botezul, considerat drept sărbătoare, nu era amînat mult timp.
Nou-născutul trebuia botezat cît mai curînd „să nu se apropie de el duhul
cel rău”.
Întrucît moaşa vedea că copilaşul nu e de viaţă, îl boteza chiar dînsa pentru ca să nu meargă ca un păgîn pe lumea cealaltă. Tocmai pentru aceasta
la fiecare casă se afla tămîie, apă sfinţită, lumînare, cruce.
Mai demult copilaşii erau botezaţi de obicei la săptămîna, în prima sau a
doua duminică după naştere, mai tîrziu cînd erau de trei săptămîni. Între
anii 1950–1990 în loc de botez se ţinea la sfatul comunei aşa-numita serbare de acordare a numelui.
În timpul celui de-al doilea război mondial a fost devastată şi biserica
din Săcal, au pierit matricolele.
„Cărţile acestea au fost duse de ruşi. Le-am aflat venind acasă în aracul dintre Săcal şi Apateu. Da nu-s toate. Văzînd ce fel de cărţi sînt, le-am adus acasă
şi le-am predat la biserică.” (P. B.)
Din matricolele rămase, iată cîteva date:

Cuvertură de botez
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Primul copilaş botezat în 1853 a
primit numele Constantin.
Au fost botezaţi în 1900: 44 de
copii; în 1907: 67; în 1912: 89; în
1920: 15; în 1942: 16; în 1945: 5; în
1947: 23; în 1970: 4; în 1987: 3; în
1988: 2; în 1994: 12.
Copilaşii, în general, primeau
numele părinţilor sau al bunicilor:
Ioan, Gheorghe, Teodor, Nicolae,
Moise, Iosif, Ilie, Maria, Ana, Florica. În zilele noastre, copiilor
se dau nume de vedete, cîntăreţi străini: Richard, Roland, Marc,
Anett, Nikolett, Bernadett şi altele.
De naşă era chemată naşa mamei.
Întrucît aceasta era deja bătrînă,
dreptul de a fi naşă era predat unei
persoane mai tinere din familie. În
aceeaşi familie toţi copiii aveau aceeaşi naşă. În zilele noastre fiecare
„Faţă de perină” folosită la botez şi la
copil are alt naş sau naşă, ei sînt
sărbători
aleşi dintre surori, fraţi sau prietenii
cei mai apropiaţi.
Părinţii anunţau naşa din timp, iar la botezul fixat împreună participau
„nănaşa”, o rudă sau cineva din familie şi moaşa.
Naşa cumpăra un metru, doi de „jolj”, o lumînare de care lega o panglică
şi o hăinuţă pentru botez. Nou-născutul era dus la biserică în duminica respectivă spre sfîrşitul liturghiei. Cînd porneau, naşa zicea: „Duc un păgîn”.
Botezul avea loc după liturghie, în mijlocul bisericii, în faţa unei mese
pregătite anume în acest scop. În timp ce preotul efectua ritualul botezului, naşa ţinea copilul în braţe şi lumînarea aprinsă.
La întrebările preotului: „Lapezi-l de satana? Îl împreunezi cu Cristos”, naşa
răspundea: „Da, lapădu-l. Da, îl împreunez cu Cristos.”
Apoi copilaşul aşezat pe masă a fost desfăcut din pernă. Preotul la uns
cu mir pe frunte, pe barbă, pe obraji, în formă de cruce, spunînd: „În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfîntului Duh. Amin.” Tăind cu foarfecele cîteva fire din părul copilului, în felul cum se face cruce, le-a ars la flacăra
lumînării. După aceasta, preotul rostind numele nou-născutului a vărsat
apă sfinţită pe capul lui, iar ceilalţi au spus Credeul.
Ajungînd acasă cu copilaşul botezat, naşa a zis: „Am dus un păgîn, am adus
un creştin.” La care cei ai casei răspundeau: „Dumnezeu să-l ţîie şi să-i deie
noroc.”
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Urma o masă festivă la care erau invitaţi bunicii, naşii, moaşa. După
botez, moaşa nu mai avea obligaţii, i se dădeau bani sau ceva cadou, de
obicei un prosop frumos.
Din giulgiul primit de la naşă era cusută o cămăşuţă, „prima” care fusese
legată de lumînare o foloseau la „ceapsă”, lumînarea era păstrată pentru a
fi pusă aprinsă la capul copilului în caz de boală.
După ce copilaşul trecuse de şase săptămîni, mama îl ducea la biserică
pentru a fi binecuvîntat. Ţinîndu-l în braţe, mama îngenunchea în faţa
altarului, preotul aşeza deasupra lor patrafirul şi, rostind o rugăciune, îi
tămîia. Apoi, băieţelul era dus în altar, fetiţa în faţa iconostasului să se
închine icoanelor. La urmă, preotul dorea nou-născutului multă sănătate,
creştere bună şi ca Dumnezeu să-i dea noroc.
Mamele îşi creşteau copilaşii cu multă grijă. În caz de boală, nefiind medic în sat, cereau sfaturi de la bătrîni. Aceştia se pricepeau doar la practici
populare şi magice.
Astfel, dacă copilul nu dormea, i se dădea două linguriţe de ceai fiert
din mac. Dar insomnia putea fi tămăduită şi furînd somnul de la purcelaşi. Cînd aceştia dormeau, se luau 9 fire de paie din coteţ, aşezîndu-le în
leagăn cruciş cîte trei peste olaltă, în timp ce trebuia zis: „Să ai şi tu somn
bun şi dulce ca şi purcelaşii de sub care am furat paiele.”
Dacă copilaşul avea „scaun greu”, îi ungeau funduţul cu „unsoare dă porc”
sau făceau „sfredel” din săpun şi umezindu-l îl băgau în „curuţul” micuţului.
În caz că avea dureri la burtă, îl culcau pe „dobă” sau îl „măsurau”, adică
îi trăgeau genunchiul pînă la cot, îi făceau masaj ori îi puneau pe burtă o
ulcică sau un pahar încălzit.
Avînd dureri cînd îi creşteau dinţii, copilaşului îi dădeau ceva ţeapăn să
roadă, coajă de pîine, lingură, vreun morcovaş.
Nou-născutul putea fi „spurcat” dacă cineva îl vizita, fiind cu „flori”.
Această stare a copilaşului putea fi remediată dacă persoana respectivă îl
spăla în apa „ciie” în care şi-a limpezit hainele purtate cu ocazia vizitei.
Suferind de tremurături (zbateri), copilul se însănătoşa, bînd praf făcut
din dintele amar aflat în capul porcului, amestecat cu apă; dacă trei femei
în aceeaşi zi posteau pînă la ivirea stelelor, rugîndu-se toată ziua pentru
sănătatea copilului; dacă se ruga preotul pentru copilul aşezat pe pragul
bisericii, păşind peste el; dacă i se schimba numele prin rebotezare.
Speriatul micuţului trecea datorită următorului descîntec, în timp ce se
făcea cruce cu o măturiţă, cu o spată şi cu o pană de gîscă deasupra lui cînd
dormea:
„Văzui 9 lupi spărieţi,
văzui 8 lupi spărieţi,
văzui 7 lupi spărieţi,
văzui 6 lupi spărieţi,
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văzui 5 lupi spărieţi,
văzui 4 lupi spărieţi,
văzui 3 lupi spărieţi,
văzui 2 lupi spărieţi,
Nici unu nu-i spăriet.”

Descîntecul trebuia repetat de nouă ori, apoi se spunea „Tatăl nostru…”
de trei ori fără „Amin”. Pe urmă, cu pana de gîscă se „dăngălea” la urechea
copilului, spunînd: „Bobica nu-i spărietă, cu spata am alungat lupii, cu mătura am
măturat urmele lupilor.”
Pentru a desface copilaşului farmecul deochiului săcălenii recurgeau la
mai multe procedee.
Mai întîi de toate era nevoie să se convingă dacă copilul care plînge întruna e deocheat sau ba. În acest scop, dintr-un vas plin, se luau 9 linguri de
apă într-un pahar. Această cantitate trebuia măsurată înapoi. Dacă apa era,
fie mai multă, fie mai puţină decît 9 linguri, copilul era deocheat. Astfel
măsurarea apei trebuia repetată pînă ce primeau exact 9 linguri de apă. Din
aceasta apoi copilaşul trebuia să bea un pic. Tot din această apă pe de o
parte se picurau cîţiva stropi între ochii deocheatului să tresare, pe de alta
se punea şi în apa de scăldat.
După un alt procedeu se turna de 9 ori apă într-un pahar sau ulcică,
fără a respira. Apoi, deasupra vasului se ardeau 9 fire dintr-o mătură (care
puteau fi înlocuite şi cu fire de chibrituri), între care se aflau trei mai
groase, trei mai subţiri, trei potrivite. Cele groase simbolizînd bărbaţii, cele
subţiri tinerii, iar cele potrivite femeile.
Se aruncau în apă bucăţi de cărbune, iar deasupra apei, cu un cuţit ascuţit se făcea semnul crucii de 9 ori. Dacă se scufundau cărbunii, era semn că
copilul este deocheat. Ba, mărimea bucăţilor de cărbune mai făcea referire
la cel ce a deocheat.
Procedeul de mai sus putea fi practicat şi cu descîntec. În acest caz, în
linişte deplină, femeia care descînta, trăgîndu-se la o parte, făcea cruce deasupra apei cu un cuţit ascuţit care avea „ochi din aramă”, şi spunea:
„Doamne, Mărie, Maică Sfîntă!
Mă dusei pe cale, pe cărare,
Mă întîlnii cu 9 strigoi, cu 9 bosorcăi.
– Da-nde mereţi voi 9 strigoi, 9 bosorcăi?
– Merem la (se pune numele deochiatului)
Carne să-i mîncăm, sîngele să-i bem.
– O, vă rog cu cuvîntul meu,
Cu cuvîntul Maicii Sfinte,
Voi acolo nu mergereţi!
Carnea nu-i mîncarăţi!
Sîngele nu-i bereţi!
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El şi treacă curat şi luminat
Ca maica lui cînd l-o avut,
Nici un bai n-o avut,
Nici un bai şi n-aibe,
Din ceasul şi din minuta asta!
Dă-i deocheată dă om: crepe-i-se coaiele!
Dă-i deocheată dă muiere: crepe-i-se ţîţele,
varsă-i-se laptele!
Dă-i deocheată dă fată: pice-i părul!
Doamne, Mărie, Maică Sfîntă,
Io mă rog ţie, tu-mi ajută mie!
Descîntecul de la mine, Leacul de la tine!”
Versurile se rosteau de 9 ori. După fiecare rostire, cu cuţitul se făcea cruce
de trei ori, pe pămînt, suflînd în aer de trei ori, în formă de cruce. Cu apa
din pahar se spăla faţa copilului, i se dădea să bea din ea, apoi paharul
era aşezat sub leagăn.
Întrucît aceste metode de vindecare nu foloseau deocheatului, îl duceau
la medic pe jos sau cu căruţa la „Komad” (Komádi), în „Uifalău” (Berettyóújfalu) sau la „Vărade” (Oradea).
Fiecare copilaş era crescut cu mare grijă şi în dragoste. Cînd îl îmbrăca,
mama de obicei zicea:
„Hăinuţele să se rupă degrabă, Nou-născutul să crească mare!”
iar legănîndu-l să adoarmă spunea:
„Dormi, dormi, puiul mamii! Aaaa! Aaaa! Aa, aa, doarme, doarme micuţa!
Abu, abu, abua! Abua! Abua! Bel, bel, bel!”
La Săcal, dintre numeroasele obiceiuri de odinioară abia cîteva mai sînt
practicate, şi acelea doar de oamenii mai în vîrstă. Din ce în ce mai puţini
săcăleni cred în superstiţii, în practici magice, copilaşii, în caz de boală,
sînt duşi la medici pentru a fi vindecaţi.
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Prelucrarea cânepei şi ţesutul
în comuna bihoreană Săcal
Cei mai mulţi locuitori din Săcal erau ţărani gospodari care cunoşteau
cultivarea cânepei. Nu se ştie exact, de când se cultivă şi de când a început
prelucrarea, dar fără îndoială, cultura şi prelucrarea cânepei a ocupat un loc
însemnat în viaţa de toate zilele a oamenilor. În răspândirea cultivării
cânepei a avut o mare importanţă fabrica de cânepă din Komádi. Ţăranii
cultivau cânepa atât pentru fabrică, cât şi pentru folos propriu. La fabrică
duceau cânepa uscată, cânepa verde o prelucrau acasă.
Casele ţărăneşti, gospodăriile săteşti necesitau felurite ţesături din cânepă. În cele mai multe familii se păstrează şi până azi ţesăturile din pânză
care dovedesc că populaţia din Săcal cunoştea – şi practica – la nivel înalt
prelucrarea cânepei.
Până să ajungă la faza de ţesut, membrii familiei au avut multe de făcut!
Iată, cum s-a prelucrat cânepa la Săcal!
Fazele premergătoare
Tăierea cânepei, căratul la topit, topirea, uscarea, meliţatul, „dărgălitul”,
dărăcirea, torsul, spălatul tortului, ţesutul.
Tăierea cânepei, căratul la topit
În faza de cultivare potrivită, deci, după înflorire, când tulpina fibroasă a cânepei începea să îngălbenească, pe la începutul lunii august, membrii
familiei se apucau de tăierea cânepei, cu o seceră specială. Tăiate în mănunchiuri, tulpinile se legau în snopi. Încărcate pe căruţe, cânepa legată în snopi
se transporta la topit.
Topirea, uscarea
La Săcal, topitul cânepei se făcea în două locuri. La „gropoiurile de văioaje” din
apropierea satului, la „ciurgău” şi „la tăniarul lui Mártonffy”. Ocazional au
fost topiţi cca. 100–120 de snopi de cânepă, care erau aduşi cu căruţele
la „gropoi”. În acestea, cânepa se aşeza în straturi formate din snopii puşi
câte doi, unul pe altul şi aşezaţi paralel, unul lângă altul. Fiecare strat era
fixat la capete cu nişte pari, iar snopii se acopereau cu „chină”, cu „smocirlă”,
adică cu noroi, cu mîl, apoi cu greutăţi, de ex. cărămizi, ca în acest fel câne-
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pa să ajungă sub apă, fiind scufundată prin aceste greutăţi. Cînd apa era
călduţă şi timpul însorit, cânepa se topea în 4-5 zile. Cânepa era gata topită
atunci, când frunzele şi toate celelalte părţi verzi se desprindeau şi cădeau
uşor de pe tulpină. Cânepa astfel topită se spăla bătând snopii, unul câte
unul în apă, până tulpina rămânea albă. În acest fel topită, cânepa urma
să fie limpezită în pârâul care curgea lângă „gropoi” şi care se numea Csente
patak (Pârâul Cente). După limpezire, snopii se răsfirau şi se puneau la soare,
să se scurgă apa din ei şi să se zvânte. În continuare, snopii se cărau acasă,
unde se mai puneau la soare, să se „prăjească”. Bine uscaţi în acest fel, putea
urma prelucrarea cu meliţa.
Meliţatul
Acest procedeu de zdrobire, meliţatul se făcea cu meliţa – sau cum se zicea
la Săcal, cu „zdrobalăul”. Cânepa pusă la soare, după ce s-a prăjit, se prelucra
cu meliţa. Din snopi se făceau „mănuşi” , adică se luau atâtea tulpini, câte se
puteau prinde cu o mână. De la jumătate în jos, spre rădăcini, mănunchiul
se frângea cu piciorul în mai multe locuri. Porţiunea ruptă se bătea (se
scutura) la piciorul „zdrobalăului” sau la un par fixat, ca să iasă din ea puzderiile. Apoi, „mănuşa” se prindea de la capătul celălalt şi urma meliţatul.
„Mănuşa” se punea printre dinţii meliţei. Cu partea mobilă a meliţei se
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zdrobeau puzderiile din „mănuşă”. În continuare, porţiunea gata meliţată
se răsucea pe o mână şi în acelaşi fel urma să se meliţeze şi porţiunile următoare ale mănunchiului. Fuioarele meliţate în acest fel se înşirau pe o aţă
şi se puneau la soare. Apoi, după uscare, fuioarele erau strânse, răsucite şi
împletite, câte trei într-una.
„Dărgălitul” – zdrobitul cânepei
Înainte de a fi dărăcite, fuioarele pregătite trebuiau „dărgălite”. În general, această fază de prelucrare era făcută acasă şi numai de femei. La această
muncă ajutau vecinele sau „muierile bune” (prietenele). La casele unde trăiau
fete mari, acestea îşi chemau şi „hortacele” (prietenele).
„Dărgălitul” se făcea în felul următor. Pe „târnaţ” (pridvor, coridor deschis) sau în curte (depindea de cât loc era la fiecare casă) se aşternea pe jos
o pătură mare în aşa fel, ca fata sau femeia care urma să „dărgălească” să se
poată prinde de ceva sau să se proptească de ceva. În acest scop se folosea
deseori o scară pusă pe două scaune. „Dărgălitul” însemna, de fapt, zdrobirea cânepei prin călcarea cu piciorul. Cânepa se călca cu talpa piciorului, tot întorcând-o dintr-o parte în alta. Călcată în acest fel, din cânepă
ieşeau şi ultimele puzderii, iar fibrele de cânepă deveneau netede şi moi.
În timpul munci, fetele şi femeile se şi distrau: spuneau glume, întâmplări
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din viaţa satului, povesteau peripeţii şi aventuri personale, cântau etc.
Dacă se adunau mai multe fete, atunci veneau după un timp şi feciorii.
După muncă, tinerii jucau. Deşi la Săcal nu erau muzicanţi, tinerii au rezolvat problema. Cântau din gură şi dansau pe acompaniament de ţiteră şi
muzicuţă.
„Grebănatul” – dărăcirea
Următoarea fază de prelucrare se făcea cu o unealtă specială: „greabănul”, adică daracul. Această unealtă avea formă rotundă şi era prevăzută cu
nenumăraţi dinţi de fier. Daracul era de două feluri: darac rar şi darac des.
Prin dărăcire se trăgea câlţul din fuior. Câlţii se adunau în caier. Astfel
obţinuţi rar urmau să fie torşi de tort gros, de „drugalău”. Câlţii prelucraţi
se numeau „barbă” şi se adunau în „bârdâge”. Din acestea se torcea băteală
de pânză. Firele rămase după dărăcire sunt, de fapt, „fuioarele” adevărate din
care se torcea tortul subţire. Câlţii se păstrau până la tors în podul casei sau
în alt loc uscat, bine aerisit, ferit de umezeală.
Torsul
Este o îndeletnicire îndelungată, anevoioasă, un procedeu obositor, plictisitor, practicat de fete şi femei. Prin tors, câlţul se răsuceşte printre degete. De
grosimea firului depinde calitatea tortului, iar mai târziu, la ţesut, calitatea
ţesăturii.
Cum se face tortul?
Aşezăm caierul pe furca de tors care poate fi o bâtă simplă, făcută dintr-o prăjină sau un par cu talpă, dar poate fi o furcă cu roată. Talpa (respectiv
furca) o prindem strâns cu piciorul, stînd pe scaun. Cu o mână sucim
tortul, smulgând puţini câlţi din caier, îl umezim cu salivă, îl sucim, iar cu
mâna cealaltă îl răsucim pe fus, învârtind întruna fusul.
Ca munca să nu fie plicitisitoare, femeile se duceau „cu furca” una la
alta. Acest obicei se numeşte şezătoare. Dar se ţineau şi clăci de tors. Uneori la
aceste ocazii fetele şi femeile se ajutau una pe alta.
Şezătoarea
Pe înserate, fetele şi femeile se adunau la tors. Se aşezau una lângă alta
în aşa fel, încât să-şi poată întinde („încingă”) mâna cu fusul. Seară de seară, şezătoarea se făcea în altă casă, unde se întruneau vecinele, prietenele, la muncă comună. Când se plictiseau de tors, făceau pauză. În general,
„găzdoaia casei” pregătea cîte ceva pentru „vindici” (musafiri). Se pregăteau
mai ales gustări care să ajute producerea salivei! De ex: „cucuruz dulce”
(porumb alb, fiert şi îndulcit), seminţe de dovleac sărate, fructe uscate,
colaci. Femeile torceau până la miezul nopţii. Dar la şezători veneau şi fe-
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ciori. Ei se distrau cu fetele, făceau glume şi pozne (le furau fusul, încâlceau
fuiorul, depănau tortul…), „se mâncau” (glumeau) cu fetele. În aceeaşi
seară, feciorii treceau pe la mai multe case, la mai multe şezători. Uneori
se şi mascau, îmbrăcând măşti. Iar oamenii erau atenţi: care fecior la care
fată „umblă”, de care-i place!
Faptul că torsul, şezătorile ocupau un loc important în viaţa ţăranilor se
reflectă şi în strigătruile de la joc, ca de pildă:
ezătorul ni-i deplin,
Numai ficiorii nu vin!
***
Bat câinii, fură tortul,
Vin ficiorii cu cipotu,
Vin şi vie dracu-n ii,
Că s-or uitat adurmi!
***
Săraca me muiere
Ustănită-i dă şidere
Sar-ar toarce, n-are vreme
De cătă-n zuă i-i lene!

de bumbac
ŞŞtergar d
b b cu broderie
b d i galbenă
lb ă
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Spălatul tortului
Tortul se „răştia”, apoi de pe „răştitor”, se făceau din el „pasme” (jirebii) compuse din 9, 10 păpuşi. O păpuşă consta din 30 de fire (3×10), numărate câte
zece. O numărătoare = 3 fire. Păpuşile se numărau pe răşchitor. Fiecare
păpuşă era legată separat. Tortul se ţinea agăţat în cui în dosul uşii.
Cînd se termina torsul şi toate operaţiunile legate de tors, „pasmele” trebuiau spălate şi albite.
„Pasmele” se puneau într-un „hârdău” (ciubăr). Apoi se făcea leşie, din cenuşă de rug, var şi apă călduţă. Fiecare „pasmă” se scufunda separat (rând pe
rând) în leşie, apoi se aşezau, straturi-straturi, până ce se umplea ciubărul.
Leşia rămasă se turna peste „pasmele” rînduite care rămîneau în această
leşie o zi întreagă. Dacă după aceea, firele nu s-au albit suficient, se mai puneau şi la fiert, în apă cu leşie. Tortul muiat şi fiert în leşie, trebuia spălat.
Fuiorul pentru urzeală nu se fierbea!
La Săcal, tortul se spăla la fântâna „de la arteziu”, în bazinul de scurgere
al fântânii, căci acolo apa nu îngheţa nici iarna. Dar, unii îşi duceau tortul şi la podul pârâului Csente.
Cu căratul tortului începea „balul”!
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Tortul era transportat cu căruţele, pe zăpadă cu săniile pînă la bazinul de
apă (la fântână sau la podul pârâului). Dar o dată cu tortul se transportau
şi vasele necesare la spălat (albie, lighean, coşuri), precum şi scaunele „de
lăut”. Femeile mergeau pe jos în urma carului, cu maiul în mână. În apă,
tortul se bătea cu maiul, fiind limpezit de mai multe ori. Acasă apoi tortul
se înşira pe aţă, fiind pus peste noapte pe gard ca apa să se scurgă, să
se zvânte la aer, să-l pişte gerul şi să se usuce. După aceasta, femeile (care
ajutau) erau invitate la o masă festivă de la care nu lipsea niciodată „curietul
umplut”, colacul împletit şi vinul. (Mai ales că pe vremuri la Săcal oamenii
cultivau viţă de vie). Iar la aceste ospeţe festive, femeile „îşi mulătau” pînă
seara.
După spălatul tortului urmau preocupările premergătoare ţesutului: depănatul, urzitul, învelitul, năvăditul, ţesutul.
Depănatul
Depănătorul este o unealtă casnică cu talpă, în formă de cruce (sau X).
Sus, la încrucişare este prins într-un ax cu lungimea de vreun metru, pe care
sunt fixate două scânduri găurite la mijloc şi la capete. Scândurile sunt
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prinse cruciş prin locurile găurite şi introduse la mijloc pe axă. În găurile
de la capete sunt fixate „împroptitoarele”. Acestea ţin tortul.
„Pasma” se pune pe depănătoare. Învârtind vârtelniţa, se deapănă tortul
în ghemuri. Forma ghemului poate fi sferică, ovoidă, cu dungi, în formă de
cilindru etc. Până la urzit, tortul se ţine în ghemuri.
Urzitul
Urzitul se face cu ajutorul urzitorului. Acesta este format din două cadre de lemn exact identice. Ele sunt aşezate cruciş, pe verticală, pe o axă
ce trece prin mijlocul lor, fiind sprijinită la capătul de jos de un pop. În
partea superioară, vârful axului este introdus într-o gaură fixă de pe grinda încăperii respective. Sub urzitor se aşază un prag de lemn cu o scobitură
la mijloc, în care se fixează în aşa fel, încât să se poată roti uşor atunci când
firele trec prin urzitor.
Pentru urzit se pregătesc ghemurile: 3 ghemuri în oale sau „coşeri”, pe
urmă se prind câte 3 fire. Apoi după ce firele sunt fixate în partea de sus a
urzitorului se întind de sus în jos – şi invers: de jos în sus, mişcând urzitorul în stânga, iar apoi, la întoarcere, în direcţia opusă, deci de la stânga
la dreapta.
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Urzitul este un moment important în toată tehnologia ţesutului, fiindcă
acum, se fac calculaţiile: se socoteşte cât de lungă, cât de lată urmează să
fie pânza. Conform acestora se socoteşte numărul firelor.
De exemplu: pentru o pânză ţesută în 10 (spată, iţă), trebuie urzite cam
300 de fire. Lungimea, depinde de ceea ce se va ţese: „lipideu”, saci etc. Deci
numărul firelor determină lăţimea pânzei. Când firele se iau de pe urzitor,
sunt legate în mai multe locuri şi împletite în formă de lanţ, ca, pe parcurs,
să nu se încâlcească.
Urzeală se mai putea face: pe garduri, pe perete, la capătul casei, dar şi jos,
pe pămînt. Deseori se băteau cuie în pereţi şi cel ce făcea urzeala umbla cu
tortul de la un capăt la altul. Cuiele erau bătute la distanţa dorită şi pe ele se
duceau atâtea fire, câte erau necesare pentru lăţimea dorită a pânzei.
Învelitul
Prin această muncă se înţelege aşezarea urzelii pe războiul de ţesut montat în cameră, unde ocupa loc destul de mare. Totuşi războiul de ţesut şi accesoriile nu lipseau aproape din nici o gospodărie.
Cum arată războiul de ţesut?
Războiul de ţesut e format din două tălpi aşezate paralel, pe orizontală,
prinse în două chingi. De aceste tălpi sunt prinse sulurile, scripeţii, „labitauăle”, adică pedalele, slobozitorul, zăvorul, lopăţica, vergelele, iţele şi
brâgla în care stă spata. Mai sunt indispensabile fuşteii, suveica, ţevile,
„irimuşca” vergeluţa în jurul căreia se roteşte ţeava în suveică.
Montarea războiului de ţesut era o muncă colectivă, la care ajutau şi bărbaţii. Mai întâi sunt aşezate tălpile paralel pe podea, fiind prinse între două
chingi. Pe acestea trebuie fixate sulurile. Sulul din faţă este prevăzut cu un
canal, un şanţ, prin care trece pânza (sau orice altă ţesătură) care se ţese,
iar sulul din spate este prevăzut cu o vergea, prin care trece capătul urzelii
cînd începe învelitul pânzei. Fiecare cap de sul are câte 4 orificii (găuri):
pentru zăvorul din dreapta, la sulul din faţă, şi pentru slobozitor, în stânga,
la sulul din spate.
Urzeala se leagă de sulul din spate, se face rostul, se fixează vergeaua,
apoi se aranjează (se răresc) firele. Învârtind (sucind) sulul se înfăşoară urzeala în care sunt intercalate fuşceii, făcuţi din vergele sau trestie. Capătul
celălalt al urzelii are importanţă la „năvădit”.
Năvăditul
În rostul de la celălalt capăt se pun fuşteii („fuşceii”). Firele sunt introduse, unul câte unul, în iţe şi în spată. Capătul firelor se leagă de un băţ, care
va fi prins (fixat) de sulul inferior (din josul războiului). Pe acesta se va suci
ţesătura.
Iţele sunt legate cu o sfoară de un suport (stativ) cu ajutorul scripeţilor.
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Spata este fixată în nişte adâncituri, nişte jgheaburi special scobite în brăţar.
i brăţarul este aşezat pe stativul pe care sunt şi iţele. Firele se introduc mai
întâi în iţe, apoi în spată.
Pedalele sunt legate de iţe. Prin apăsare cu piciorul iţele se ridică. Iţele
se numără de la spate spre faţă, spre persoana care stă la războiul de ţesut.
Ţesutul
După ce firele se află în iţe şi în spată, se controlează funcţionarea iţelor
prin apăsarea pedalelor. Dacă totul e în regulă, poate începe ţesutul.
Cu fiecare apăsare a pedalei, se schimbă rostul, o dată cu ridicarea
uneia dintre iţe. În rostul de dinaintea spetei se bagă suveica cu tortul.
Suveica, împinsă, se deplasează dintr-o parte în alta, iar la următoarea
apăsare a pedalei, face direcţia inversă. Fireşte, în „siveică” se află „irimuşca”
şi ţeava cu tortul. Cu suveica se duce tortul în rost, iar cu brâgla se bate bine
spre sulul din faţă ca să se prindă cât mai strâns de rândul anterior ţesut.
După fiecare apăsare a pedalei, procedeul acesta se repetă.
Tortul este depănat pe ţevi cu ajutorul sucalei. Zăvorul şi lopăţica ajută,
înfăşurând ţesătura pe sulul din faţă. Slobozitorul, eliberează şi dă drumul
urzelii de pe sulul din spate.
Firele din urzeală se ung cu „mânzalău” care este o fiertură subţire făcută
din făină de grâu sau făină de porumb.
Felul (calitatea) ţesăturilor
Ţesăturile se califică după grosimea tortului, deci conform grosimii urzelii şi a bătelii.
Urzeala poate fi: tort de cânepă, fir de bumbac, „miţir” (fire textile), fir artificial, sintetic.
Băteala poate fi: tort gros, „drugalău”, tort subţire din „barbă”, tort subţire din
fuior, fir din bumbac, „miţir”, („fiţeu”) aţă colorată (pentru ţesutul motivelor şi ornamentelor), zdreanţă, lână, fir sintetic.
După preferinţele bătelii puteau fi ţesute: tort cu tort, urzeala şi băteala
sunt din cânepă; tort cu bumbac, – urzeala e din tort, băteala din bumbac;
bumbac cu bumbac – atât urzeala, cât şi băteala sunt din bumbac; tort cu
zdreanţă – urzeala e din tort, băteala din zdreanţă; fir sintetic cu zdreanţă –
urzeala e din fir sintetic, băteala din fâşii de zdreanţă.
Tehnica ţesăturilor casnice s-a dezvoltat o dată cu creşterea nivelului de
viaţă şi necesitatea de confort.
La început, pânza a fost făcută din tort de cânepă, ţesută la războiul de
ţesut. De obicei, femeile ţeseau în două iţe, fiindcă acest mod de ţesut era
simplu, iar ţesătura era potrivită pentru cusătura „în cruciuliţă”. Cruciuliţele se lucrează pe fire numărate egal pe orizontală şi pe verticală.
Pentru a obţine pânză mai fină, se folosea amestecul de cânepă şi bum-
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bac, mai târziu numai bumbacul (şi pentru urzeală, şi pentru băteală).
Primul fir de bumbac colorat, produs industrial, pătruns în industria casnică ţărănească a fost „fiteul” (arniciul) roşu şi negru. Firul de bumbac roşu s-a
răspândit repede mai ales prin cusătura colorată, în ornamentaţia ştergarelor, feţelor de masă. Alte culori se foloseau rar. Firul de culoarea neagră era
folosit la ţesutul pieselor de uz gospodăresc, de ex. pentru saci sau pături.
Sacii se recunoşteau după dunga (neagră) din ţesătură.
Mai târziu au apărut şi alte culori şi nuanţe: albastru închis, vişiniu,(roşu închis), violet şi galben. La Săcal erau preferate culorile galben şi violet
(mov, lila). Iar prin ţesut, aceste culori erau aplicate după placul şi fantezia
ţesătoarelor, după placul şi simţul lor estetic.
Ţesăturile sunt cele mai bogate şi variate creaţii artistice populare din gospodăria ţărănească. Varietatea ornamentelor, bogăţia motivelor, a tehnicilor şi culorilor folosite sporeşte şi cu varietatea tehnicilor folosite în realizarea ţesăturilor şi a materialului textil folosit.
După importanţa pe care o au în gospodăria ţărănească, după folosirea şi
funcţionalitatea lor, ţesăturile pot fi: ţesături de uz gospodăresc (folosite
în scopuri practice); ţesături decorative (folosite în decorarea, împodobirea
interiorului); ţesături de ceremonial; îmbrăcăminte.

„Merindeice”
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Ţesăturile de uz gospodăresc
Aceste materiale textile se ţeseau din cânepă, fără nici o ornamentaţie, în
două iţe. Dintre acestea trebuie amintite:
Prelata („ţol mare”). Această pânză se ţesea folosindu-se drept urzeală
tort de barbă, iar ca băteală tortul de cea mai slabă calitate, numit „drugalău”. Cu prelata se acopereau cerealele vărsate pentru a se usca şi zvînta,
în curtea gospodăriei până la strângerea în saci sau depunerea în pod.
Dar „ţolul” era folosit şi în timpul secerişului, la treierat, cînd seminţele
trebuiau călcate sau vânturate. Ocazional, această pânză mare se folosea şi
la nunţi, la ridicarea cortului.
Sacii. Fondul textil al sacilor era ţesătura în patru iţe, din fuior de cânepă şi
din „drugalău”. Sacii nu lipseau din nici o gospodărie. În saci se cărau cerealele, se păstrau rezervele de făină, tărâţele, păsatul şi celelalte produse
vărsate. La Săcal, sacii aveau dungi negre.
Numărul, grosimea şi felul dungilor era determinat după gust şi apreciere individuală, depindea de femeia care le ţesea. Dar se făceau saci şi fără
dungi. La Săcal „tentiu” se culegea direct în saci. Sacul era legat cu sfoară la
gura sacului, apoi sfoara era dusă de-a curmezişul peste umărul culegătorului, şi legată de un colţ al sacului. Fiecare om culegea în acest sac, care-i
atârna la şolduri.
Traista („straiţa”). Aceşti saci erau mai mici, fiind folosiţi la transportarea
unor cantităţi mai mici, sau pentru păstrarea diferitelor seminţe şi produse agricole. Traistele se foloseau atât pentru păstrarea unor alimente, cât şi
drept „pungi”, pentru transportarea alimentelor pentru lucrătorii din cîmp.
Salteaua de paie. Saltelele se ţeseau din cânepa de calitatea cea mai slabă,
în două iţe. Acest înveliş se făcea într-o formă (mărime) mai mică, ca pernă
pentru capra căruţei, dar se puneau astfel de saltele mai mici şi pe praguri,
dar şi pe pământ, în loc de scaun.
Saltelele mari („saci de paie”) se foloseau în paturi după ce erau umplute
cu paie. Astfel de saltele se mai foloseau şi la căptuşitul altor culcuşuri,
laviţe.
„Pocroviţele”. Covoarele, velinţele, păturile ţesute se numeau în general „pocroviţe”. Ele au fost ţesute dintr-o urzeală din fuior sau „barbă”,
bătătura fiind din zdrenţe tăiate în fâşii. Zdrenţele erau de obicei haine (sau
alte textile) vechi, rupte, scoase din uz. Acestea se băteau în fîşii, despărţite
una de alta cu câte o fîşie mai îngustă, subţire, de culoare neagră.
Aceste ţesături aveau utilizare multiplă. Se foloseau drept cuvertură, se
puneau pe salteaua de pe capra căruţei, cu ele erau acoperiţi caii, culcuşul,
laviţa, chiar şi salteaua patului. Dar iarna se punea „pocroviţă” peste noapte chiar şi pe uşă.
Cele mai arătoase, cu dungi decorative, în culori atractive erau întrebuinţate ca covoare, în camera curată. Cele cu care se acopereau caii erau
formate din două lăţimi, cusute la mijloc laolaltă.
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„Zadie” groasă (şorţ). În timpul muncilor, oamenii purtau „zadie” cu mai
multe funcţii. Fiind purtat peste îmbrăcămintea obişnuită, acest şorţ o ferea
de murdărie, în timpul muncilor. Pe de altă parte, în şorţ oamenii culegeau verdeaţă, spice de grâu etc. Cele strânse erau golite pe un „ţol mic”,
care apoi era legat la cele patru colţuri, putând fi dus în spate. „Zadia” avea
două şireturi făcute tot de femei, din aţă de tort, legate în spate, la mijloc. În
general, şorţurile erau vopsite într-o culoare închisă pentru ca murdăria să
nu fie bătătoare la ochi.
Textilele folosite în bucătărie erau ţesături de uz gospodăresc făcute din
pânză de calitate mai bună, în diferite mărimi. Din aceste pânze se coseau ştergare, şerveţele, „merindece”, strecurători de brânză, feţe de masă,
ştergare separat făcute pentru copt şi separat pe care se întindea aluatul.
Aceste textile erau simple, albe, fără ornamentaţie, se spălau uşor şi se
uscau repede. Ca atare folosirea lor era foarte răspândită şi plăcută.
Aceste pânze erau ţesute (după folosinţă) din două sau din patru iţe din
cânepă mai bună, din tort în tort, rareori din tort şi bumbac. Dacă (rareori) aceste textile se împodobeau, ornamentele, motivele („jurele”) erau mai
simple şi erau aplicate mai ales la cele două capete.
Dungile şerveţelelor erau compuse numai din câteva şire înguste dintr-o
singură culoare.

„Straiţă şi zadie”
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tergarele aveau „jure” mai bogate în colorit şi în lăţime. Culorile
variau după şiruri, însă fără nici o tehnică deosebită.
Feţele de masă erau cusute din două bucăţi, îmbinate la mjloc în mod
artistic în aşa fel ca să se potrivească la alăturare.
Tehnica ţesutului era diferită, după funcţia produsului care urma să fie
realizat, precum şi de firele folosite.
Tehnica ţesutului în două iţe era cel mai simplu şi mai cunoscut procedeu.
La ţesătura dreaptă în două iţe: pedala 1 e legată de prima iţă, iar pedala
2 de iţa a doua.
La ţesut în patru iţe se continuă la fel: 3–3, 4–4 etc.
La ţesut în „ozoare”: pedalele se leagă încrucişat. Prima cu iţa a treia, a
doua cu iţa a patra, a treia cu iţa întâi, a patra cu iţa a doua.
Când pedalele se leagă de iţe, legătura trebuie făcută în aşa fel, ca vârful
pedalei să fie la cca. 20 cm ca să se poată rosti.
Pânza ţesută în „fir în dinte” înseamnă că şi în spată, şi în iţă este introdus
câte un fir în fiecare căsuţă. Este o pânză mai rară.
Pânza ţesută în „unu bun şi unu rău” înseamnă că în spată sunt culese 2
fire, în iţă numai una într-o căsuţă, ca pânza să fie mai deasă.
Ţesături decorative
Ţesăturile care se folosesc la decorarea interioară au fost ţesute numai
din bumbac, adică: din fire textile naturale şi aţă colorată, folosite la împodobirea cu diferite motive şi ornamente.
tergarul. Una din textilele cele mai importante era ştergarul din bumbac, ţesut în patru sau în două iţe.
În gospodăriile ţărăneşti se făcea deosebire între ştergarele de toate zilele
şi cele folosite mai rar, în zile de sărbătoare sau oferite oaspeţilor etc. Deci,
ştergarul constituia şi un element decorativ din camera curată, din bucătăria
curată sau pe coridor. De obicei, ştergarul era aplicat pe perete sub formă
de fluture, în formă de coada păunului, deasupra oglinzii, între cele două
ferestre, pe perete, deasupra ligheanului („lovorului”).
tergarele se deosebeau mai ales prin ornamentaţie, care era deosebit de
variată şi aplicată mai ales la capete. Tivirea („închivirea”) se făcea prin cusături de ajur, alteori aveau la capete „cipcuţe” (dantele) croşetate. Ornamentele au fost: cusături, alesături de mână, sau chiar ţesute şi croşetate sau
ornamente ţesute cu spata, „cu cordenciu”.
tergarele folosite (ca decoraţie) îndoite, se ornamentau în prealabil în aşa
fel, ca să se poată vedea decoraţia de la cele două capete atunci când erau
puse pe pereţii încăperii.
De obicei, ştergarele împodobite cu mâna erau cusute „în cruci”. Motivele erau florale (trandafiri, lalele) şi animale (păsări), dar şi figuri
geometrice şi diferite steluţe.
Doar puţine femei se pricepeau la ajurare căci formarea diferitelor
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Ştergar
Şt
figuri şi forme cerea pricepere, atenţie şi îndemânare. Totuşi se practica
acest fel de lucru de mână şi la Săcal.
Cel mai des se folosea şi la Săcal ornamentaţia ţesută, ridicată cu spata
(„cu cordenciun”).
Acest mod de ţesătură se făcea prin ridicarea într-un anumit fel al firelor
cu spata, prin acest procedeu formându-se diferitele motive: se culegeau
mai întâi firele din spatele iţelor, care apoi, trebuiau ridicate la rostire
cu un „cordenciun”.
La Săcal erau îndrăgite figurile geometrice: pătrate, dreptunghiuri. Prin
amestecarea lor se îmbinau diferite dungi simple. Prin îmbinarea acestora,
dar şi prin folosirea lor mai rară sau mai frecventă, se formau motive mai
subţiri, respectiv mai groase.
Prin alternarea culorilor creştea posibilitatea variaţiilor.
Caracteristica ştergarelor din această categorie este: pe lângă dunga
principală (cu lăţimea de 3-4 cm) se făcea şi una simplă, din pătrate sau din
şire ţesute la cca. 10-15 cm de dunga principală, spre mijlocul ştergarului.
Culoarea celor mai înguste şi a celei principale era aceeaşi.
Faţa de masă era o textilă foarte răspândită, cu ea se acoperea masa din
bucătărie şi din camera curată. În ceea ce priveşte tehnica ţesutului, feţele de
masă se făceau ca ştergarele.
Faţa de masă din camera curată era ţesută din fire de bumbac. Masa din
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camera curată permanent era acoperită cu o faţă de masă, pe când masa din
bucătărie nu.
i faţa de masă era făcută din două bucăţi identice ca mărime. Mărimea aceasta depindea de mărimea mesei. Cele două bucăţi de ţesătură
erau tivite cu cusătură de ajur, prinse la mijloc deseori cu „chituş” lat, croşetat.
După cusutul celor două părţi (sau după îmbinarea lor în alt fel), la capete
se aplica „cipcuţă” croşetată cu mâna într-o ornamentaţie care armoniza
cu ornamentul feţei de masă. De fapt, feţele de masă din vechime erau împodobite pe toată suprafaţa lor cu dungi colorate, care se repetau într-un
anumit ritm, la o anumită distanţă.
Dungile erau de regulă de culoarea roşie. Mai târziu s-au folosit şi alte
culori, în combinaţii mai variate, dar întotdeauna, la feţele de masă, se folosea numai o singură (altă) culoare (vişiniu-bordo, albastru).
Chiar şi în cazul cusăturilor în cruciuliţe („cu cruce”) se respecta în general acest procedeu.
Ornamentele principale ca cusăturile, alesăturile de mână, ajurul lucrat în pânză, figurile geometrice ţesute prin ridicarea spatei, oglindesc
gustul, fantezia, priceperea femeilor care le făceau. Pe feţele de masă din
camera curată se servea mâncarea numai în zile de sărbători sau la evenimente ceremoniale.

„Pocroviţă”
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Perdele se făceau rareori, doar în unele locuri. Ele se ţeseau, la fel, din
bumbac. Ornamentele erau în partea inferioară, la capătul de jos, dar şi în
cele două laturi. Partea de sus a perdelelor era încreţită, tocmai de aceea
nu aveau acolo nici o decoraţie.
„Lipideul” era cearşaful aşternut pe paturile încărcate din plin cu perne.
După cum am aflat, dintre textilele patului numai „lipideul” şi salteaua de
paie erau ţesute din cânepă.
Cearşafurile erau ţesute în două iţe din tort subţire, fără nici un ornament. După ţesut, ele erau croite după mărimea patului şi cusute cu mâna.
Perniţele însemnau o importantă decoraţie a camerei, fiind puse pe
paturi, pe dormeze şi chiar pe scaune. În general, întreaga faţă a pereniţei
era împodobită prin cusături în figuri geometrice, într-o culoare, cîteodată
şi în alt fel.
erveţelele care se foloseau ca suport pentru pahare, tăvi şi altele, erau
frumos împodobite, cusute cu mâna, în cruciuliţe.
Ţesături ceremoniale
Erau textile tradiţionale legate de ciclul vieţii şi de momentele importante, cruciale, din viaţa omului.

Faţă de masă

Prelucrarea cânepei şi ţesutul în comuna bihoreană Săcal

57

În zilele noastre nunta nu se mai ţine acasă, nici mortul nu mai este
pus pe catafalc acasă, nici serbările agrare nu se mai ţin la casele oamenilor. Aşadar, aceste textile tradiţionale şi-au pierdut însemnătatea şi importantul rol de odinioară. Pe vremuri, când se făceau nunţi mari, în curtea
gospodarului se ridica un cort (şatră) mare din pânze mari, adunate de prin
sat. Înăuntru, cortul era decorat cu ştergare şi cu feţe de masă. La nunţi se
pregăteau diferite paste făinoase speciale: „cij” (melcişori). Fiecare femeie
avea aparte, o „zadie albă”, specială, folosită la această ocazie. Aceasta putea
fi înlocuită cu un ştergar alb, împăturit, prin care se trecea o sfoară, pentru
a putea fi legat ca un şorţ. „Zadia” aceasta era frumos ornamentată, cusută
cu mâna, cu ajur în pânză.
Din textilele odinioară numeroase la număr, azi nu mai există decît:
– ştergarele cu care se acoperă (sau se învelesc) colacii,
– feţele de masă pentru ospeţele festive din casele părinteşti,
– „zadia” albă pe care o folosesc feciorii, care duc la masă mâncăruri,
şi chemătorul.
Pe vremuri, când oamenii începeau să îmbătrânească, se îngrijeau de
„hainele de mort”. Îşi pregăteau „lipideul de moarte” (rareori şi urzicarul),
lenjeria de corp, numite „alşocele” („spăcel”, poale, cămaşă, gaci).
Îmbrăcămintea
În trecut, oamenii purtau îmbrăcăminte tradiţională, ţesută, cusută cu
mîna: „chimeşi”, gaci, „zadie”.
Femeile purtau:
– poale, adică fuste încreţite la mijloc, care aveau lungimea ca „sumna” de deasupra. La capătul de jos poalele aveau de obicei „cipcuţă” croşetată.
Această fustă era făcută din mai multe lăţimi;
– „chimeşuţă” care era lenjeria purtată direct pe corp, chiar sub poale,
iar peste acestea se purta:
– „spăcelul”, în loc de cămaşă, care ajungea „la şele”, până la brâu. Acesta
se purta sub bluză, avea mâneca scurtă sau era fără mâneci, guler nu avea.
Dinainte era tăiat („gura spăcelului”) şi se „încopcea cu bumbi”;
– o „sumnuţă”, adică o cămăşuţă ce se purta sub poale. Nu avea nici încreţi- turi, nici dantelă. Împreună cu „spăcelul”, această cămaşă era îmbrăcămintea zilnică.
Bărbaţii de pe vremuri purtau:
– gaci sub pantaloni ţesuţi din cânepă;
– cămaşă cu gura tăiată deci despicată până la piept. Sub tăietură, „pănura”
(materialul) era încreţită sau plisată.
– şorţ având lăţimi, mărimi diferite, mai înguste şi mai scurte. Acestea
erau ţesute din tort cu tort, şi erau de obicei de culoare albastru-închis.
O dată cu înfiinţarea cooperativelor agricole de producţie oamenii s-au
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ocupat tot mai puţin de cultivarea acestei plante. De prin anii ’60 nici nu
se mai topeşte cânepă, iar întreaga prelucrare a cânepei s-a dat uitării.
În zilele noastre, la Săcal se mai ţes „pocroviţe” din material sintetic şi
zdrenţe – sau numai din material sintetic.
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Mâncăruri şi pregătirea lor la Săcal
„Spune-mi ce mănânci, să-ţi spun cine eşti!”
A. B. Savarin (1755–1826)
Ce mănânci şi cum mănânci, pot fi semne de caracter al unui om, dar nu
sunt neapărat semne de bază, care determină toată personalitatea.
Maxima de mai sus în sensul cuvintelor era valabilă în epoca istorică
când a devenit zicală, când aceia ce mâncau era hotărâtoare în modul de
viaţă al omenirii.
Servirea mâncării, pregătirea, bucătăria, ca şi istoria are diferite etape în
parcursul dezvoltării.
În zilele noastre din „Cine eşti?” ar fi greu să stabilim din ceea ce mănâncă
sau bea consumatorul.
Cu transformarea traiului de viaţă al omenirii şi în gastronomie s-au făcut reforme, modernizări.

DE VORBĂ CU GOSPODINELE DIN SĂCAL
De obicei, ce fel de mâncări se găteau?
Părinţii noştri, adică mama noastră, dar nici eu nu mă ţân că sunt bucătăreasă adevărată. tiu să fierb aşa cum am învăţat de la mama mea. Lucrurile din
bucătărie le fac numa lângă celelalte lucruri. Nu pre am vreme şi stau ore întregi
lângă „spor” (vatră). În zilele de lucru ferbem aşe, cât de grabă să fie gata. (V. V. J.)
În zilele de lucru, în „ieşte zile” cum zâcem noi, am fert numa d-on fel, mai ales
„leveşe”, zamă acruţă de tot fel. (E. T. D.)
Dacă vinem de la lucru ustănită şi obosâtă, m-am silit cât de grabă şi ferb ceva.
Ferbem ce iera mai iute gata. Mămăligă, gris la copii, croampe popricaşe, aluat
fără zamă, mâncam lapte, dimineaţa, am fript clisă, ouă şi ce am putut. Dumineca
am fert „domneşte”. O trebuit să fiu harnică să nu mă suduie soacra. Nu am ţâpat
nici o mâncare. Mâncarea bună, o trecut, n-o rămas nici la mâţă. (L. M.)
Era tare greu când era secerişul. Dacă nu mă sculam de dimineaţă, s-o dus ciurda şi porcii. Era ruşine dacă o rămas acasă vacile şi porcii. Dimineaţa am început
cu mulsul vacilor. Când era zi de făcut pită, pe când s-o sculat familia pita a fost
băgată în cuptor. (I. G. B.)
Când eram mai tânără şi lucram pe câmp, ducem straiţă. Aproape tătdauna
ducem pită şi clisă. Când am avut vreme mai multă am fript clisă. Ducem şi ceva
fructe, mai ales mere, prune şi niciodată n-o lipsit din straiţă, ceapa, piparca şi
porodicele. (E. T.)
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La noi în sat nu era „piaţ” (piaţă). Tătă lume ferbe ce are în grădină! Dădem
una la alta, dacă cineva nu avea păsulă, salată sau altceva. Trăbuia produs tăt ce
mâncam. O trăbuit şi grijim de ce avem. Din ogradă la fert am adus numai atâta
cât o trăbuit d-on fert. (M. I. L.)
Cine fierbea?
Noi, muierile.
Cine are soacră şi şideu laolaltă ferbeu dintr-o oală” (împreună). Numa după
câţiva ani s-or dus de „chilind” nevestele. Nu iera bine. Mâncam tot ce-o vrut soacra. (M. I. L.)
Bărbaţii („oamenii”) nu ferbeu! Rareori ajutau la nunţi, ei „dărăbuiau” carne
de „vaie” (oaie) şi câteodată ei ferbeu tocana de „vaie”. Ferbe numai cin’-o „rămădit” văduv. (V. V. J.)
Fetele aveu alte gânduri. Nici ele nu ferbeu în tătă zi. Mai mult, numai ajutau
la ceva. Aduceau apă, curăţeu croampele, morcovii.
Unde aţi fiert?
Când era vreme bună, din primăvară până toamnă, am fert în chinduţa de vară
care era în faţa casei sau la capătul târnaţului. În chinduţă avem un „beépített
şpor” (vatră) aşe zâcem noi, care a avut şi cuptor. În chinduţă ţânem numai vasele
care n-o trebuit în tătă zâ pe stelajiu (poliţă). Vasele mai de rând (serviciurile) le
ţânem în chinda ce mare în credenţ (bufet). (M. I. L.)
Noi, şi vara, şi iarna am fert în chinda ce mare, n-am avut chinduţă. Vara
era greu, „pláne” când am copt pită. În
chindă am avut şi un „voţoc” (un fel de
pat) pe care ne-am putut hodini şi zua.
(T. E. D.)
Chinduţă avem şi amu, dar ferbem
cu gaz. Cuptor nu avem, dar cândva în
casă era. (E. B.)
Când am copt în cuptor ceva, ştie
tătă uliţa. Mirosul mâncării, al „pitii”,
al colacului simţeu tăţi cei care trăceu
pângă noi. (I. G. B.)
Noi cândva am avut în ocol un
„cătlan”. „Legvarul” porodicele le-am
fert în căldare pe cătlan, la aer liber.
Tot pe cătlan am fert croampele, ludaiele la porci şi în jar am fript „tenti cu
ţeve”, croampe-n coaje şi ludaie. Când
Gătit la aer liber
am „turtit” (omorît) porcul, pe cătlan
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am fert în căldare ce o trebuit şi opărim
şi tot la aer liber în căldare am fript şi
jumările. (M. I. L.)
Unde aţi mâncat?
Vara, când ferbem în „chinduţa de
vară”, fiindcă înlontru nu „întepem”
(închepeam) ne-am tras în „târnaţ”,
lângă perete, sub umbră undeva în
apropiere, şezând pe un scăunaş mic
sau jos, pe pământ, pe iarbă sau pe o
pocroviţă.
Mâncam din blide de bădic, pe care
le putem ţâne în braţă. „Oamenii”
(bărbaţii) şideu tă la masă. (V. V. J.)
Dumineca am mâncat în chinda ce
mare „domneşte”. Am şezut la masă
şi am mâncat din serviciuri de porţelan. Dacă am avut „vindici (oaspeţi) şi
atunce am mâncat în chinda ce mare.
La sărbători, la zâle mari ca „zi de
„Cămară”, Săcal, 2003
onomastică” am mâncat în camera de
cătă uliţă adică în camera „chistaşe”
La sărbători masa a fost acoperită cu faţă de masă.” (M. I. L.)
La restaurant n-am mâncat. În sat era numai „crâşmă” (cârciumă). Femeile
nu mereu la „crâşmă” era tare mare ruşine dacă o femeie s-o dus şi beie ceva.
Am mâncat în restaurant numai dacă am mărs în „văraş” (oraş) undeva, da
fără straiţă niciodată nu m-am îndăluit. (V. V. J.)
Era tare greu când umblam la seceriş. Lucru era greu şi dacă nu era cine şi
aducă de mâncat şi la masă mâncam din straiţă.
La seceriş mâncărurile erau mai „bune”, mai mult cu carne. La purtatul grâului mâncările, – la fel ca la seceriş – erau mai mult cu carne, „oamenii” mâncau
acolo cui o purtat în „ciie zâ”. Doamne. i numai viie înapoi. (I. G. B.)
Unde erau ţinute alimentele?
Mâncările pregătite – fierte –, nu ţineau de pe o zi pe cealaltă. În general fierbeau atâta cât a consumat familia. Rămăşiţele le dădeau la porci,
la câine, la pisici. Iarna când nu se stricau mâncările aşa de „iute” şi care
era bună şi în cealaltă zi, le mâncau a doua zi.
În meniul zilei, masa de prânz era hotărâtoare şi cea mai însemnată.
Mâncarea rămasă, mai ales fripturile, se punea la răceală în cămară pe
pământ într-o oală cu apă, iar carnea proaspătă „vie” era lăsată într-o
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oală în fântână. Alimentele de bază
se ţineau în cămară. În sat toată lumea îşi producea alimentele necesare.
i în prezent, la fiecare casă se cresc
păsări de curte (pui, raţă, gâscă), se
ţin porci şi în unele locuri şi vaci.
Carnea deci nu a trebuit cumpărată. Legumele şi zarzavaturile produse în grădină erau ţinute în cămară, în pod, în pivniţă sau în groapă.
În groapă se puneau cartofii, varza,
morcovii, pătrunjelul.
Cămara plină e bucuria omului.
Săcălenii obişnuiesc să zică: „Dacă e
plină cămara poate vini iarna”.
Cum s-a copt „pita” la Săcal

(Îmi povesteşte Maria Laczkó):
Cândva la fiecare casă au copt. E
o muncă gre la femei. Eu am copt tri
pite mari şi un „lipiaş”. Munca se înce„Cămară”, Săcal, 2003
pe sara cu cernitul fărinii. După aceia
am făcut dospeala. La dospit am folosit
„morjocă” – aluatul zgârăit de pe albie, pe care o uscăm şi o păstrăm într-o straiţă
până la coptul ce urmează – şi drojdie. Dospeala o presăram cu făină şi legam albia
cu o faţă de masă.
Cu dospeala cu apă şi cu sare din „fărină” facem aluatul pentru „pită”. Dimineaţa cât mai de vreme se începe frământatul. Frământatul atuncea e gata, dacă
aluatul vine jos de pe brâncă. Aluatul frământat îl lăsăm să dospască. Dacă aluatul
e la căldură dospeşte mai „iute”. Dacă aluatul a dospit „rupem” pitele. Pitele le
punem în „coşeri de pite” căptuşite cu „prosoape de copt” (szakajtó ruha). În coşară
trebuie lăsat aluatul până ce dospeşte din nou. Dacă pitele sunt puse în „coşeri”
încălzim cuptorul. Noi încălzem cuptorul cu paie sau cu tulheni.
Pita o băgam în cuptor cu o „lopată de pâine”, tri pite la fund, iar „lipiaşul” la
gura cuptorului. La copii făcem „lipiaşe” ca pumnul de mare, iar de prânz (micul
dejun) „lângalău” din aluat de pită, mare ca lopata de pâine.
Când băgam pita în cuptor, copiii ţineu coada lopatei şi zâceu sărind în vârful
picioarelor:
Ce mai mică cât o vică
Ce mai mare cât o arie. Hu! Hu! Hu!
„Pita” s-a copt în două ore. Ţânea două săptămâni. Pita scoasă o măturam cu o
„aripă de gâscă” şi o spălam la faţă cu apă rece. O punem pe o pocroviţă în târnaţ
să să răcească şi dacă s-o răcit u-am pus în cămară.
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„Cănţi dă apă”
Tăiatul porcului
Bidoanele s-au umplut la tăiatul porcului, „la disnotor”. Noi cei din Săcal
„turtim” porcul. Prelucrarea porcului e un eveniment familiar.
Porcul e prins ajutat de vecini. După ce porcul e „împuns” bărbaţii beau
un păhărel de pălincă în sănătatea tuturora şi pentru bucuria gazdei ca nici
la anu să nu taie porc mai „mic decât aiesta”. Porcul îl pârjoleu cu paie. La o
parte era făcut un foc mic. Îngrijirea focului era datoria copiilor. De aicea
luau foc la pârjolit.
Porcul îl aduceau din coteţ cu fundul înainte, ca norocul să rămâie în
coteţ. Părul porcului (o parte pe care l-au smuls când l-au prins) trebuie
împrăştiat în „ocol”, la fel şi unghiile.
Porcul se desface la spate. Pe fruntea porcului fac cruce cu asta se începe
desfacerea.
Mersul muncii e îndrumat de gazda casei, iar la aprobarea gusturilor e
responsabilă găzdoaia. Aşa ziceau: „Astăzi trebuie şi fim treazi, că dacă »zmintim« ceva, simţim tăt anu. Lucrăm pe un an.”
Din porc lăsau carne multă, pe care o afumau, făceau numai cârnaţ subţir. Făceau caltaboş („cardaboş”) cu pisat mai târziu cu orez. „Maţa curului”
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„Cămara plină e bucuria gazdei”
era umplut cu carne şi cu pisat, apoi l-au fiert drept supă acră. La fel procedau şi cu stomacul dacă nu au făcut „caş de porc” (bõrsajt). De altfel acesta
se numea „ţişcă”.
Stomacul pentru „caş de porc” l-au belit, apoi l-au umplut cu umplătură
măcinată. Belitura o foloseau la altoitul laptelui. Cu splina măsurau copiii.
Arătau cu splina cât să crească fata, „copilul”, spunând:
„Coada-n jos. Fata-n sus.
Mi-i on colac, fetii ficior de diac.”
Colţii porcului îi zdrobeau şi îl foloseau ca medicament. Mâncarea specială a zilei care se servea la cină era (şi mai e şi în prezent) tocana cu varză
acră din „hurdău”.
Cum se făcea tocana cu varză?
Se face tocana de carne în felul următor. „Frijem un dărab de clisă din falca
porcului. În unsoarea primită punem la fript mai multe feluri de carne. Dacă a
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lăsat „zamă” punem în zamă ceapă cât
putem la o tocană. Fierbem carnea până
la jumătate. Varza („curitul”) punem la
fiert într-o oală separată. Fierbem până
la jumătate.
Într-o oală mare punem în straturi
carnea şi varza. Pe deasupra punem
varză. Fierbem împreună la foc mic şi
astupată cu „fideu”. Dacă s-a „înmoiat
curitul” de sus e gata mâncarea. Sarea şi celelalte boabe de aromatizare se
pune când facem straturile. Când am
terminat cu formarea straturilor, mâncarea nu o mai învârtim cu lingura.” (V.
V. J.)
E o mâncare din care se poate
mânca în mai multe zile. La cină ia
parte toată familia, fraţii şi cei care
au ajutat la prelucrarea porcului. La
Săcal la prelucrarea porcului nu este
măcelar. Bărbaţii la fiecare casă „se
înţeleg” (ştiu) la desfacerea porcului.
„Cămară”
După „diznotor”, la fraţi, la neamuri se trimitea „coştolău”. Cârnaţ, „cardaboş”, jumere, o bucată de carne, care se numeşte „orja” şi „curit”.
Ce fel de vase aţi folosit la bucătărie?
Gospodinele până în anii 1960 nu au avut maşini pentru bucătărie.
Cele mai cunoscute şi răspândite erau maşina de măcinat mac şi nuci şi
maşina de tocat carne.
Pentru zdrobit foloseau piuleţe, pentru tăiat în bucăţi, cuţite şi barduri.
Aveau cuţite de diferite funcţii şi mărimi. Astfel era cuţit pentru împungerea porcului, pentru belit, pentru tăiatul pâinii, pentru tăiatul aluatului
şi cuţite mai mici pentru alte procedee.
La fiert se foloseau linguri, făcute mai ales din lemn. Linguri mari
foloseau la opărit, la friptul jumării, la fiertul „porodicelor” şi a „legvarului”
(marmeladei), deci când fierbeau în căldare. Era lingură separat pentru
dospeală, pentru pisat şi linguri mai mici pentru fiert, pentru „rântaş”.
La pregătirea aluatelor şi prăjiturilor foloseau „sâcitoare”. La mâncat foloseau tacâmuri modeste. În „ieşte” zile nu se foloseau toate serviciurile.
Furculiţa şi cuţitul se foloseau la zile mari când aveau timp destul pentru
mâncat.
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La coptul prăjiturilor şi fripturilor se foloseau „tepşia” şi tigaia. Nu
lipsea din bucătărie „sâta”, strecuratorul şi foarfeca.
Ce procedee mai practizaţi, care
se bazează pe tradiţii familiare?

Puţine. Le putem enumera pe
„brânci”. Iată-le:
– Întindem aluat pentru „levese”,
fierbem porodice, „legvar”, acrim „curit” în hurdău, facem compoturi şi
acrele „turtim” porc, facem scoacă şi
coacem colaci.
Io fac legvar numai din fructele produse în grădină. Laptele ducem la lăptărie, acasă fac numai scoacă şi pun la
acrit laptele. (L. M.)
Aluatul făcut pentru aluat fără
zamă, trebuie lasăt mai „molcuţ” şi
puţin mai gros, iar când fierbem trebu„Cămară”
ie adăugat în apă „o lingură de ulei”.
Compoturile şi acreala se fac
aproape la fel. Borcanele cu fructe sau castraveţi sunt puse la foc într-un
vas mare cu apă. Se fierbe la foc liniştit până ce fructele din borcan îşi pierd
culoarea şi în borcan se formează beşicuţe. Borcanele trebuie astupate şi
lăsate în vas, până ce apa din vas se răceşte. Conservarea se face cu salicil.
Ce metode de conservare mai cunoaşteţi?
Mai demult am uscat fructe. Metoda o ştim, dar nu mai facem. La anu
nou de obicei fierbeau supă de fructe, din fructe uscate. Când umblau cu furca,
la şezătoare găzdoaia „îmbia” femeile cu fructe uscate şi duceau în straiţă când
mereu la câmp.
Conservarea cărnii după „diznotor” se face şi acuma aşa cum au învăţat de
la părinţi.
Carnea, „clisa”, înainte de afumare, erau sărate şi aşezate într-o albie. La un
porc se foloseau cam 3–4 kg de sare. Carnea, slănina stăteau în sare 3 săptămâni,
până ce ieşea din carne apa. În acest timp carnea şi „clisa” erau întoarse de mai
multe ori. Scoase din sare 2–3 zile le agăţeau „la azvântat”, să picure de pe carne
lichidul de apă cu sare. Când „s-a azvântat” le-au pus la afumat. Afumatul se
face în 2–3 zile la foc foarte-foarte slab, cu rumeguş. Aproape la fiecare casă era
„fumător”.
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Cum se mura varza?
La Săcal, se mai practică şi azi
„acritul curitului în hurdău”.
Noi în fiecare an am pus curit. (L.
M.)
Hurdăul vara l-am pus lângă fântână şi punem în el apă, să fie plin,
că dacă se uscă hurdăul, lângă dungi
cură zama din iel. Când punem curitul spălam bine hurdăul.” Punem curit
„mânânţel” şi „broazbe”, „căpăţâni”.
(Când punem în „hurdău” curitul punem un rând mânânţel, un rând de
„căpăţâni”. Mânânţeii erau bine bătuţi, cu piciorul. Un copil în hurdău
umbla tă roată, călca bine curitul. Pe
straturi presăram sare, punem boabe
de pipir, piparcă tare, hrean şi măr
gutii.
Hurdăul plin îl acoperam cu scânduri şi puneam pe el pietre. De altfel
„Fideuri”
„hurdăul” ave şurub şi cu şurubul îl
strântorem când o vinit zama sus, la
suprafaţa hurdăului. Când s-a făcut spumă pe zamă o culejem şi spălam „hurdăul”.
În trei săptămâni, până ce s-o acrit curitul hurdăul îl ţinem la căldură şi apoi
îl aşezam la locul său definitiv, în cămară.
Din „curit” am fert tare multe feluri de mâncări. Fiert şi nefert l-am putut
mânca. i zama o beau (băiem). Zama e un fel de medicament, în contra constipaţiei, când „nu are vomu scaun”.
La zi de sărbători mainu în tăte casăle să ferbe „curit umplut”.
Dacă nu s-a produs varză în sat, pentru acrit o cumpărau din Hărşand.
Hărşandenii produceau varză pentru vânzare. Aşe le ziceau: „torzsás Harsány”.
Prunele pentru marmeladă cumpărau la Ugre (Biharugra).
Cum făceau săcălenii „curitul umplut”?
Sarmalele e o mâncare populară. Diferenţa constă doar în faptul că în
loc de pisat se foloseşte orez. Modul de pregătire nu s-a schimbat.
Carnea, fie „vie” (proaspătă), ori afumată, e tăiată în bucăţi cu cuţitul.
În carne se amestecă şi o bucată de „clisă”, mai ales de pe falcă sau de pe
cap. În general lângă umplătură nu se serveşte „curit mânânţăi”. În oală,
pe fund şi deasupra se pun câteva frunze şi se fierbe până ce apa se fierbe
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din oală şi rămân numai umplăturile. Cândva „curitul” se fierbea în
cuptor, în prezent cine unde are
posibilitate.
Schimbarea în modul de pregătire e, că acuma se foloseşte carne
tocată cu maşina. Dar femeile sunt
de părere că nu are acelaşi gust!
Sarmalele sunt mai gustoase pregătite aşa cum le-au făcut până acum.
Cum se pot caracteriza mâncărurile din Săcal?

„Coşară dă pită”, anii 1960

Cândva, – dar adeseori şi acuma
– au fiert „d-on fel”, mai ales „zamă”.
Legume, ca felul doi se fierbe nu
demult. Supele noastre se gătesc
cu rântaş şi cu deseală, făcută din
lapte sau smântână şi fărină. Prima
dată se pune rântaşul pe mâncare, iar
după ce a fiert puţin se pune deseala. Pe supele din fructe se pune nu-

mai deseală.
Fiecare supă se mânca cu pâine. Excepţie făceau, supele făcute pe
carne.
Morcovi se puneau numai în supa de carne, dar se fierbea şi supă de
morcovi.
Iarna, în cuptor se fierbeau „păsulă groasă” şi mazăre zdrobită. Această mâncare semăna cu legumele, dar erau gătite fără „răntaş”, fără deseală.
Erau zdrobite prin sâtă.
Ca felul doi, lângă „zamă” se făceau plăcinte, fripturi, aluat fără zamă,
„pancove” şi cirighele.
Cei din Săcal cunosc mâncărurile făcute din mămăligă. Mâncau mămăliga cu „curit” sfârâit, cu lapte, cu smântână, cu scoacă şi cu „multe de
tăte”.
Carnea se mânca mai mult fiartă şi friptă.
Salată se făcea din castraveţi şi din salată verde.
Băutură se servea la sărbători şi bărbaţilor la seceriş.
Între anii 1945–1970 la Săcal era vie. Atunci s-a răspândit prepararea
vinului.
La anul nou nu poate lipsi din meniu plăcinta întinsă cu varză acră şi
cu „croampe”.
Săcălenii sunt convinşi că nu este mâncare rea, dacă omul e flămând!
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„Coşară dă pită”, prima jumătate a secolului XX

ÎNTÂMPLĂRI ŞI ZICALE LEGATE DE MÂNCĂRURI
Următoarele întâmplări sunt povestite de Maria Isai Laczkó. Ele în sat
s-au răspândit ca zicale.
Se sporeşte ca leveşele li Ana Marti
Ana Marti a fost o muiere tare săracă. Trăie de pe o zâ, pă cealaltă. Unde lucra
zua, acolo mânca şi acolo şi durme. Odată o şezut în chinduţa Vanii Ciuchii. O
fert ceva zamă pe prune. Cât o mâncat din leveşe cu atâta l-o sporit. Tătă săptămâna mânca leveşele. Au întrebat dă ie: Nană Ană, cum că dumitale mănânci tătă
săptămâna leveşele acie ce ai fert cu o săptămână-n nante? Cum dă nu trece?
Răspundea nană Ană: Da, fata me, leveşele me să sporeşte. Cât mânânc din ie
zua, noapte cu atâta se sporeşte.
Într-o primăvară nană Ana s-a dus dîn sat. Nu s-a auzit nimica despre ie. Zicala ei trăieşte ş-amu în familie. Spunem atuncea când o mâncare nu prea trece
şi se pune de la un loc, la celălalt loc, orcât mâncăm, tă rămâne. Atuncea zâcem
glumind: se sporeşte şi mâncarea noastră ca leveşele li Ana Marti.
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„Coşară dă pită”, pentru „lipiaş”
Peştele li Voşodi
Maica bună are un finu. ide la Ugre. Când vine la maica bună îl îmbie cu câte
ceva, cu ce ave. Voşodi nu prime. Tă să lăuda. Zâce cătă maica bună: O, nănaşe.
Nu-s flămând. Amu m-am săturat cu peşte. E adevărat că la Ugre este pescărie şi e
de crezut că Voşodi mânca şi se sătura cu peşte.
Da, maica bună era ne încrezătoare, că la Voşodi îi plăce şi se laude.
Îi zâce: tu te lauzi, că cât peşte mănânci, şi mie nu-mi aduci nici atâta să coştolesc. Da, adă-mi şi mie, barămi atâta să-mi tracă dorul să mă satur şi io o dată.
Bine nănaşe, o făgăduit Voşodi. Ţ-oi aduce. Fii hodinită.
Bine, bine. Da, când îi vini iară?
Nu ştu, da ce am făgăduit, l-oi ţâne.
Na, atunce oi fi hodinită că nu m-oi ciumurli de peşte. Până îi vini iară,
m-oi gândi tă la tine şi la peştile tău. Cred că şi peştile cei mici s-or creşte şi ti-i
sătura cu ii. Io iară, dacă nu s-or vuji şi mie din ele, oi lua din bold sau de la
„hălăştău”. S-o dus Voşodi.
Când o vinit iară la maică bună, o fost săturat cu peşte şi o vinit cu brâncă
goală.”
Din poveste a devenit zicală: „S-a săturat ca Voşodi de peşte”. Aceasta

Mâncăruri şi pregătirea lor la Săcal

71

Unelte folosite la pregătirea mâncărurilor din făină
zicală sa circula numai în familia noastră. Spunem atunci când ne-am
săturat atât de mult, că nu mai putem mânca.
Cei din sat când iau parte la o serbare (nuntă, zi de onomastică, bancheturi) se laudă spunând „om mânca cu lingură mare”. Aceasta e o zicală
pe care o cunoaşte şi o foloseşte tot satul. Circulă prin sat şi nişte sfaturi
„stabiliri” în forme de zicale care se leagă, de învăţăturile li nană Aliză.
„Auzi-ţi muieri!” zicea. Vă spun vouă ceva! Pe când vine vomu acasă de la lucru, să vă săturaţi bine, că nu se ştie cu ce brâncă va da bineaţă, cui a pocni cu
biciu şi ce va zâce.
Pe mâncare nici odată să nu vă înmâniaţi că îţi rămâne flămânde.
Dacă videţi că vomu e mânios dâr ceva, umblaţi pângă el cu rote ridicată şi să
vadă alşoca cu cipcuţă, şi îndoieţi-vă cât mai jos şi să vadă şi altile…
i nu coştoliţi pre des mâncările că îţi păţi ca Piroşca Puşcaşului. Atât o coştolit
mâncarea că s-o săturat din oală, iar la ceilalţ nu s-o vujit din mâncare.
Iartă Tu, Toma nost!
Toma o fost chemat la nuntă. S-o măritat Măriuca, a sorii fată. După cununie, Toma s-a dus acasă să alipuiască iosagii. Pe când s-o dus înapoi tătă lume
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o şezut la masă. Toma n-a ştiut inde
şi şadă şi s-o dus la soră-sa să-i facă
loc. Soră-sa n-o vrut să vătămască pe
nimeni şi scoală pe cineva să-i facă
loc li Toma i-o zâs fratelui său. Hai,
Toma şezi aice lângă uşă! Vezi, că nu
pot scula de pă loc pe nimeni. opte lui
Toma „iartă Tu Toma nost, că Tu eşti
d-a nost!”.
Zicala, „Iartă Tu, Toma nost!” se
zice când vine cineva la casă şi ocupă locul preferat al unei persoane.
Nu zicem să nu şadă la locul ales,
ci spunem persoanei al cărei loc a
fost ocupat: „Iartă Tu, Toma nost”
ceea ce înseamnă, nu te supăra tu
eşti acasă bine ţi-a fi ori unde să
şezi.
Aluatul nanii Verjuncă

Verjunca era unguroaică. ide lângă
noi. Înţelegea ceva româneşte şi ştia câteva cuvinte. Ave şapte băieţ. Ferbe tădauna mult. Când ferbe aluat fără zamă,
întinde şi trei pături de aluate. Verjunca şi de data asta s-o pregătit să fiarbă aluat
fără zamă. Păturile de aluate le-o pus pă gard să se zvânte. Noi am avut un câine
cu numele Dió. Cum sufla vântul faţa de masă, câinele o zburat pe gard. Atât
o zburat şi s-o jucat cu faţa de masă până ce u-o tras jos. L-o tras până înaintea
căşii. Acolo s-o culcat şi o început să latre. Pe când o vinit mama şi vadă ce ie,
dâr ce latră cânele, o văzut că vine Verjunca cu sâcitoare în brâncă strigând şi
mormăind.
Dió! Dió! Gyere ide! Hai! a vrut să lovască cânele. Câinele fuja dă ie, nu l-o
putut ajunge. Da ie strâga în gură mare mainu plângând.
Hallod Mari! Kösd meg a kutyádat! A betyesig álljon bele a gyomrába. Nízd
meg mit csinált. Lehúzta a tisztámat. Nana Verjuncă s-o uitat la aluat şi spune:
Ce şi fac cu ie? Cum ş-o fierb? Gyere csak a szemem elé. Kapsz ne félj! A
draku vigyen el, Dió!
Pe larmă am ajuns şi noi, copiii acolo. Ne-am uitat la aluat. N-ave nici on bai. L-o
tras aşe de frumos că nu era ros, nu era cu praf, numai aceia îi era vina lui Dió, că
l-o tras!
Verjunca amărâtă o luat aluatul, se uita la noi, mormoind şi jurând căinele
s-o dus acasă.
Noi, copiii, nu ne zdrobem de problema Verjunii. Noi am făcut mamii alte
gânduri. Am strigat întrebând cu gură mare pe mama: Verjunca de ce-o făcut aşe
„Corşeu”
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„Ulcele dă lapte şi sărăriţă”

„Reseleauă şi ulceauă”
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„Blide
de bădic
ld d
b d şi mojer”
aluat cu aripi? Ce zâceţi? – întreba mama. Noi tă mânam, aluatul o avut aripi!
Cum? Unde? I-am povestit că aluatul n-o fost aşe rotund ca a ii, ci ici colo era mai
lungă pătura şi arâta ca ş-o aripă. La mama îi era frică că va auzi Verjunca ce
strigăm.
Io cu soră me, tă mânam, biztos că dârt-acie o zburat aluatul dă pe gard, că
o avut aripi!
Am tăcut cât am tăcut, dar de câte ori făce mama aluat tă ne uitam la
pătură şi controlam. Am zâs mamii: Na, aluatul dumitale nu o să zboare că n-are
„aripi”. Mama ne-a spus, că dă acie a avut „aripi” aluatul Verjunii, că aluatul
a fost moale şi cum l-o sucit la unele locuri s-o intins mai tare.
Verjunca nu a ţinut mânie cu noi, dar în familie când se făcea aluat se zice: bagă
de samă cum suceşti, că dacă i-a creşte aripi, a zbura „ca aluatul Verjunii”. (M. I. L.
şi I. I. G.)
Cândva – mai ales „muierile” – duminica după-masă „şideu” la uliţă. Povesteau întâmplările zilei şi spuneau reţete, cine ce fierbea. De obicei, dacă
au terminat cu masa, mâncările rămase le puneau dinaintea muştelor. Carnea o astupau sau o puneau sub sâtă. Zâcala următoare s-a născut într-o
situaţie asemănătoare.
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„Sopon fert”
„Îi găsi ceva sub strecurător!”
„Nana Măruţă era vecină cu noi. Nu pre vorove de şide cu muierile şi ie la
uliţă. Ţâneu oaie, pe care ţâneu la tăniar din „sic”. Aveu on tânăr cine le ajuta la sic,
îl chemau, Ionuţ. Când vine Ionuţ de la sic, muierile şideu la uliţă. Nana Măruţă nu
s-o sculat şi margă să deie de mâncat la Ionuţ. O spus numai atâta:
„Du-te-n lontru Ionuţ, îi găsi ceva sub strecurător.”
Muierile numa tăceu! Când s-o dus din „trupă” nana Măruţă, s-or apucat
vorbele: „Vare, ce-o putut mânca Ionuţ de sub strecurător?” Deci nu s-o ştiut ce o
„mnezăzat” Ionuţ.
De atunci, dacă nu vrem să ştie „lumea din uliţă” ce-am fiert, dacă cerem de
mâncat, mama ne trimite în lontru spunând: îţi găsi ceva sub străcurător!”

POVEŞTILE BUNICII
Maica bună tot ne povestea întâmplări din familia sa. Nouă ne păreau poveşti, pe care le povestim şi noi copiilor noştri. Când povestea, o
întrerupeam cu întrebări să ne povestească şi părţile mai înteresante din
întâmplări. Ne povestea despre cumnatele sale, cum învăţa maică-sa pe
nurori şi despre viaţa din „Totiu”.
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Iată câteva care ne-au plăcut!
După brâncile mele, se dospeşte pita!
Fetele s-au măritat cândva devreme. Rozi şi Maria Sfârli a cheretit la noi că
abde aveau 16 ani. Amândouă fete au „fujitolit” cu fraţii, Mitru şi Toder. Săracele
de ele nu pre ştiau lucrurile din chindă. Maica tă le învăţa. Ne pune pe fiecare la
lucru rând pe rând şi învăţăm de tăte. Maria Sfârli tă să trăja de la lucru. Îi plăce
mai mult să margă la Criş după apă. Nu spune niciodată că nu ştie ceva, din contră,
tă să lăuda: „după brâncile mele se…”
O cheretit rându să coacă Mărie Sfârli. Mărie cerne fărina că s-o făcut tătă casa
albă. Mama o stat până ie o făcut dospeala. Când u-o întrebat că: şti-îi şi frămânţ
pita? Spune, da, după brâncile mele se dospeşte pita.
Na, diminaţa se scula Mărie. Iute, iute o frământat pita, pe când s-o dus
mama la ie, pitele erau rupte în coşeri.
Se mnira mama, cum că sunt în coşeri pitele!? Mărie Sfârli iară se lăuda:
după brâncile mele se dospeşte pita! Mărie o încălzit cuptorul şi o pus pitele în
cuptor. Maica nu i-o zâs nimica „pedig” o văzut că pita nu-i dospită, nu s-a
ridicat în coşară, pe lopată arâta întinsă de vreo patru jejete. Aştepta Mărie să
coacă pita.
Pe când s-o copt pita, o vinit bărbaţii la „früstök”, să mânânce că nu şi-or dus
straiţă.
Scoate Măria Sfârli pita dîn cuptor. Aduce în lontru lipiiaşul, îl pune pe
masă. Să apucau de mâncat. Când u-o tăiat bărbatu-său, s-o uitat la Mărie
Sfârli. Tu Mărie! Asta poate fi numa lucru tău! Pita nu era numai coaje! Nu o avut
mnezi. Pe Mărie u-o suduit, că s-o dat la plâns. Maica s-o prins din nou la copt că la
bărbaţi o trebuit pită-n straiţă.
Altădată când i-o dat mama de lucru, s-o tras la o parte sau o schimbat cu mine
spunând: Morică, fă tu! Purta-oi io apă.”
Din poveste au rămas în familie două zicale. Când facem un lucru şi vrem să
ne lăudăm, zicem: „după brâncile mele se dospeşte pita”, iar când nu ne place
lucrul pe care îl facem atuncea spunem: „purta oi io apă!” (I. I. G.)
Oala asta, nu e oala aciie…
La Totiu, bidonul, sau oala cu unsoarele, cana cu apă ţânem su masă. Era toamnă, şi ludaiele erau de mâncat. Vecina o fert ludaie de toamnă. U-o pus su masă să
să răceasă. Dimineaţa când s-o sculat pruncu ca şi-n tarând, fiind prunc „nyálkos”,
mândru, s-o uns pe păr. În vreme ciie era frumos dacă părul pruncilor, ficiorilor era
„lins” şi dacă sclipe. Dârt-asta se unjau la păr cu unsoare. Feciorul din vecini, Mihai, după ce s-a îmbrăcat, s-o dus la boi că era „biriş”. Umbla fişcurând şi horind
între boi. S-o făcut dimineaţă. Hortacii săi s-o dat la râs. Mihai nu ştie ce râd, da
o râs şi el cu ii. După on timp o simţit că e de râs ceva pă el. O întrebat, că ce-i de
râs? Îi zice unu din „bandă”.
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Tu, Mihaie!
Da, inde ţ-o umblat brânca azi noapte?
Umblat-o inde o putut! Poate ş-a colo inde gândiţ voi! Da, nu te-ai uitat în
cocotoare? întrebau.
Nu, că n-am aprins lampa! spune Mihai.
Da, du-te, atunce la oblac şi vezi cum te-ai mânjit cu ceva!
Mihai când o văzut că e mânjit cu ludaie, s-o ruşinat. Zâce cătă hortaci: Am
zmintit oalele. Numai că oalăle de su masă! N-am umblat la „oala” la care
gândiţi şi voi. Păcat. Oala asta, nu e „oala” acie.
Ficiorii râdeu şi aşe dădeu bineaţă sara după întâmplarea aceasta, apoi la noapte şi grijiţ la care „oală” vi-ţi întinde!” (L. M.)
Colacii mătuşii
Mihăieş s-o dus de cătană. Mătuşa se amăre tare. După o vreme s-o gândit aşe
că va trimite un „poc” la Mihăieş. S-o dus la poştă şi să înştiinţeze cum ar pute
ie să trimită poc la cătănie la pruncu său. Când o ştiut dă tăte, s-o apucat să facă
pocul. O copt nişte colacuri, cum s-a copt la noi. În lăboş o copt colaci rotunzi şi
două rude cu maci şi cu nuci. Colacii i-o învălit în merindece, i-o pus în straiţă
şi o cosut gura straiţei. La poşta i-au ajutat şi scrie „címu” (adresa), i-au spus şi fie
hodinită că Mihăieşul va primi pocul.”
În vreme aceie era mare lucru dacă la cătănie cineva o primit poc!
Mihăieş, adică eu, am fost citit când s-a anunţat cine o primit poştă! M-am dus
să preiau poşta. N-am aşteptat nici scrisoare, nici poc! Tă mă gândem, vare ce-am
primit? Mama nu ştia şi scrie! Poate cineva s-o gândit la mine!
Când m-au spus că am „poc”, m-am mirat şi mai mult. Arătându-mi pocul am
fost uimit. Am stat numai, şi n-am putut face nici un pas. Pocul era aşe de mare că
l-am luat în braţă aşe îl ducem. Cei din cameră, m-au aşteptat.
Io tă la acie m-am gândit, vare ce o gândit mama că m-o trimăs aşe poc mare.
Un pic mi-era şi ruşine. N-am ştiut cum şi-l desfac. Desfăcând colacii, rând pe
rând am pus unu lângă altul, pe pat. Nu ştiam înde şi-l pun. Colacii erau frumoşi
şi ţi se făceau cătă iele.
Da io tă mă uitam cătă ii, gândind: vare când oi mânca atâţia colaci? Ce şi o
gândit mama?
i-i ţip, nu-i iertat! M-a bate Dumnezo. N-am inde şi-i pun. Cum am stat
acolo lângă pat, în gânduri odată mă-ntrabă cineva: Frate! Ne dai şi nouă? Putem coştoli? Aşe colaci nici n-am văzut. Se mirau văzând colacii mamei.
A, da! Cum şi nu! Ie, poptiţi cu mine!
Tăţi care eram în cameră mâncam ca lupii. S-o vujit la tăţi! Io, totuş repetam
în mine: O, mamă! Trimite-mi, da n-atâta.
O trecut colacii, da mi s-o făcut un alt gând! Ce şi fac cu merindecele şi cu
straiţa? Le-am pus în ladă. Am îndesat bine să aibă loc.
Mama de bucurie că am primit pocul, iară m-o trimis poc! Bucuria me era tot
aşe de mare.
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Când m-am dus acasă pe „sobodşag” (în concediu) am dus acasă „lada” plină
cu merindece şi cu străiţi. (I. I. G.)
Din aceasta întâmplare a rămas zicala, între neamuri: „O, mamă! Trimite-mi, da n-atâta!” Spunem şi azi când din ceva primim o cantitate atât de
mare încât nu ştim unde să o punem.
Oauăle de gâşte!
Pe vărul tatii, noi între noi aşe îl chemam Ferkerenc. S-o dus de cătană. O slujit
la „husari”. După un timp o vinit acasă la „sobodşag”. Mătuşa se bucura şi aşe o
gândit că i-a face o bucurie mare la Ferkerenc şi l-a pune şi doarme în camera ce
chistaşe la noapte. I-o făcut patul şi după ce s-o culcat a închis şi uşa să poată hodini
bieptu prunc, să nu audă în lontru nici o zoală.
Odată, în liniştea nopţii aude strigăturile lui Ferkerenc: Lóra! Lóról! (Pe cal,
sus! Pe cal, jos!), dar aude şi zdrâmbărături. Aprinde mătuşa lampa şi mere la
Ferkerenc că de acolo s-a auzit zdrâmbărăturile. Ajungând în sobă vede că Ferkerenc şede pe capătu patului, patul e mânjit, perinele şi duna e tot galbenă.
Îl trezeşte pe Ferkerenc! Ce faci pruncu mneu? Scoală-te!
Ferkerenc s-o visat, că e la cătănie şi face ceea ce trebuie făcut pe cal. O
zburat peste capătul patului în jos şi în sus.
Mătuşa o ţânut coşara cu ouăle de gâşte la capătul patului. Ferkerenc când o
zburat din pat, o zburat în coşara cu ouăle de gâşte!
Toate s-or spart!
Când o văzut mătuşa s-o dat la văietat! Cum s-or face amu gâşte!
Gâscă era la fiecare casă. Făceau bani din ele. Penele le vindeu, iar toamna
îngreşau gâştile pe care le vindeu şi le tăieu. Cu unsoare de gâscă fierbau până la
tăiatul porcului.
Ferkerenc s-o dus amărât înapoi. Mătuşa şi-o cumpărat la târgul din Komádi
boboci de gâşte pe care le-a crescut cu mare grijă.
Când au început să ouă gâştele, muierile zâceau – Băga-ţi de samă inde puneţi ouăle! Să nu păţiţi ca Lina Ciuchi!” (L. M. L.)
Întâmplările se povesteau şezând la uliţă, la şezători, în zile de sărbători
când rudele s-au dus în vizită una la alta. Până ce nu era TV femeile şedeau
mai mult la uliţă. De obicei, dacă se întâlnesc 2-3 femei, se dau la vorbit.
Pe lângă ştirile din sat, se mai întreabă reciproc: Ce ai fiert? Cum ai fiert?
„Noutăţile”, mâncărurile pe care până atunci nu le-au fiert, „prăbălesc” şi întâlnindu-se din nou îşi spun părerile. Aşa învaţă una de la alta. Aproape fiecare gospodină are scrise „reţeptele” bine reuşite, şi acestea trec din
mână în mână între rude. Adeseori sunt pomenite zicalele ca:
– Câte case, atâtea mâncări!
– Nu este mâncare re, dacă omul e flămând!
– Doba goală, e bucuria mâncări!
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DATELE AU FOST CULESE DE LA:
Etelca Taga Dobai
Irina Goron Boncza
Viola Vásárhelyi Juhász
Iuliana Burzuc Lukács
Maria Isai Laczkó
Irina Isai Garami
Elisabeta Bulcsú
Ernõ Juhász
Ioan Goron

1923
1930
1928
1930
1939
1941
1975
1929
1924

E.T.D.
I. G. B.
V. V. J.
–
M. I. L.
I. I. G.
E. B.

(In: Izvorul, Revistă de etnografie şi folclor, Redactor: Emilia Martin,
Giula, 2003. p. 32–51.)
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Obiceiuri de post la Săcal
La Săcal existau diferite obiceiuri de post. Se respectau în general posturile
de biserică, şi se postea din iniţiativă proprie. Mai demult postul se ţinea de
întreaga familie, în zilele noastre postesc doar cei vîrstnici.

De ce se ţinea postul?
Oamenii religioşi erau convinşi că prin post, rugăciune, spovedire şi cuminecătură se poate obţine iertarea păcatelor, şi urmînd învăţăturile lui Cristos
ei pot da exemplu, îşi pot încerca voinţa şi perseverenţa. Postul se respecta
cu rigurozitate, pentru care răspundea cea mai vîrstnică femeie a familiei.
Dar tocmai datorită prescripţiilor severe ale postului, obiceiurile acestuia
erau ţinute, cu desăvîrşire, numai de femei.
Postul se manifesta în felul alimentaţiei. In zile de post nu se consumau
alimente de origine animală, mîncări pregătite cu grăsime, înainte de post
întreaga veselă a gospodăriei (oale, cratiţe, tacîmuri, vase de lemn etc.) era
spălată – obiectele din lemn erau fierte în leşie, preparată prin fierberea cu
apă a cenuşei de lemn. Astfel se asigura ca în mîncare să nu ajungă nici un
pic de grăsime. Cel mai mult se respecta postul mare înainte de Paşti şi
postul mic înainte de Crăciun, ambele cu cîte o durată de şase săptămîni,
perioadă în care miercurea şi vinerea „nu să mînca dă dulce”.

Cum se ţinea postul?
Postul începea imediat după miezul nopţii. Cel ce postea, dimineaţa se
ruga imediat după ce se trezea, făcîndu-şi de trei ori cruce care se deosebea de cea obişnuită: facerea crucii trebuia începută adînc aplecat, atingînd
pămîntul cu trei degete strînse laolaltă şi sfîrşită în poziţie dreaptă. Aceasta
era mătania.
După facerea crucii urma făgăduiala şi rugămintea, cam aşa:
„Doamne ajută-mă ca să pot cinsti zuua de astăzi!”
Apoi se rostea o rugăciune oarecare.
După rugăciune era interzis celui ce postea să mănînce, să bea, nu era voie
nici să scuipe, să înjure sau să danseze.
Acest lucru din urmă s-a păstrat şi într-o strigătură:
„Cine joacă-n postu mare
Pice-i ptele dă pă nare!”
În timp de post nu se ţineau nunţi. Tinerii dornici să se căsătorească „fu-
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geau”, adică feciorul răpea fata, cu alte cuvinte fata fugea cu alesul inimii
sale. După post însă tînăra pereche se putea cununa la biserică.

Mîncăruri de post
Pentru micul-dejun se consuma în general:
– pîine prăjită, ceai;
– pîine cu ceapă zdrobită, cu sare şi oţet;
– pîine cu marmeladă;
– dovleac copt, cartofi fripţi în coajă;
– „lîngălău” copt în cuptor;
– fructe uscate.

MÎNCĂRI PENTRU PRÎNZ:
Moare-ngroşată
Se fierbea cam un pumn de varză murată în zeama ei, la care se adăuga
apă în cantitatea dorită (1-2 litri). înainte de a fierbe din nou, lichidul acesta
era îngroşat cu făină de mălai. Cînd se servea, se picura pe ea untdelemn
amestecat cu boia.

Chisăliţă
Chisăliţa se fierbea din fructe uscate sau compoturi. Aceste mîncăruri nu
erau îngroşate cu făină, doar condimentate cu scorţişoară şi altele. Pentru
ca zeama totuşi să nu fie prea rară, se îngroşa cu un fel de suc de densitatea
piureului, fiert din prune grase.
Chisăliţele se beau în general drept răcoritoare.

Chisăliţă înăcrită
Apa era potrivită după gust de zahăr, sare şi oţet. Astîmpăra setea.

Chisăliţă de tărîţe
Cam o mînă de tărîţe, nişte boabe de porumb sau puţină făină de mălai
erau amestecate cu apă într-o oală de lut, care apoi era pusă la căldura soarelui sau după cuptor, să stea la cald circa 8-10 zile. După ce aceasta fierbea, se
limpezea şi zeama se putea bea. (Pentru cei ce sufereau de boală pulmonară
se considera leac!) În chisăliţă se mai fierbea aluat în formă triunghiulară cu
două tăieturi mici de o parte, semănînd mult cu laba raţei. Zeama aceasta se
numea „ţîtoi”.
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Zeamă cu aluat
Aluatul se frămînta cu apă şi sare şi era întins ceva mai gros decît în modul
obişnuit, apoi era uns cu ceapă şi boia călită în untdelemn. Din aluat se tăiau fîşii înguste, se răsuceau şi se tăiau bucăţele lungi de cîte un centimetru,
doi. Fiert în apă abundentă, era gata zeama.
Mămăliga e cunoscută şi azi pe aceste meleaguri. E larg răspîndită pregătirea ei în fel şi fel.

Mămăliga
Se fierbea mămăliga, apoi cu o lingură se făceau din ea găluşte pe care le
tăvăleau în pesmet sau griş prăjit. După ce găluştele erau aşezate frumos în
formă de cerc pe o farfurie, se punea pe ele marmeladă apoi se presărau cu
zahăr pudră.
„Scrobu’ ”
Aluatul frămîntat trebuia trecut prin răzuitoare, apoi se fierbea în apă puţină. Cînd aluatul era fiert, se îngroşea cu puţină făină. Mîncarea astfel devenită deasă şi compactă se mînca îndulcită sau sărata şi cu puţin untdelemn.

„Dopurile”
Se preparau din aluat de pîine din care, după ce se suceau fîşii de grosimea
unui deget, se coceau pe tavă. După copt erau rupte în bucăţele. Se turna pe
ele apă îndulcită şi se presărau cu pesmet dulce.

„Lepény”
Se pregătea din aluat de pîine care era întins pînă la grosimea unui deget.
Punînd pe el varză murată amestecată cu untdelemn, aluatul era îndoit,
apoi copt pe tavă în cuptor.

„Béles”
Se pregătea un aluat moale din făină, sare şi apă. În bucăţi rotunde, cam
cît pumnul, se lăsa să stea. Uns deasupra cu untdelemn, aluatul trebuia întins cît se putea de subţire. Se umplea cu cartofi fierţi, varză amestecată cu
untdelemn sau cu mere. Făcut rulou, aluatul se sucea în forma cochiliei de
melc şi se cocea.
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Pentru masa de seară
Se consuma în general numai pîine sau aluat fiert, varză murată, crudă
sau călită.
***
Înainte de a se aşeza la masă, familia se ruga, rugăciunea fiind rostită cu
glas tare numai de capul familiei. Ceilalţi rosteau ruga încet de tot, stînd cu
capul aplecat, pînă ce capul familiei se ruga stînd cu capul ridicat. Mesele
principale se luau în comun. După mîncare, capul familiei mulţumea totdeauna pentru masă, cam în felul următor:
„Fie numele Domnului lăudat, că ne-a dat de mîncat şi de băut. Doamne, ţie-ţi
mulţumesc că şi pentru ziua de astăzi ne-ai dat mîncare ţi băutură bună, putere
fi sănătate.”
De fiecare dată după mîncare, membrii familiei făceau mătănii.

Cum şi cînd se mai postea?
Pe lîngă posturile amintite mai erau zile de post aparte. De pildă: la
Bobotează, la Sfînta Marie (15 august), în vinerea seacă, în ziua de Sfîntu
Petru şi Pavel, la Sfîntu Ilie etc.
În aceste zile de post nu se lucra.
Se postea în general ca-n alte dăţi, dar se cultivau şi obiceiuri aparte, ca
de pildă la Bobotează.
În această zi cînd preotul „umbla cu cruce”, adică mergea să sfinţească
casele, posteau mai cu seamă fetele care doreau să se mărite. Pe lîngă faptul că toată ziua nu mîncau, nu era voie nici să şadă, nici să sărute crucea.
Conform credinţei populare, fata care posteşte în această zi va afla cine îi
este ursitul. Dar trebuia ca odată cu apariţia primei stele pe cer să se culce
pe podea, punîndu-şi capul acolo unde stătuse preotul cînd a sfinţit casa.
În prealabil mai trebuia să prăjească trei felii de pîine, dintre care pe una o
punea sub cap, pe a doua o mînca, iar pe a treia o punea pe masă. Sub cap
mai trebuia să aşeze şi o oglindă şi un pieptene. După toate acestea, fata
„desigur” vedea în vis bărbatul care îi va deveni soţ.
Se mai recomanda ca fata – după ce visase – să iasă în stradă şi să stea sub
fereastra unei case cu familie mare, ascultînd ce va auzi dinăuntru. Dacă
fata auzea că părinţii spun vreunui copil: „Şez!” – asta însemna că fata nu
se va mărita în anul acela. În schimb, dacă auzea spunînd: „Du-te în tindă!”,
putea spera că se va căsători în curînd.
Mai putea merge fata şi la al treisprezecelea copac de la casa lor, şi cum
era acesta – înalt, subţire, puternic sau cîrn – aşa îi va fi mirele.
Toate acestea le putea face şi un fecior de însurat.
În vinerea seacă toată lumea se îmbrăca în negru. În această zi nu se
consuma nimic, nici copiii n-aveau voie să mănînce decît floricele (cocoşi).
***
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Post de cîte o zi se mai ţinea din proprie iniţiativă, de pildă din recunoştinţă că cineva a scăpat de o mare primejdie, grijă sau supărare:
– i s-a întors fiul din război;
– s-a aflat un animal pierdut;
– s-a însănătoşit un grav bolnav din familie.
Se mai putea posti şi pentru ca cineva să aibă noroc, dar erau unii care
ţineau post pentru ca duşmanul lor să primească pedeapsa meritată.
Mama mi-a povestit următorul caz:
De la o familie a furat cineva un cal. Gospodina se hotărî să postească
împreună cu alte şapte femei cunoscute pentru a afla cine a fost hoţul. Le-a
cerut celor şapte femei să ţină post în aceeaşi zi. Femeile s-au învoit şi au
postit după toate prescripţiile. Gospodina a aflat prin vis unde a fost dus
calul. Furtul a fost descoperit, iar femeia l-a blestemat pe tîlhar:
„Şi nu-i deie Dumnezo noroc nici cît la un pui dă mîţă!’’

ÎNTÎMPLĂRI LEGATE DE POST
Un băiat a săvîrşit un furt. Păgubaşul rugase şapte persoane să ţină post.
Cei care au postit s-au aşezat pe nouăzeci şi nouă de cuie. A doua zi, băiatului tîlhar începu să-i curgă sînge din nas şi din gură. Se îmbolnăvi grav.
Cerîndu-şi iertare s-a înfăţişat păgubaşului cu lucrurile furate. Fiind iertat,
băiatul se făcu mai bine.
***
Avea o femeie un bărbat foarte beţiv. De cîte ori se îmbăta, obişnuia să
zică: „Mă spînzur”. Soţia nu-l luă în serios. Scenele de acest fel erau dese. O
dată, bărbatul într-adevăr se spînzură. Femeia dormise toată noaptea, ca-n
alte dăţi, şi numai dimineaţa află ce s-a intîmplat. Simţindu-se vinovată, trei
zile şi trei nopţi a postit pentru ca să i se ierte păcatul şi să scape de mustrările de conştiinţă.
***
Merită să fie menţionate şi istorioarele hazlii legate de post. Deoarece posteau mai mult bătrînele, tinerele nurori se străduiau să le facă necaz soacrelor.
Într-o zi de post o soacră îşi întreabă nora:
– Ce fierbi, că doară ştii că io azi postesc?
Nora, – cu gîndul la mîncarea bună pe care intenţiona s-o facă, ştiind că
soacra nu va îndrăzni nici să guste din ea, dar nici nu va lucra toată ziua –
astfel răspunse:
„Cîţ or lucra tăţ or mînca,
Cine şede, lasă rebde!”
Aceste cuvinte sînt şi azi citate adesea ca zicători, dar adresate celor leneşi.
***
O bătrînă care avea două nurori postea foarte riguros. Cînd văzu că tine-
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rele neveste nu arată nici un semn de bunăvoinţă faţă de ea cînd posteşte, se
plînse fiilor săi. Îi zise celui mai mare dintre ei să se urce în pod, ca prin horn
să vadă şi să audă tot ce se întîmplă în casă.
Bătrîna o întrebă pe una dintre nurori:
– Ce-ai fiert, Lino?
– Zamă pă cute – fu răspunsul.
– Da tu? Mărie? – o întrebă pe cealaltă noră.
– Zamă pă spălătoare – răspunse aceasta.
Stă pe gînduri bătrîna, cum o să mănînce ea din fierturile astea. Le întreabă din nou pe nurori:
– Voi ce mîncaţi?
Atunci nurorile o apucară pe soacră s-o ducă la masă să mănînce dar întîi
o puseră să joace.
Atunci bătrîna apucă de se văietă:
„Dumnezeul meu din pod ie uită-te cum mă-ntorc!
Dac-oi juca oi mînca,
Dac-oi sări, oi sorbi.”
Strigă din pod feciorul mai bătrîn:
– Lino!
Lina pe loc ameţi. Mărie vru să o ia la fugă, dar soţul o prinse căci stătea
tocmai în uşă.
Au luat apoi bărbaţii biciurile şi le-au pus pe femeile lor să joace şi ele şi
să zică:
„Dac-oi juca oi mînca,
Dac-oi sări oi sorbi.”
Iar bătrîna ajunse la concluzia:
„La cel prost nu trabă post.
Că posteşte cît trăieşte.”
Trebuie să mărturisesc că în copilăria mea şi noi – puştii – făceam cîte-o
poznă pe socoteala bunicii. Ca să se convingă că am respectat cu toţii prescripţiile postului, bunica obişnuia să facă semn la cîrnaţ, Ia slănină, iar grăsimea din bidon o netezea. După ce noi totuşi mîncam din cîrnaţ, cu ştirea
tatei, făceam şi noi acelaşi semn, ori ziceam – dacă totuşi bunica descoperea
„furtul” – că întîmplător s-a şters semnul, atingîndu-ne de cîrnaţ, umblînd
prin cămară.
Bunicul meu mai respectă şi azi vechile obiceiuri, dar nu e nici împotriva
celor noi, pe care le însuşeşte cu plăcere. Dînsul nu mai posteşte cu rigoare,
ţine doar la faptul să se roage cu regularitate înainte de a lua masa.
***
Mi s-au părut interesante strigăturile despre mămăligă, mîncare importantă in vreme de post:
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„Mămăligă cu pisat
nu-s io, tată, de-nsurat.”
„Mămăligă cu unsoare,
Vre tata să mă-nsoare.”
„Mămăligă cu pisat,
Laptele nu-i strecurat.”
„Mămăligă fiartă-n glugă,
Dă-i la sclugă să nu fugă.”
***
Obişnuiau unii să postească şi timp de şapte săptămîni. Acest fel de a posti era motivat de vreo făgăduială. În cele şapte săptămîni se postea o dată pe
săptămînă, de fiecare dată în altă zi, începînd cu ziua de duminică şi continuînd cu ziua precedentă în săptămînă următoare, deci sîmbătă, apoi vineri
şi aşa mai departe, postul sfîrşindu-se în zi de luni.

INFORMATORI:
Maria ISAI născ. Nechita (1921)
Maria NECHITA născ. Panti (1894)

GLOSAR
în această culegere de cuvinte am introdus – în forma lor în care apar în
text, dîndu-le explicaţia şi arătînd forma de bază a elementului maghiar –
acei termeni care au fost preluaţi din lexicul maghiar, procedeu la care vom
recurge cu perseverenţă şi în viitor.
A
alipot = clădire (épület)
andăluie = pornea (elindul)
atlasz = atlaz
B
bace = bade, nene (bácsi)
beteag — bolnav (beteg)
biztostű = ac de siguranţă
bondă = haină de blană (bunda)
bumbi = nasturi (gomb)
C
chidiuşeni = locuitori din localitatea
Kígyós

cioante = oase (csont)
cioşii = slugii care stăteau la cătun
(csősz)
ciufulem = ne bătem joc (csúfol)
cociile = căruţele (kocsi)
cocişcă = căruţă mică (kocsi)
cociuţă = căruţă mică (kocsi)
coşară = coş (kosár)
cuştuleu = gustau (kóstol)
D
dăraburi = bucăţi (darab)
duleuu = drumul de ţară (dűlő)
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F
fátyol = văl

mozi = cinematograf
mulăti = a-şi petrece (mulat)

G
găzdoaie = bogată (gazdag)
gombostű = ac cu gămălie

N
nealcoş = mîndru (nyalka)
nyaklánc = lănţişor

H
haba = degeaba (hiába)
hidede = vioară (hegedű)
hididuşii = vioriştii (hegedűs)
hinteu = caleaşcă (hintó)
hurdăuu = butoiul (hordó)

Ö
öves = cu cordon

I
iosag = animale (jószág)
işcoală = şcoală (iskola)
işpitari = spital (ispotály)
iştalău = grajd (istálló)
J
jeb = buzunar (zseb)
K
kristálycukor = zahăr tos
L
lerakott = plisată
lipideauă = cearşafuri (lepedő)
lipideu = cearşaf (lepedő)
lîngălău = plăcintă din aluat de pîine
coaptă în cuptor (lángoló,
lángos)
M
mirtusz = lămîiţă
mîzgăle = ungea (mázgál)
mojaru = piuliţia (mozsár)

P
piparca = ardei roşu tocat, boia (paprika)
pont = tocmai (pont)
pustuşagu = pustiul (pusztaság)
S
soba = camera (szoba)
soldaşu = vînătorul de sifoane
(szódás)
Ş
şărămpău = barieră (sorompó)
T
tăpsiile = tăvile (tepsi)
tărnaţ = cerdac (tornác)
televízió = televizor
terno = numele unui fel de stofe
toltiş = şosea (töltés)
topanci = pantofi (topánka)
tulipános láda = ladă de zestre pictată cu lalele şi alte flori
vidire = găleată (veder)
(în)vigu = de-a lungul (végig)
Z
zuruind = zăngănind (zörög)

(In: Izvorul, Revistă de etnografie şi folclor, Redactor: Alexandru Hoţopan, Giula, 1984. p. 36–46.)
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Obiceiuri şi credinţe legate
de creşterea animalelor
Cercetând istoriografia, viaţa şi caracteristicile etnografice ale comunei
Săcal – indiferent de perioadele istorice – putem găsi date şi descrieri care accentuează că condiţiile geografice ale comunei au fost favorabile atât pentru
agricultură, cât şi pentru păstorit.
Pentru a înţelege mai bine dezvoltarea şi schimbările legate de viaţa comunei este necesară o privire istorică referitoare la numărul locuitorilor, la
dimensiunile teritoriului arabil şi ale păşunilor şi la numărul animalelor.
În anul 1851, numărul populaţiei este de 716 locuitori, iar teritoriul
comunei are 3707 iugăre. Găsim moşii cu suprafeţe arabile, fâneţe păşuni,
ferme şi păduri. Solul ar fi mai fertil dacă Crişul – Repede nu ar inunda atât
de des. Mai ales fânul de aici e de calitate bună şi potrivit pentru nutrirea
vitelor. Acest fapt face posibilă creşterea înfloritoare a vitelor.1
Pe baza recensământului din anul 1871 în comună găsim următoarele
date referitoare la animale: 251 de cai, 331 de vite, 1641 de oi, 387 de
porci, 11 stupi de albine.2
Într-o altă monografie a comunei găsim că în anul 1938 numărul locuitorilor era 1198 dintre care 994 erau agricultori. Teritoriul era de 2610 iugăre: suprafaţa arabilă era 1673 de iugăre, 120 de iugăre erau câmpii, 548
de iugăre erau păşuni, iar 193 iugăre erau în posesia aliaţilor de păşuni.3
Sigiliul satului simbolizează ocupaţia principală a locuitorilor, reprezentînd un brăzdar.
După reglarea Crişului Repede din anul 1850, regiunea nu suferă de inundaţii. S-au micşorat teritoriile păşunilor şi pădurilor. Deja la începutul secolului al XX-lea numai în partea dinspre „Homorog” (Magyarhomorog) se
găseau păduri, cam până în anii 1920. Partea aceasta a comunei se numeşte
„síperdõ”. Cu timpul şi păşunile s-au micşorat. În zilele noastre comuna are
un singur loc de păşunat numit „sic” (szik) sau „Gaál tanya”. „Sicul” se
află la cca 2-3 km de comună. În zilele noastre majoritatea locuitorilor
trăieşte din agricultură şi se ocupă cu creşterea animalelor (63 de familii).
De la medicul veterinar am aflat că numărul animalelor scade din an în
an. Gospodăriile particulare erau înfloritoare în jurul anilor 1970, când în
comună erau „încă”: 18 cai, 244 de oi, 867 de porci, 603 bovine, 19.500
de păsări de casă (pui) şi câţiva stupi de albine. Actualmente, în anul 2004
sunt 5 cai, 260 de oi, 325 de bovine, cam tot atâţia porci şi 3 măgari. Păsări de casă, începând cu anul acesta, se cresc numai în număr redus cca
7000. Viaţa comunei, viaţa familiilor, modul de viaţă a trecut printr-o mare
schimbare. Oamenii au făcut „paşi” spre modernizare, după cum am aflat
de la femeile mai în vârstă:
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„Am devenit doamne. Vremurile din copilărie au devenit poveşti. De poveştile
noastre de străduinţa noastră nu se arată interes.”
„Când am devenit »păstor de gâşte« şi când a mărs cu de miazăză la câmp
atunci am sâmţât prima dată că sunt de hasnă (de folos) în familie. O fost
mare lucru!”
Despre creşterea animalelor de casă am aflat următoarele.
Clădirile anexe erau foarte simple. La capătul casei se afla grajdul („iştalăul”) construit din vălătuci („văioage”), şi coteţele clădite tot din vălătuci şi
scânduri. Lângă coteţe se afla şopronul numit „sin” (szín) care era construit
din 4 stâlpi pe care se punea acoperiş din trestie sau din paie. Iarna, la marginea şopronului aşezau snopi de tulei. Vara construiau astfel de colne şi
pentru vaci.
Lângă clădirile anexe se înşirau stogurile de paie, claiele de fân. În jurul
lor erau aşezaţi snopi de tulei, pentru a le feri de galiţe. La capătul curţii
(„ocolului”) era grămada de gunoi iar în mijlocul „ocolului” fântâna cu
cumpănă („cloanţă”) în unele locuri fântână cu roată. Lângă fântână se aflau
jgheaburile („vălauăle”). Cele pentru cai sau pentru vite se aflau la înălţimea „gurii fântânii”. Celelalte erau aşezate jos, pe pământ. Puii aveau „adipătoare” separată, celelalte „galiţe” aveau câte un „valău”, la fel ca şi porcii.
Lângă fântână era o groapă, unde se scăldau porcii. Animalelor le trebuia
loc mare, pentru aceasta o mare parte din lot („teleac”) era curte („ocol”).
Grădina se afla în fundul „teleacului” despărţită de curte cu un gard.
„Ocolul era plin cu tăte feluri de galiţe. Nu era casă şi nu fie galiţe. i cei mai
săraci ţâneau câte-un pui! Ţâne-mi atâte galiţe şi fie dăstui pe tăt anu!” În număr mare creşteau pui, găini, raţe, gâşte, curci, bibilici şi porumbei. Puii erau
consumaţi vara, lăsau din ei pentru toamnă numai „puice”, găini ouătoare.
Raţele, gâştele erau consumate toamna când nu le-au mai „ciupelit”. Le
consumau sau le vindeau îngrăşate. Curcile şi bibilicile erau tăiate în zi
de sărbătoare sau la evenimente familiare.

CREŞTEREA PĂSĂRILOR DE CURTE
Femeile harnice se grăbeau să aibă cât mai devreme pui mici la casă.
Abia aşteptau să clocească găinele. Puneau pe cuibar cloşca, îndată ce clocea.
Dacă clocea prea devreme (ianuarie–februarie) le făceau cuibar la loc cald,
cel mai des în grajd sub iesle, în cămăruţă, dar îl aşezau şi sub pat în camera
unde locuia familia iarna.
Cuibul era făcut într-un coş de paie (chiar şi fără fund) sau coş de nuiele.
În coş se puneau paie sau fân. Sub o cloşcă se puneau ouă în număr impar,
21 sau 23. Ouăle puse sub cloşcă erau „cotate” la lampă. Lăsau sub cloşcă numai ouăle care aveau „ţintă” bună la partea rotundă. Ţinta la lampă se arăta
mai închisă. Puii ieşeau după 3 săptămâni. Cloşca avea lângă cuibar apă de
băut şi ceva de mâncat. Cloşca odată pe zi mergea afară din casă să se scalde

90

Săcalul de altădată

Curci, Săcal, 1964
în praf. Ca să şadă liniştită cuibarul era acoperit cu un ciur. Cât timp cloşca era afară, ouăle erau astupate cu o cârpă pentru ca să nu se răcească.
După o săptămână de clocit, ouăle erau controlate din nou la lampă. Dacă
au devenit închise, erau bune, vor ieşi din ele pui.
Dacă cloşca era cu păduchi, pe ouă se punea o haină albă. Puii erau scoşi
de sub cloşcă imediat după ce au ieşit din ouă pentru ca să nu se umple de păduchi.
Puii erau strânşi într-o cutie de lemn, pe fundul căreia se punea o „zdranţă”, iar deasupra cutiei o pernă mică, sau ceva haină mai groasă, să ţină bine
căldura. Când au ieşit toţi puii din ouă, erau puşi cu cloşca la un loc ferit. În
primele zile aveau sub ei ceva haină. Mai târziu, când erau duşi afară, în
„ocol”, legau cloşca de un stâlp să nu fugă. Când puii s-au întărit cloşca era
dezlegată. Dacă erau mai multe cloşti, puii scoşi erau puşi sub o singură
cloşcă. De obicei o cloşcă umbla cu cca 30 de pui. Se întâmpla ca cloşca
să nu primească puii scoşi de alte cloşti, sau puii cumpăraţi, „băte” puii
străini, mai ales dacă aceştia erau negri. În cazul acesta ochii cloştii erau
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cusuţi până când nu se obişnuia cu
puii „străini”. Cloşca umbla cu puii
până ce le creşteau aripile.
În general cloştile, cloceau pe orice ouă ce se puneau sub ele. Sub o
cloşcă se puneau 17 ouă de raţă sau
5–6 ouă de gâscă. Curca clocea pe
23–25 de ouă, gâsca pe 8–10 ouă.
Raţele nu se puneau la clocit. Raţele mute îşi fac singure cuibul, ascunzându-se la un loc liniştit şi apar
cu bobocii pe neaşteptate.
Puii sunt hrăniţi cu „pisat”, de
băut primesc ceai de muşeţel, mai
târziu apă.
Bobocilor de raţe şi de gâşte se
dau păsat amestecat cu urzici, mai
târziu salată, frunze de floarea soarelui, lucernă. Puii de curci sunt
crescuţi cu mare băgare de seamă.
Le trebuie temperatură caldă, se
îmbolnăvesc repede de frig, de ploaRemiză, Săcal, 2004
ie. Ei pe lângă păsat primesc „scoacă”, ou fiert, tulpină verde de ceapă.
Bobocii de raţe şi de gâşte sunt duşi la apă după 2–3 săptămâni. Prima
dată sunt puşi în „valău”, sau într-o „ciupă” cu apă, doar mai târziu sunt
învăţaţi cu apa pârâului.
„Multă zoală am avut cu puii şi cu bobocii până ce-o crescut. Un ciopot
vine, altu mere. Când auzeau că să deschide uşa târnaţului fujeu tăţ la mine.
Nu joiem şi le dau de mâncat şi să le tai verdeaţă. Să le dărălesc pisat. Când
toate galiţele mâncau, dimineaţa şi seara le strigam: pi-pi-pi, cota-cota-cota,
la gâşte ziceam: liba-liba-liba, papatyi-papatyi-li-li-li, la raţe strigam: cur-cur-cur,
cura-cura-cura. Împrăştiem „tentiu” numa aşe pe pământ, le dădeam verdeaţă în
care băteu timp îndelungat.”
În legătură cu creşterea păsărilor de casă sunt anumite prescripţii şi interdicţii. Nu se pune cloşcă când e lună nouă. Nu-ţi aduce noroc dacă pui
cloşcă după asfinţitul soarelui, fiindcă se vor cloci ouăle. Cloşca trebuie
pusă la amiază, că dangătul clopotului goneşte demonii şi răutatea. Ouăle sub cloşcă se pun în număr impar: 19–21, 21–23. Dacă vrei să iasă din
ouă mai mulţi cocoşi, ouăle se pun în cuibar din „clop”, iar dacă vrei să ai
mai multe puici, ouăle se pun din „zadie”. Ca cloşca să şadă bine pe ouă,
picioarele trebuie frecate la cuptor cald.
Găinele, puii mai mari dormeau în coteţe, raţele, gâştele, curcile, bibilicile în curte. Ele se adăposteau sub car în şopron, lângă marginea stogurilor
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de paie, pe vreun copac, pe gard. După tăiatul porcului noptau în coteţul
rămas gol.
Toamna raţele şi gâştele erau dopate. Pentru familie câte 2–3, dar
pentru vânzare mai multe. Le duceau la Komádi sau, pe vremuri, la Oradea,
chiar şi la Budapesta.
Raţa şi gâsca erau animale preţuite de săraci. Pe lângă faptul că însemnau
un aliment preţios s-au putut vinde, penele lor a fost de mare folos la pregătirea „trusoiului” fetei de măritat, dar şi familiei.
Înainte de jumulit animalele erau duse la scăldat pentru ca penele să
le fie curate. După „ciupelit” penele erau puse la soare, apoi se foloseau în
perne şi „dune”.
„O fată de măritat a primit 6 perine mari, 2 dune sau o dună şi un poplon.
Perinele erau făcute din 2 kg de pene iar duna din 6–8 kg de pene.”
După secerat, gâştele umblau pe mirişte, dimineaţa şi după-masă. Păzirea lor era datoria fetiţelor. Femeile din Săcal erau superstiţioase. Conform credinţei populare după asfinţitul soarelui nu se vând, nu se dau ouă
din casă, pentru că îţi dai norocul. Dacă oul se sparge în mâna fetei de
măritat, căsătoria nu va fi trainică. Penele de păun nu se ţin în casă pentru
că îţi aduc nenorocire, dar sunt frumoase în pălăria „ficiorilor”. În „perina”
sugacilor, după primul scăldat, se pune un ou, ca nou-născutul să nu fie
steril. Oul mic fără gălbenuş, trebuie aruncat cu spatele către casă peste
acoperiş. Astfel de ou mâncat îţi aduce nenorocire. Găinile care cântă
ca cocoşul precum şi găinile negre, trebuie tăiate să nu aducă nenorocire
la casă.
La 13 decembrie găinile trebuie scormonite cu cleştele înainte de răsăritul soarelui, iar curtea trebuie împrăştiată cu boabe mărunte pentru
ca sporul ouălor şi al păsărilor de casă să fie cât mai mare. Să nu laşi ţigancă în casă că ea aduce mortăciune între animale. Ouăle adunate între 15
august şi 8 septembrie nu se strică şi se pot consuma până la Crăciun. Dacă
câinele sau „mâţa” mănâncă ouăle, să le dai ou fiert fierbinte ca să le treacă
pofta. Aripile cocoşului nu se taie că la „cocoşit” răneşte găinile. Gălbenuşul oului e bun pentru vindecarea bubelor arse, iar albuşul se foloseşte
pentru albirea pielei. Coaja oului, zdrobit se dă puilor mici, dar e bună şi
ca ceai pentru întărirea oaselor. Dacă găina ouă şi nu se ştie unde, fundul
găinii se „unge” cu sare. Găina, grăbindu-se să ouă, îşi caută cuibul, astfel
te conduce la cuib.
La Săcal sunt cunoscute câteva zicători cu sens figurat legate de păsările
de curte.
„Găina care cotcorăzeşte nu pre ouă.”
(Femeia la care-i umblă gura nu-i umblă „brâncile”).
„Femeia bună e ca cocoşul!”
(Se trezeşte de dimineaţă, o dată cu cocoşii, deci e harnică.)
„Găina îşi „scormoneşte” numai pentru ea.”
(Femeia bună strânge banii pentru familie, deci e zgârcită.)
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„Femeia bună e ca cloşca.”
(„Ţine împreună familia.”)
În privinţa creşterii animalelor putem observa mari schimbări. S-a
schimbat aranjamentul curţii. Peste tot sunt straturi de flori, iarbă. Mai
ales în curtea tinerilor. Nu se găsesc animale, păsări de curte sau alte animale domestice. Azi nici cei mai în vârstă nu pun cloşcă.
„Nu mai punem cloşcă. Cumpărăm pui mici, sau „elõnevelt csirkét”. La puii cei
mici băgăm în coteţi „infralámpa” care le ţine căldură.”
Tinerii cumpără de la prăvălie carne de pasăre.
„Ne ocupăm cu creşterea păsărilor de casă, dar când ajung greutatea
potrivită, le tăiem şi le punem în frigider. Lăsăm numa câteva puice de
sămânţă pentru ouat.”
„Puii îi creştem aşa cum am sucuit. Numa lângă pisat le mai dăm şi
„indítótáp”.
„Puiul crescut acasă e mai gustos decât cel de la bold. Nici culoarea carnei nu
se poate asemăna.”

Scroafă cu purcei în curtea familiei Isai, Săcal, 1963
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Bolile păsărilor de curte s-au dat uitării. Păsările de casă sunt îngrijite
şi „ultuite” după sfatul medicului veterinar: „şi galiţele au cunoscut medicamentele, dacă au ceva bai, primesc medicament ca noi.”

CREŞTERA PORCILOR
Dintre animalele domestice, în număr mai mare se cresc porci. Străduinţa omului sărac era de a se ridica din sărăcie. Primul pas pe acest drum
era de a cumpăra purcei. Unul pentru familie, unul pentru vânzare.
La o casă ţărănească în general, se afla o scroafă cu purcei şi câţiva grăsuni. Purceii după înţărcare, – la 8 săptămâni – sunt vânduţi. Lăsau numai
de sămânţă şi de îngrăşat. Porcii erau „alipuiţi” în coteţe. Coteţul era o clădire mai mică decât „iştalăul”, având un teren de mişcare pentru porci numit
„akol”. Acesta era făcut din grinzi sau scânduri, mai târziu din cărămidă,
iar pardoseala era făcută din cărămidă, mai târziu din beton. „Valăul”
se găsea în „akol”. Cu timpul şi „akolul” a primit acoperiş. Coteţul era
construit cu două încăperi, despărţite una de alta şi de „akol”. Într-una erau
adăpostite scroafa cu purceii, în cealaltă grăsunii. Uşile coteţelor se închideau numai iarna. În coteţe – mai ales dacă sunt purcei – se pune paie.
Purceii născuţi iarna erau duşi la loc cald într-un coş mare, în prezent în
acest scop oamenii folosesc „infralámpa”. Lângă coteţe, pentru iarnă, se
puneau snopi de tulei.
Porcii nu sunt pretenţioşi.
„Mânâncă ori şi ce. Se culcă ori şi unde. Mânâncă ori şi când şi de atâtea ori de
câte ori le dai şi mânânce.”
„Primesc zilnic în zori lătureţ. În lătureţ punem tărâţă, pisat de tentiu şi
toate rămăşiţele de mâncăruri. Pe lângă lătureţ le mai dăm şi ceva grăunţă, de
mai multe ori tentiu.”
Hrănitul porcilor este sarcina femeilor. Dimineaţa şi seara porcii primesc mai multă mîncare. În timpul zilei primesc verdeaţă şi apă. Toamna,
când se coc „cucurbăţii” şi se fac „burgandăii”, mănâncă dovleac şi sfeclă
amestecaţi, iar „croampele” cele mici sunt fierte şi se pun în „lături”. Fructele
neconsumate la fel sunt date porcilor.
Purcelaşii după 3–4 săptămâni, mănâncă orz şi păsat, unii le dau şi
lapte să bea. Verdeaţă nu se dă purceilor. Porcii în timpul zilei sunt lăsaţi
din coteţe în curte. Se scaldă în gropoi şi culeg tot ceea ce e de mâncat în
curte. În timp ce porcii sunt în curte, coteţele sunt măturate, jgheaburile
spălate şi gunoiul e adunat. Porcii au nume, fiind chemaţi în coteţe cu: „ţâ,
ţâ”, iar când sunt scoşi din coteţe se spune: „kuss ki, kuss, kuss!”. Ieşi afară!
Scroafele au nume femeiesc: „Sofi”, „Pircsi”, „Verjuncă”, iar grăsunii de
genul masculin se numesc ca bărbaţii. De obicei la fiecare casă se află unul
cu numele: „Gyurka”, dar sunt numiţi şi după caracteristicele lor: Baboş,
Kajla, Murga etc. Au nume unguresc. Purcelaşii se cheamă cu: „ciurii, ciu-
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rii”. Majoritatea porcilor din primăvară până-n toamnă umblă la păşunat.
Păşunatul porcilor începe la 23 aprilie, la Sf. Gheorghe. Umblă la păşunat
la „sic”. „Sicul” este singurul loc de păşunat pentru animalele din comună. Se
află lângă sat, la cca 2–3 km. Porcii şi vitele păşunează împreună. Strângerea
porcilor la păşunat se face de purcari. Când începe strângerea porcilor dau
semn locuitorilor cu pocnitul bicelor şi „bucinând”. Bucinatul s-a făcut cu
bucium din coarnele boilor. Purcarii au câini care îi ajută la mânat.
Mânatul şi strângerea porcilor se face din 3 direcţii, dinspre Criş, dinspre Apateu şi dinspre Homorog. Animalele sunt adunate în centrul satului, şi de acolo se duc pe „sic” pe „uliţa” dinspre „ aş” (drum de pământ
care ducea la Mezõsas).
„Purcarul a primit plată în cereale, mai târziu în bani. Când era zi de sărbătoare primea cât-on colac, iar dacă ne anunţa că scroafa umblă după „dier” prime
nişte bani. Scroafa cu purcei la miazăză era lăsată acasă.”
Era un eveniment mare când grăsunii erau mânaţi la „sic”. Ei erau „feştiţi”
pe spate. Proprietarii mergeau înaintea lor până ce învăţau drumul.
Porcii umblau la „sic” până la Sf. Mihai, iar porcii de îngrăşat până
la 1 septembrie.
Dacă porcii scormonesc şi fac pagubă, li se pun în nas verigi. Purceii care
nu mănâncă bine sunt „cotaţi” la dinţi şi dacă au dinţii ca lupii sunt
scoşi sau micşoraţi, piliţi. Purceii de genul masculin „dierii” sunt castraţi.

ÎNGRIJIREA ŞI VINDECAREA PORCILOR
„O gazdă bună, dacă se uită la animale odată şi bine află, vede dacă e ceva
bai cu ii.”
„Dacă plânge şi nu mânâncă, nu be, e beteag, la fel dacă nu se scoală în picioare şi grohăneşte.”
Pentru a vindeca animalele sătenii încercau de toate, în sat nefiind medic veterinar.
Animalul „ciumurlit” – care a mâncat prea mult – 2–3 zile era flămânzit.
I se dădea numai de băut. Dacă animalul a avut febră îl acopereau cu un sac
sau cu o „pocroviţă” udă. Purceilor care aveau diaree, şi porcilor mai mari,
se dădea cărbune de lemn zdrobit, amestecat în lături, sau învăluit cu
orz, iar dacă „spurcau” cu boabe, i se dădea de băut apă cu sare amară,
iar de mâncat primeau frunze de sfeclă. Dacă scroafa avea limbrici, i se dădea „ai”.
Purcelaşii prea graşi erau tăiaţi la coadă sau la urechi. La tot „felu” de animale aruncau cărbuni (de deochi). Vara, când porcii umblau la păşunat, şi se
muşcau unul pe altul muşcătura sângera, pe care se aşezau muştele. Pe rană
se făceau viermi. Rana se vindeca udând-o cu apă călduţă, ca să iasă viermii
sau scormoneau rana cu un chibrit ungând-o la urmă cu petrol.
Orice rană se vindeca cu „oloi”. Purceii cu râie şi porcii cu zgaibă erau
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Şopron, Săcal, 2004
unşi cu ulei, cu unsoare cu salicil, sau cu unsoare „dulce” (curată). În caz de
alte boli crepau urechea porcului sau băgau în urechea porcului rădăcina
unei plante medicinale (Adonis Volgensis). Se mai folosea şi tulpina plantei.
Făceau cu sula o gaură în urechea porcului şi băgau în gaură o bucăţică în
aşa fel încât capătul bucăţii să poată fi prins, ca după 2–3 zile să poată fi
scoasă. Planta împiedica inflamarea.
Orbalţul, la porci, se vindeca cu var. Împotriva bolilor ca ciuma de porci
şi tifosul de porc nu sau putut apăra.
După credinţa populară dacă te uiţi cu drag la purcei, şi-i scuipi, nu-i deochi. Când duci porci la vânzare să smulgi din părul porcului, astfel nu dai
norocul din casă. Părul smuls se arunca în coteţ, la fel ca şi unghiile porcilor
graşi tăiaţi. Când pui verigă în nasul porcului să-l tragi de coadă, aşa se va îngrăşa bine. Scroafa fătătoare nu se loveşte cu biciul petru ca să nu lepede.
Cumpăratul porcilor şi alegerea raselor e datoria bărbaţilor. Vârstnicii spun,
că mai demult creşteau porci „mangaliţa” care se mai numeau şi „szalontai”.
Porcii de rasa amintită dădeau multă grăsime, carnea lor era gustoasă,
moale. Copiilor le plăcea de ei pentru că aveau părul creţ.
După cel de-al II-lea război mondial s-au răspândit rase ca yorkshire, berkshire şi cornwall.
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Din anul 1996, porcii nu mai umblă la păşunat. Numărul lor scade din
an în an.
„Nu merită să ne chinzuim cu îngrăşatul. Putem cumpăra carne la „hentes”
(măcelar).”
„Mâncăm carne neafumată. i dacă omorâm porc nu-l afumăm, o punem carnea în frigider. Nu ne chinzuim nici cu prelucrarea mai amânuntă a carnei.
Maţele le ţipăm şi facem cârnaţ şi salam în maţe luate dân bold. Afumăm
clisa şi un picior pentru şuncă.”
La păstrarea sănătăţii animalelor în zilele noastre, contribuie mult medicul veterinar venit în sat din anii 1970. Bolile molipsitoare ale animalelor sunt prevenite prin vaccinarea lor.

CREŞTEREA VITELOR
Creşterea vitelor depindea de posibilităţile de păşunat. Inundarea Crişului asigura teritorii potrivite. Acestea însă cu timpul s-au micşorat, datorită răspândirii agriculturii. Pe imaşurile din jurul satului păşteau diferite
bovine. În număr redus, boi, bivoli, în număr mai mare vite de rasă,
bălţata ungurească. Înainte de cel de-al II-lea război mondial, vacile erau
ţinute pentru a le spori sau pentru vânzare. După cel de-al doilea război

Clădiri
Clădi i anexe, Săcal,
Să l 2004
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mondial au devenit animalele caracteristice ale gospodăriilor ţărăneşti. Vitele erau prinse la jug. Funcţia lor multilaterală a mărit „preţul” lor. Orice
lucru, precum şi muncile de câmp se făceau cu vaci. Laptele şi carnea lor
erau consumate sau vândute. Numai viţeii nu erau prinşi la jug.
Cu timpul boii şi bivolii au dispărut din sat. Cotitura Crişului păstrează amintirea lor pe care săcălenii o numesc „ökörúsztató”.
Creşterea şi îngrijirea vitelor era datoria bărbaţilor. Femeile ajutau la
mulsul vacilor. Vitele erau adăpostite în „iştalău”. Grajdul se găsea la capătul casei şi era aproape aşa de înalt ca şi casa. Mărimea lui depindea de numărul vitelor sau al cailor. Cele mai multe grajduri erau construite pentru
două vaci şi un viţel. Pereţii din vălătuci erau lipiţi şi văruiţi. În perete erau
bătute cuie, pe acestea atârnau diferite lucruri: ştreang, bici, lanţ. Grajdul
avea şi o fereastră oarbă de obicei cu poliţe. Uşa grajdului se afla dinspre
„ocol”. Vacile erau legate la iesle cu lanţ sau cu ştreang. Ieslea avea de la pământ 100–120 cm, şi o lăţime de 60–80 de cm. Vacile mâncau din iesle.
Viţeii cei mici până sugeau erau legaţi înaintea mamei la iesle. Dacă nu
sugea îi făceau loc după uşă. Juncanii erau vânduţi, iar, juncancele erau
lăsate de „sămânţă”. La 3 ani sunt duse la taur pentru fecundare. În sat se
creşteau vite de rasă numită bălţata ungurească.
Locul lor, după 1945, este preluat de rasele „simental”, iar după anii 1970

Şopron, Săcal, 2004
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s-a răspândit bălţata neagră europeană (Holtstein-friz). Aceste rase
sunt crescute pentru lapte. Ele sunt
mai mult furajate. Mânâncă zilnic
5–8 kg de furaj producând 25–30 de
litri de lapte. Pe lângă furaj li se dau
fân şi furaje concentrate. Ele nu sunt
prinse la jug şi nu sunt nici destul
de rezistente. Se îmbolnăvesc adeseori dacă din nutreţ lipsesc cantităţile necesare de celuloză (siloz,
porumb) şi dacă sunt suprafurajate
cu furaje concentrate. În prezent din
nou e în răspândire creşterea vitelor
de rasă bălţata maghiară.
Juncanii şi vacile zilnic umblau
la „ciurdă”. Păşunau la „sic” la fel ca
şi porcii. Scoaterea vitelor la imaş
începe cu 23 aprilie, dacă iarba e
mare cât palma. Vitele care umblă
Hrănirea animalelor,
animalelor Săcal,
Săcal 2004
la păşunat dimineaţa nu prea primesc de mâncat numai de băut.
Vacile mulgătoare sunt mulse dimineaţa şi seara. Mulsul vacilor începe
cu spălatul ugerului. Mulsul se face – şezând pe un scăunaş – cu 2 „brânci”,
dar şi cu una. Dacă vaca are viţel se mulge numai din trei ţâţe. Vaca care „ruguceşte” e legată la picioare şi la coadă. De la păşunat vitele vin acasă sătule.
Primesc ceva pentru noapte, mai ales verdeaţă („misling”, pui de cucuruz,
mohor).
Vacile prinse la jug sunt hrănite înainte de a porni la lucru. Primăvara şi
vara mai ales verdeaţă. Sosite la faţa locului unde gazda lucrează, vacile
legate cu ştreang sau lanţ pasc lângă drum, lângă răzor. Când n-au posibilitate să pască primesc verdeaţă pusă pe codirla căruţei.
Toamna târziu şi iarna vitele primesc fân, lucernă, tulei, siloz, pleavă şi
paie de orz amestecate cu sfeclă şi furaj.
Vacile stau în grajd. Vara, au loc în şopron. Dacă sunt sătule vacile
stau liniştite şi rumegă timp îndelungat. Mugesc numai când le este sete.
În „iştalău” sub vaci se pun paie de grâu. Gunoiul, în fiecare zi, e scos şi
strâns într-o parte a curţii din care după o vreme se face un dâmb. În trecut,
baliga uscată o strângeau şi o foloseau la încălzitul căldării când fierbeau
„croampe” sau „cucurbătă” pentru porci. Baliga proaspătă o foloseau
la „murluit” iar baliga cailor la lipit.
Unele vite din primăvară până-n toamnă stau la cireadă. Săcălenii
cândva duceau juncanii la cireada din Szilaspuszta şi de la Körmösdpuszta. De câţiva ani însă există şi la Săcal cireadă în care se găsesc aproape 60
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de vite, iar „ciurda de vite” cu un număr redus umblă la „sic”. Vitele din
comună, după informaţiile medicului veterinar, sunt notate cu numărul
III, ceea ce înseamnă că ele rezistă tuberculozei, brucelozei, leucolozei.
Fânul pentru iarnă e asigurat de gazde prin cosirea malului Crişului Repede. Închiriază teritoriul pe o lungime de 500–1000 de metri.
„Vacile noastre sunt „doamne”. Nu sunt prinse în jug, sunt mulse cu maşină de
muls. Primesc hrana pusă în iesle. Nu le vezi pe stradă numai când vin de la „ciurdă”, iar care stă acasă nu-o vezi numa când mergi în „iştalău”.
Creşterea vitelor era înfloritoare în timpul anilor 1970. Pe lângă
munca făcută în cooperativa agricolă de producţie se ocupau cu îngrăşarea „bicilor”. În prezent singura sursă de bani al ţăranilor este producerea
laptelui. În sat funcţionează un program realizat de HAJDÚTEJ Rt. în anul
1997. Programul a pornit în scopul de a produce lapte de calitate. La program iau parte 60 de familii cu 150 de vaci. Laptele muls se adună într-un
frigider special şi e dus la lăptărie. În anul 1999 s-a înfiinţat asociaţia
TESZE (Termelési és Értékesítõ Szervezetek Együttmködése) în cadrul
căreia s-au asigurat posibilităţile de nutrire BIO.
În cursul mai multor decenii, creşterea şi nutrirea vitelor a trecut prin
schimbări însemnate, modernizându-se. În gospodăriile mai mari furajarea şi adăparea animalelor se face prin „autoservire”.
Animalele sunt îngrijite şi „tămădite” (vindecate) de medicul veterinar.
Pe vremuri, pentru a vindeca vitele se încercau următoarele.
Cele mai multe vite se îmbolnăveau dacă nu puteau rumega.
În cazul acesta se amestecau: o ceapă mare tăiată în bucăţi cu „clisă”
(slănină) râncedă, sau cu „unsoare” de porc şi cu un pumn de tărâţe de
grâu. Din acest amestec se făceau găluşte şi se dădeau animalului.
Alţii a adăpau animalul cu „zamă” de roşii („părădaice”) sau de
prune („pötyöke”, cefre) şi „zamă de opărit”. Se proceda în felul următor.
Turnau lichidul în gura animalului cu o pâlnie făcută din corn de bou.
Când vitele se balonau, puneau în gura vitei un lemn mai gros în aşa
mod ca animalul să rămână cu gura căscată. Capetele lemnului le legau
de coarnele animalului. Plimbau animalul, întruna îi frecau şi îi apăsau
„doba”. Duceau animalul într-un loc unde a putut să steie cu picioarele din
faţă mai sus, şi îl loveau să sară. Alţii, făceau o mică gaură cu sula în „ierbarul” animalului, introducând în gaură un fir de trestie prin care ieşea aerul.
Dacă după fătare vaca nu lepăda placenta i se dădeau seminţe de pepene şi
nu o adăpau. Dacă „mitra” a ieşit pe jumătate, legau de „mitră” ceva greutate.
Ţâţele crăpate le ungeau cu unsoare dulce de porc, iar pe ugerul ţeapăn puneau argilă cu oţet.
Bolile de gură şi de unghii se vindecau cu spălarea gurii şi a unghiilor
cu lichid făcut din piatră vânătă cu care se stropea şi locul de dormit.
Proprietarul nu lăsa pe nimeni să se atingă de ugerul, de ţâţa vacii, căci
astfel seacă laptele, „l-or duce”. De „furatul laptelui” te poţi feri dacă după
muls faci cruce pe „buca” vacii. După o altă metodă, după fătat din laptele
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muls prima dată se vărsa în fântână un pic spunând: „Atuncea să seacă laptele din ugerul vacii, când va seca apa din fântâna aceasta.”
Dacă vrei ca vaca să aibă lapte mult trebuie să strângi rouă la Sf. Gheorghe,
şi cu aceasta să speli ugerul şi ţâţa vacii, iar restul să-l dai s-o bea animalul.
Alte credinţe: Să nu mergi cu cană goală la casa unde sunt vaci, că va
seca laptele. După asfinţul soarelui să nu scoţi gunoiul din „iştalău” pentru
că duci şi norocul.
Laptele va fi cu sânge dacă strici cuibul rândunicii din „iştalău” sau dacă
tai mici bucăţi de pâine cu cuţitul în lapte. Dacă duci la vânzare vaca, să
o scoţi din „ocol” călcând peste un „valău”, atunci „biztos” (sigur) că o vei
vinde.
La Crăciun animalele cu 4 picioare, trebuie plimbate peste un ştreang,
în timp ce în grajd trebuie pocnit cu biciul ca să goneşti strigoii şi necuraţii.
Alţii spun că în faţa „iştalăului” trebuie aruncate cereale de tot felul care
să fie cât mai mărunte, pentru ca strigoii să aibă de lucru cu strângerea
boabelor, până la cântatul cocoşilor. După cântatul cocoşilor strigoii
nu pot intra în „iştalău”. Împotriva strigoilor la uşa grajdului, se mai pun
cuţit ascuţit, cunună de usturoi şi de busuioc, iar mătura se propteşte de
perete cu spicele în sus. Descântecele de „deochi” nu mai sunt cunoscute.
Rituri magice nu se mai fac.

CREŞTEREA CAILOR
Pe vremuri, calul a simbolizat „bogăţia”, deoarece numai ţăranii mai
înstăriţi aveau cai. Căruţa lor şi hamurile cailor se deosebeau de cele
ale săracilor. Ţăranii considerau calul drept „rege” al animalelor din sat. La
Săcal, cel mai mult, numărul cailor a scăzut.
Cu caii se ajungea mai repede oriunde şi se puteau face mai repede toate muncile agricole. În sat erau numai cai pentru lucru, pentru transport.
Rasa cailor era greu de hotărât. Cei care lucrau pe moşiile domnilor au învăţat mult de la dânşii. Moşierul, Mártonffy Barna a avut rezultate remarcabile
în creşterea cailor. A obţinut distincţii la expoziţiile din Budapesta, după
primul război mondial.
Ţăranii au făcut diferenţă între cai după stătura, culoarea şi puterea
lor. Cunoscătorii de cai spun că, culoarea calului e greu de hotărât deoarece
depinde de vârstă, de anotimp, de nutrire chiar şi de starea sănătăţii.
Părul şi culoarea calului sănătos e neted, strălucitor iar al celui bolnav e
uscat şi aspru. După culoare, crescătorii de cai cunosc: cai albi, negri, murgi
(galbeni, cenuşii, „şarg”), şi tărcaţi. Fiecare culoare poate fi mai închisă sau
deschisă. O culoare specială are calul numit „almásderes”. În cazul acesta
coama şi părul piciorului în partea de jos are culoare închisă.
Caii primesc nume după caracteristicele lor: Fakó, Szürke, Lepke, Csillag,
Szellõ.
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Căruţă cu cai, Săcal, 1963
Caii „tărcaţi” cu multe pete şi cei galbeni n-au fost îndrăgiţi. Caii stăteau
în „iştalău”. Grajdul era asemănător cu cel al vitelor. Hamurile erau
puse pe perete în grajd sau pe peretele „târnaţului”. Sculele şi toate uneltele folosite la îngrijirea calului (peria, ţesălatorul) se ţineau în „oblac orb”
din grajd. Îngrijirea cailor se făcea cu mare băgare de seamă. În fiecare zi
erau „ciutacoliţi” cu „ciutoc” de paie, erau periaţi. Dacă erau transpiraţi erau
şterşi şi erau astupaţi cu „pocroviţă”. Pe timp ploios coama şi coada era
împletită. Copitele erau potcovite. Potcovirea o făcea „căvaciu” (fierarul).
Fără potcoave crapă copitele cailor şi se rup. În cazul acesta calul „ştiopază”.
Calul mânâncă şi doarme stând în picioare. Simţul lor de echilibru e foarte
dezvoltat, sunt foarte prevăzători şi dacă observă ceva pericol se opresc din
mers îndată. Având astfel de calităţi chiar şi calul cel orb poate fi prins la
căruţă.
În mersul lor caii păşesc, tropăiesc, galopează, merg în buiestru.
Caii sunt foarte deştepţi. Înţelepciunea lor e valorificată şi în sport.
Calul mănâncă de mai multe ori pe zi. Câteodată paşte, dar cel mai des mănâncă fân şi furaj din traistă. E adăpat de fiecare dată după ce a mâncat.
Bea numai apă curată, cam 5–6 litri de apă. Dacă stau în grajd, sunt duşi
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Iesle în grajd, Săcal, 2004
la jgheabul de lângă fântână pentru adăpat. Dacă au mâncat verdeaţă nu
sunt adăpaţi. Caii sunt crescuţi la case. Mânjii lor se vând. Iapa la vârsta
de 4 ani poate fi fecundată. Mânjii de mici (armăsarii) sunt castraţi.
Caii se vând la târg. Târgurile mai însemnate pentru săcăleni erau la Oradea, Uifalău şi Komádi. Cumpărătorul examina amănunţit animalul de
vânzare.
Se uita cu băgare de seamă cum sunt capul, fruntea, urechile, ochii,
nările, grumazul, pieptul, spatele, crupa, picioarele, copitele, dinţii. Apoi îl
plimba, pe urmă îl prindea la căruţă.
Săcălenii sunt de părere că un cal bun are fruntea lată, tâmpla de o palmă,
urechile ascuţite, nările mari, dinţii albi. (O iapă să aibă 36 iar armăsarul
40 de dinţi.) Ceafa şi grumazul să fie lungi şi supli, ochii rotunji, iar în jurul
ochilor şi la buze cu părul mai lung. Picioarele calului să fie drepte.
Sătenii mai spun că animalul bun porneşte îndată ce primeşte semn de
la gazdă. Învaţă repede, nu muşcă şi nu „ruguceşte”. La calul frumos se uită lumea ca şi la femeile frumoase. Calul frumos în fiecare zi trebuie „cioutocolit”.
Calul se vinde fără frâu şi fără conovăţ. Calul de vânzare se scoate din grajd
cu fundul înainte. Dacă te întâlneşti cu cal cenuşiu vei avea noroc. Dacă
caii sunt mânaţi de femei va ploua. Calul care dus la târg „nu prinde” („nu
îndăluieşte”) trebuie îmbătat.
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Sunt cunoscute multe procedee legate de vindecarea cailor. Mânjii adeseori suferă de durere în gât. Se umflă şi fac băşici în gură. Ca să se vindece se
puneau pe gât tărâţe calde. Tărâţele le puneau într-o traistă pe care o legau
la grumazul mânzului. Dacă băşica se cocea (de tărâţele calde) crăpa şi curgea din ea puroiul. Dacă nu crăpa de la sine o înţepau cu briceagul. De
nutreţul prăfos şi mucegăit caii s-au îmbolnăvit, se năduşeau. Respirau cu
greu şi tuşeau, aveau junghi, îi curgeau balele, erau mucoşi. Această boală
o vindecau cu fum, adică suflau în nările calului fum de ţigară.
Erau care ardeau într-o „videre” de fier „zdrenţe”, mai ales obiele, cizme
sau pantof din piele uzate. Trăgeau pe capul animalului un sac, iar la gura
sacului aşezau găleata sub botul calului astfel acesta inhala fumul.
Dacă un mânz era mucos şi răcit, i se dădea fân amestecat cu sulf.
Calul care nu mânca, mânca cu greu, nu putea să roadă fânul, aşa
încât nu-l înghitea, şi în excrement boabele de porumb de ovăz se găseau
întregi, nedigerate aveau probleme cu dinţii. În acest caz era dus la fierar
pentru ca să-i răzuiască dinţii. Fierarul potcovea dar se pricepea şi la vindecarea bolilor de picioare. Caii adeseori sufereau şi de podagră. Boala aceasta, precum şi scrântitura se vindeca legând piciorul bolnav cu o haină
udă în care puneau argilă amestecată cu oţet. „Bubele” cailor erau spălate
cu urină sau cu fiertura plantei „farkasalma” (Aristolochia clermatitis osterluzei). Dacă calul nu urina vârau în uter hrean ascuţit.
Unele boli se vindecau cu „tályoggyökér” (Adonis Volgensis). Aşezau
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sub pielea calului o bucăţică în partea bolnavă, mai ales dacă avea ceva
umflătură. Planta împiedica inflamaţia.
Calul bolnav era vindecat adeseori tăindu-i vâna. Calul gras nu era bun
de prins la căruţă. Aşadar şi în cazul acesta îi tăiau vâna. Strângeau artera
grumazului cu un ştreang şi tăiau vâna deasupra ştreangului. Sângele îl
adunau într-o găleată. Lăsau să curgă 1–3 litri de sânge până ce culoarea i
se făcea alburie. În caz de colică, calul era plimbat i se dădea de băut apă
cu săpun, apă cu sare amară şi „zamă de porodice”. Săcălenii obişnuiesc să
zică: „Calul bun până la urmă devine ori şchiop, ori orb.”

CREŞTEREA ALTOR ANIMALE
În anii de după primul război mondial s-au făcut eforturi în vederea
popularizării creşterii oilor. Aceasta străduinţă se leagă de numele lui
Bagdi Gyula notarul satului şi n-a rămas fără rezultat. La multe case se
aflau – chiar dacă în număr mic – oi, pe care le tăiau la evenimente familiare ca botezul, nunta sau pomana. Nici în zilele noastre nu lipseşte de la
nunţi tocana de oaie.
Oi, în număr mai mare, creşteau numai câteva familii. Membrii familiei
„bătrânului Isai” se pricepeau la creşterea oilor. Ultimul cioban a fost
fiul său Gheorghe. El era ciobanul gospodăriei. Creşterea oilor se face
după metode particulare: „cine cum ştie şi cum poate!”. Teritoriu de păşunat
separat pentru oi nu este în sat.
Capra ca animalul săracilor nu e popular în sat.
Se găsesc în număr redus stupuri de albine. În trecut erau prisăcari
vestiţi „bace György li Bácskai, bace Imre li Goron şi bace Imre li Pap”.
Locuitorii comunei şi în zilele noastre cultivă plante şi cresc animale.
Metodele, cunoştinţele, le-au moştenit de la înaintaşi completându-le lărgite, extinse de urmaşii lor cu rezultate bune. Locuitorii comunei se străduiesc ca munca lor să fie cât mai rodnică atât în cultivarea plantelor cât şi
în creşterea animalelor.
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NOTE
1. Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára… vol. IV, Pest 1851.
pag. 53.
2. Nadányi Zoltán: Magyarország vármegyéi és városai (1901).
3. Nadányi Zoltán: Magyar városok és vármegyék monográfiája (1938)
Bihar-Vármegye XXV.).
4. Osváth Pál: Bihar vármegye, Sárréti leírása (1875).
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(In: Izvorul, Revistă de etnografie şi folclor, Redactor: Emilia Martin,
Giula, 2004. p. 23–40.)
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Regulile etice ale românilor din Săcal
Din diferite monografii şi lexicoane putem afla că comuna Săcal e o aşezare veche, despre care prima însemnare datează din anul 1248.
Prezenţa românilor e cunoscută din nişte documente din secolul al XII-lea,
iar în număr mai mare din secolul al XVIII-lea. Pe românii veniţi din regiunea Munţilor Apuseni, moşierii i-au angajat pe latifundiile lor ca iobagi. Astfel aceşti români s-au aşezat aici definitiv. Comuna, în secolele următoare,
are o populaţie mixtă – compusă din români şi maghiari.
Formarea vieţii economice, starea socială, viaţa culturală şi spirituală se
dezvolta sub influenţa reciprocă a celor două naţionalităţi. Convieţuirea în
viaţa comunităţii, în cursul vremii, a format regulile care ajutau colaborările
coexistenţei dintre cele două naţionalităţi. În formarea regulilor avea mare
responsabilitate biserica, şcoala, familia. În respectarea regulilor de convieţuire aveau un rol deosebit preoţii şi învăţătorii.
Normele etice învăţate la biserică şi la şcoală se extindeau pe toate teritoriile vieţii sociale şi familiale.
Pe lîngă cele învăţate la şcoală, baza educaţiei consta din cele 10 porunci
dumnezeieşti. Însuşirea, învăţarea şi respectarea acestora contribuiau la
însuşirea comportării individului faţă de biserică, de instituţiile oficiale şi
de locuitorii comunei.
Populaţia din comună respecta legile juridice şi cele religioase. Aşa se explică că rareori se iveau probleme, conflicte între locuitori care să fie rezolvate pe cale juridică.
Calităţile omeneşti ca stima şi onoarea au făcut posibil ca oamenii de
diverse religii şi limbi – prin care se deosebeau unii de alţii – să poată trăi în
pace împreună, învăţînd şi respectînd obiceiurile altora.
După numele de familie ca Szakadáti (Săcădat), Burzuk (Burzuc), Győrffy,
Buka, putem presupune că strămoşii familiilor din sat au trăit în comună
timp de mai multe generaţii. Normele etice erau formate şi de moşieri. Ele
se referau la serviciile făcute pe moşiile lor.
Locuitorii comunei în mare parte erau şi sînt şi astăzi de religie ortodoxă
şi de religie reformată. Unii au preluat religia moşierilor devenind catolici,
iar cîţiva baptişti.
Sărbătorile religioase erau sărbătorite de fiecare locuitor după religia sa,
în biserica sa. Sărbătorile naţionale, ca 15 martie, 20 august le sărbătorea
împreună întreaga localitate.
În zi de sărbătoare nu se lucra. La Paşti şi la Rusalii nu lucrau nici cei care
aveau sărbătoarea, după religia lor, la altă dată.
Zilele de sărbătoare erau anunţate la sfîrşitul liturghiei iar înaintea zilei de
sărbătoare se trăgeau clopotele pentru vecernie.
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După vecernie nu se mai lucrează. „Pe cînd trăgea clopotul uliţa era măturată, ocolul cu animalele erau alipuite, oamenii se sileau de pe cîmp acasă.”
La sărbători – în caz că erau în zi de muncă – la biserică mergeau în general femeile. Duminica şi în zile de sărbătoare, ca de exemplu la Crăciun,
Paşti, Rusalii, mergeau mai mulţi, aproape tot satul „era plină biserica”.
În zi de sărbătoare femeile nu spălau, nu făceau pîine, nu coseau, nu torceau, lucrau numai la bucătărie, iar după liturghie mergeau în vizită la vreun bolnav, la un cunoscut sau făceau cumpărături în oraşe. La uliţă şedeau
numai duminica după-masă sau la sărbători mai mari ca Sf. Mărie.
Mergînd la biserică şi venind de acolo, credincioşii se salutau în felul
următor: „Dumnezo vă ierte!”
Elementele de bază ale vieţii religioase se învăţau în familie din copilărie. Copiii învăţau cum se face cruce, învăţau rugăciuni şi obiceiuri legate
de sărbători. Tot de mici, copiii cunoşteau obiceiurile familiale: unde trebuie să se culce, unde e locul lor la masă, ce au de făcut în gospodărie. Copilul
are mult de învăţat. Trebuie să-şi cunoască rudeniile, să ştie să li se adreseze, să le salute. Trebuie să ştie pe cine poate tutui şi cui să-i spună „dumitale”.
Cîndva era ruşine ca copilul să spună mamei sau tatei TU. Se putea tutui
doar cu persoane de generaţia lui. Era ruşine dacă nu salutau, nu „dădeau
bineaţă”. Despre aceşti copii se zicea că: „îi ca un bou, stă numa şi mere fără
bineaţă”. A zice dumneata, domnule, doamnă, arăta stima şi onoarea faţă de
persoana cui se adresau. La fel şi salutarea: „Sărut mîna”, cu care se adresau
străinilor, femeilor de Ia oficiu, învăţătoarei, preutesei. Această formulă era
obişnuită de copii şi de bărbaţi. „Tutuirea părinţilor şi tutuirea între oameni e o
modă nouă. Şi nepotul îmi zice Tu. îmi trage atenţia. Fii modernă – nagyi. ”
Salutările peste zi sînt: „Bună dimineaţa, Bună ziua, Bună seara, Noapte
bună”. Salutul, de obicei, este completat cu numele căruia te adresezi: „Bună
zua, nană Morică!”, Noapte bună, bace Moise!”. Cel care primeşte salutul, la fel
pronunţă numele respectivului: „Şi ţîie, Petre!”.
Copiii salută cu: „Csókolom” sau „Sărut mîna”, pînă cînd între ei se salută
cu „Szia” sau „Szervusz”.
Salutările sînt urmate de anumite întrebări. De ex.: „Noa, da mai şideţi
nană Morică? O fost destul pe zua de astăzi?” Răspunsurile la aceste întrebări
sînt scurte şi simple. „Da, şed, o fost destul, fata me!”.
Stima şi respectul copiilor faţă de părinţi şi faţă de rudenii se prezintă şi
prin formulele de adresare: mamă, tată, maică bună, tată bun, unchiule, mătuşe, şogorule, nană, bace ş.a.m.d. Dacă vor să se linguşească spun: măiculiţă,
mămiţică, tuşică, năşică, frăţişor, soruţă. ş.a.m.d.
Comportările incorecte sînt urmate de pedeapsă. La cei mici li se atrage
atenţia cu cuvinte ca: Na! Na!, Da! Da’.Mai tîrziu sînt înspăimîntaţi: Te bate
mama! Îţi dau peste mînă! Lovesc curul! ş.a.m.d.
Pe cum creşte copilul înspăimîntarea şi înfricoşarea lor devine mai severă. E pedepsită minciuna, suduitul, bătaia, furatul, ciufulitul şi baterea de
joc.
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Fete din Săcal în anii 1950
„Spuneam copiilor. Dacă minţeşti ţi-a pica părul! Ţi-or creşte bube pe limbă!
Dacă furi, ţi s-a rupe brînca! Dacă suduieşti nu-i vide uşa raiului, vei ajunge în
iad!”.
Copiii erau educaţi să spună întotdeauna adevărul. „Aşe erau învăţaţi copiii că Dumnezeu vede tot ce făceam şi aude ce zicem. Ne pedepseşte atunci cînd
nici nu gîndim. El nu ne bate cu bîta.”
A spune adevărul e virtutea omului. Copilul şi omul mincinos este exclus din comunitatea în care trăieşte.
În viaţa fiecărui om, fie copil, fie adult, e foarte important să spună adevărul. Prietenia şi formarea legăturilor omeneşti şi prieteneşti se bazează
pe încredere, pe ţinerea cuvîntului de onoare, pe relaţii corecte şi pe faptele
cinstite dintre oameni. Oamenii nu primesc prietenia celor leneşi, beţivi,
ştrengari, bătăuşi, necinstiţi. Copiii, din copilărie, se împrietenesc după
simpatie. Simpatia lor nu se poate forţa. La jocuri domină interesul comun.
Cine nu se supune regulilor de joc e eliminat din grupă. Pe lîngă interesul
comun respectarea regulilor, a secretelor şi ţinerea cuvîntului de onoare
este de mare importanţă. Copiii fac făgăduieli şi jurămînt că nu vor fi trădători. Se jură în felul următor. Stau faţă-n faţă, întrebîndu-se cu mîna ridicată, strîmbind un deget: aşa să te-nstrîmbeşti dacă vei fi trădător şi nu vei ţine
cuvîntul de onoare. Celălalt răspunde: da, aşa să mă-nstrîmbesc.
La copiii mai mari interesul comun poate fi pasiunea, obiectele de predare la şcoală, dar şi influenţa părinţilor şi a unei comunităţi.
Anii de şcoală întăresc însuşirea regulilor de conduită. Elevii primesc sfaturi care determină comportarea lor în funcţie de vîrstă şi de sex.
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În comună, începînd cu anii 1743, funcţiona şcoală. Şcoala reformată s-a
înfiinţat în anul 1784 iar după 1872 funcţiona şi şcoală românească.
Centralizarea şcolilor a avut loc la începutul secolului al XX-lea. Eforturile pentru clădirea şcolii din comună s-au început în anul 1905. Şcoala s-a
clădit în anul 1912, dîndu-se în folosinţă în anul 1913. În această şcoală
umblau copiii ambelor naţionalităţi, indiferent de religia lor. Predarea limbii române s-a întrerupt între anii 1920–1945. Înfiinţîndu-se şcoală românească, în anul 1947, a început din nou predarea limbii române.
Părinţii din Săcal s-au străduit totdeauna să-şi dea copiii la şcoală. După
anii 1945, a crescut numărul oamenilor cu diplomă. Dintre elevii absolvenţi unii au devenit medici, ingineri, alţii profesori, educatoare de grădiniţă şi muncitori calificaţi. Terminînd la şcoală clasele obligatorii, fetele
timp de doi ani primeau educaţie referitoare la muncile casnice, iar băieţii,
după anii 1925, primeau educaţie referitoare la apărarea ţării în cadrul unei
mişcări (levente mozgalom). Pe lîngă cunoştinţele ideologice şi teoretice
făceau practică.
În comună au luat parte la serbări locale ca 15 martie şi 20 august. „Tinerii veneau defilind de la Criş pînă la piaţă. Cîntau frumos. Terenul de piaţă era
împodobit cu lampioane iar între tumul bisericii reformate şi clădirea castelului
Mártonffy, pe o sîrmă, erau agăţate lămpi de gaz.”
„Se mai povesteşte că tinerii erau aşa de tari că unii s-au luptat şi cu urşii de la
circ. ”, „O grupă dintre tineri au prins un cerb. Cerbul l-au dus în sat şi l-au legat
în iştălău. Noaptea cerbul s-a dezlegat şi cu lanţul cu tăt a ieşit. Un om l-a văzut
pe sic, trăgînd după iei lanţul. ”
Aceste fapte arătau că tinerii din sat erau sănătoşi, făceau sport.
Băieţii făceau serviciu militar. Serviciul dura mai mulţi ani. Anii de cătănie îi
învăţau pe cetăţeni „să fie om!”. Aşa ziceau. „Fetele petreceau ficiorii la gară. înainte mereu ficiorii îmbrăţişîndu-se, horind, după ei mergeau fetele cu flori în mînă,
apoi părinţii şi rudeniile. Copiii mergeau pă dă lături. La gară pînă la îndăluirea
»gözöşului« trăjeu cu hidedile muzicanţii. Fetele pînă ce vedeau trenu făceau semn
cu batista, cu cîrpele din cap şi ţipau penele (florile) pe tren unde erau ficiorii.”
Ficiorii rareori se „însurau” (căsătoreau) înainte de anii de cătănie, însă se
făceau „încredinţări” – logodne.
În familie modelul copilului e tata. Mare parte a responsabilităţii e pe umărul tatei. La fel şi cuvîntul decisiv în rezolvarea problemelor familiale, era
al lui. În educare accentuau mereu: „Cu cinstea nu se joacă omul.”, „Ominie
numai o dată se cacă.” Băieţii, după terminarea studiilor, lucrau cu tata. Învăţau toate muncile agricole – aratul, semănatul, seceratul, culesul ş.a.m.d. Îşi
însuşeau cunoştinţele în legătură cu creşterea animalelor, cele comerciale şi
de negoţie necesare în familie, în gospodărie, de ex.: ce trebuie produs, care
rasă de animal e bună de îngrăşat şi de vîndut.
„O fost greu pînă ce am învăţat lucrurile de pe cîmp. Toată palma şi talpa piciorului o fost plin cu beşice. Am simţit prima dată că sînt de folos în familie cînd tata
m-a dat voie să pun hamurile pe cai, apoi să prind caii la car şi să mîn io singur.
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Membri ai cooperativei agricole în anii 1970
Cînd m-am dus prin sat, mînînd caii, am gîndit că tot satul se uită la mine. Am
şezut pe capră ca şi-on domn. Eram fericit şi tare nealcoş – mîndru.” „Cînd am devenit lucraş bun, eram apreciat în familie. La masă am şezut lîngă tata pe laviţa ce
mare la fundul mesii, ca parte am primit »ţombul« – pulpa puiului, am primit cîte
un păhărel de vin, am tras o ţigară cu tata şi am putut mere la bal şi la petreceri.”
În ce priveşte lucrurile făcute la cîmp spuneau:
„Ce poţi face azi, nu lăsa pe mîine. Cum e omul aşa i-i şi munca. Munca făcută
în grabă rareori e şi bună. Cel care se laudă, lucră numai cu gura. Omul harnic nu
lucră cu gura. Munca peste măsură te îmbolnăveşte. ”
Ca sfat se spunea tinerilor: „Cînd ai obosit ţine o mică pauză, că munca teaşteaptă. Prinde de lucru atîta cît poţi face. Munca nu e ruşine. E ruşine să şezi
dacă n-ai ce-ţi trebuie. ”
La anumite lucruri mai ales la lucruri sezoniere, familiile înrudite sau
prietenii formează „bandă”, se ajută reciproc. La construirea casei se lucrează în clacă.
Femeile iau parte la muncile de cîmp. Ele se duc la săpat, la cules, la
strîngerea finului. Vin mai devreme acasă de la lucru. Nu-şi „bagă nasul” în
lucrurile bărbaţilor, numai în familii unde „nevasta poartă clopul”.
Locuitorii satului se acomodau condiţiilor şi posibilităţilor de lucru din
sat. Acceptau noutăţile. Cu schimbările de după anii 1945 au însuşit me-
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serii, au învăţat să conducă maşini în diferite sfere de activitate. S-au înfiinţat în sat livezi şi vii. Oamenii au învăţat cultivarea viţei de vie. După
anii I960, odată cu for marea cooperativelor agricole din sat au învăţat şi
grădinăritul.
Lucrau totdeauna cinstit, munca lor era apreciată şi de străini. Cooperativa agricolă de producţie din sat a fost distinsă pentru rezultatele bune.
Familiile mai înstărite nu căutau prietenia familiilor mai sărace. Ele nu
intrau în „bande de lucru”. Aveau toate uneltele de producţie necesare. În general numai familiile mai sărace şi tinerii căsătoriţi, aşa-numiţii „începetori”,
se împrieteneau.
„Găzdăcoii se împrieteneau cu găzdăcoii”. „Pămîntul cu pămîntul, banii cu
banii să vujesc şi la căsătorie.”
În sat cei mai săraci erau purcarii şi ciurdaşii satului. Neamurile aveau
relaţii strînse. Se întîlneau şi se întruneau la nunţi, la mort, la botez, la „diznotor”. Se ajutau reciproc. Sprijineau mai ales femeia care a devenit văduvă
sau căreia îi era bolnav soţul. Judecau pe cel care era beţiv sau care îşi bătea
„muiere” (nevasta).

La culesul viei în anul 1965
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Săcălenii sînt de părere că „un vecin bun e mai bun decît un neam rău.
Dacă cineva era certat cu o familie
nici copiii nu aveau voie să se joace împreună. Întorceau spatele spre
persoana cu care erau certate şi nu-i
dădeau bineţe deloc.
Blestemele, înjurăturile nu erau
considerate păcate mari. Condamnau însă cele de Dumnezeu. Aşa se
zicea în sat „poate fi om de rînd dîr ce
suduieşte”. Spuneau că are „gură spurcată, da’ dacă lucră bine îi om bun şi de
treabă, că nu-i om mincinos”.
Minciuna şi furatul în unele cazuri
erau iertate. Minciuna cu care salvau
onoarea familiei era de iertat. La fel
furatul care se refera la cîteva boabe
de fructe sau o brîncă de fîn.
Modelul fetelor în familie era
mama. Aşa ziceau: „Cum e mama
aşa-i şi fata.” „Uită-te la măsa aşa să
Tineri din Săcal, 1955
iei pe fata. ”
Fetele învăţau toate cele necesare
conducerii gospodăriei, găteau, făceau curăţenie, cumpărături, ajutau la spălat, la văruit, la ţesut, la copt ş.a.m.d.
După ce au împlinit vîrsta de 14 ani, au luat parte la şezători şi la anumite
distracţii. Seara mergeau cu mama sau cu sora mai mare la cinema sau la
vreo întrunire din sat. Cînd o fată ştia să frămînte pîine, ziceau: „Noa! Amu
te poţi mărita.” Dintre lucrurile casnice coptul pîinii e lucrul cel mai compus
şi cere cea mai mare atenţie.
Feciorilor din sat „le plăceau fetele pogane, rumene la faţă”. Deci să fie bună
la lucru şi să fie sănătoasă. Pe fetele „sarbede” şi „galfede” le ţineau „beteje”,
iar despre cele care „voroveu” ziceau că: „e ca găina care cotcorăzeşte şi nu ouă”,
îi umblă numai gura. „La omu care vorbeşte mult nu-i umblă mîna,” deci nu
lucrează, nu e harnică. Tinerilor nu le plăceau nici fetele „care-s tă pe uliţă”.
„Care fată nu-şi găseşte de lucru va fi leneşă, puturoasă. Cea care cheltuieşte pe
dulceţuri şi umblă din hane-n bane va fi cheltuitoare.”
Fetele de măritat umblau la baluri. Balurile erau organizate de feciori.
Organizatorii erau responsabili pentru ordinea şi disciplina balului. La intrare se plătea taxă de intrare. Din aceşti bani se plăteau muzicanţii. în sat
exista o bandă de muzicanţi dar veneau muzicanţi şi din Hărşand sau de la
Besermeni (Körösnagyharsány, Berekböszörmény). Banda de la Săcal era o
bandă ocazională care cînta la baluri numai în caz de nevoie.
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Fata a putut sta afară numai cîteva
minute.” Fata peţită şi logodită nu
se distra cu alţi feciori. Nu mergea
singură nici la fete.
„Ficiorii” nu se căsătoreau înainte
de a împlini stagiul militar. Se întîmpla ca o fată să aştepte trei ani
pînă la căsătorie. Fata logodită era
sub paza viitoarei soacre şi a mamei. Cîndva logodnele se făceau cu
o „cîrpă din cap”. „Amu cu inele cu
diferite bijutării. „Dacă nu-şi găseau
fete de măritat în sat, feciorii mergeau să-şi caute soţii în satele învecinate. Tinerii se căsătoreau în general cu fete de naţionalitatea lor.
Feciorii unguri mergeau mai des la
Hărşand, la Ugra şi la Homorog. La

Fecior din Săcal, 1955
Care fată avea „drăguţ” mergea la
bal cu „drăguţul” dar mergea cu ei şi
mama fetei. Fetele mergeau totdeauna cu mamele. Singură nu mergea
nici o fată. Era ruşine. Mamele se
aşezau lîngă perete. La dans fetele
erau cerute de la mama.
Fetele se măritau de tinere.
După ce a împlinit vîrsta de 16 ani
fata s-a putut mărita. Cine nu s-a
măritat pînă la vîrsta de 20 de ani,
era considerată fată bătrînă. Aceste
fete nu primeau arminden de întîi
mai, ci la portiţa lor erau aruncate
pene de gîşte sau tulheni de cucuruz. Faptul acesta era ruşine. Fetele
îndrăgite de feciori primeau serenadă. „Dacă o fată s-a împrietenit cu
un băiat, băiatu avea voie să între în
casa fetei. Fata a avut voie să petreacă din casă băiatul dar numai pînă la
uşa chinzii, mai tîrziu pînă la portiţă.

Mire şi mireasă, Săcal, anii 1950
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balurile din Săcal fiind comuna „olá falu ” nu prea veneau feciori străini.
Săcălenii erau de părere: „Fiecare ficior să fie ficior în satul său. ”
Fugitul era cunoscut şi la Săcal, şi nu era condamnat în sat. Era recunoscut faptul căsătoriei de părinţi, de sat şi de autorităţi. Unii au legalizat cu
cununie „fujitul”, alţii au trăit o viaţă întreagă fără sa se cunune. Copiii în
acest caz purtau numele de familie a mamei. După anii 1945, se fac căsătorii cu nunţi iar în zilele noastre din nou reînvie o formă a „fujitului”. Fetele
au „prieten”, trăiesc ani întregi împreună, dar după un timp „cînd vine cocostîrgul” se căsătoresc. E la modă cununia simplă, dar şi cea cu ceremonii mari
bazate pe „nunţi adevărate”, făcute ca pe vremuri.
Era grea soarta fetelor nemăritate, gravide şi a femeilor văduve. Ele se
puteau mărita după un bărbat văduv sau după un fecior care avea defect de
exemplu şchiopăta, era ghebos ş.a.m.d. Femeile văduve ajungeau pe gura
satului dacă stăteau de vorbă cu bărbaţi. Un bărbat văduv primea mai uşor
soţie decît o femeie văduvă bărbat. Căsătoriile acestor persoane se făcea cu
ajutorul femeilor la care le plăcea să facă transmiteri. Despre acestea se spunea că „făceau dospeală ”. Pe cei care se căsătoreau sub rangul lor, părinţii şi
rudeniile îi renegau, chiar îi dezmoşteneau.
Satul condamna adulterile. Căsătoria forţată de părinţi ducea la încălcarea fidelităţii conjugale. Interesul acestei forţări era averea. Din acest motiv
se făceau căsătorii chiar între rude.

Săpatull groapei,i Săcal,l aniiii 1990
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Înmormîntare la Săcal În anii 1990
Bărbaţii se interesau mai mult de problemele lumii. În timpul lor liber
citeau ziare, ascultau radio, în prezent vizionează emisiunile televiziunii.
Seara la „tăniăzlit”, la „crişmă” sau întîlnindu-se în sat, discutau despre noutăţi vorbeau despre problemele actuale, despre preţuri.
Femeile se interesau mai mult de evenimentele satului, întîmplările „delicate”. Umblînd prin sat, totdeauna aflau ceva noutate. Numaidecît le spuneau vecinei. Femeile care ştiau de „tăte” şi purtau informaţiile auzite adăugîndu-le cîte ceva, se numeau „pletykafészek”, bîrfitoare.
Bîrfitoarea era mereu pe drumuri. În prezenţa ei se vorbea numai despre
lucruri care puteau fi ştiute de tot satul. În faţă, ascultătorii o lăudau: „Bine
ştii lucrurile. Alduiască-te Dumnezeu şi gura ta, că bine zici.” Cînd pleca, părerile erau următoarele: „Ăi, ca clopotul, Bate toba-n sat. Bine suceşte vorba. De
cînd-ui nu s-a omorit de lucru, ăi tă pe uliţă.’’ Faptele rele se răspîndesc mai
repede decît cele bune. Dacă vorbele bîrfitoare ajung în urechea persoanei
în cauză, aceasta se răzbună spunînd: „Mînînce-o frasul. S-o ieie mama dracului. Duc-o beteşigul. Să margă în … mîne-sa. L-oi bate dac-a veni cătă-n coace.
Calce-l nevoia. Să margă în direcţia vîntului. Să se zdrobească cu baiu i-i.”
În zi de duminică sau de sărbătoare, femeile se adună la uliţă, vorbesc
despre toate. Spun reţete de prăjituri, vorbesc despre serialele urmărite la
televi zor, peripeţiile personale, despre vizite în sat. Apreciază nunţile, ba-
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lurile şi îngropăciunile. Părerile diferă dar nu stîrnesc sfadă. Discuţiile se
fac în ambele limbi. Pînă ce nu apare vecina care e unguroaică, se vorbeşte
româneşte. Dar se trece la limba română cînd se discută vreun „secret”. În
acest caz vecinei se traduce doar cîte ceva.
Celor care trec pe lîngă femei, numaidecît li se fac observaţii:
„Nu se-mbracă omului, ci se-mbracă satului. Aşa i-i capu ca coşara. O făcut
pup (coc) ca găzdoaicele, pe creştetul capului. Ar fi nealcoşe dac-ar ave din ce.
S-o mbrăcat noapte. Mere ca ş-on bou. Mere ca vîntul. Amu ştiopează, ieri nante
hididuşilor nu-o dorut nimica. Are aşa ţîţoace ca vaca noastră. Suceşte din cur ca
scroafa care umblă după dier”.
Sătenii se bucură aflînd de naşterea unui copil, de o logodnă, de căsătoria tinerilor şi de nunţi. Condamnă în schimb comportările necorecte,
afacerile necinstite, arată compătimire faţă de bolnavi, de orfani şi de cei în
doliu. Bolnavii sînt vizitaţi de rude şi de prieteni iar membrii familiei nu
lasă bolnavul singur.
Rudele, prietenii, vecinii iau parte la înmormîntarea aproapelui lor. Îmbracă haine de culoare neagră. „Femeile sînt învelite la cap cu cîrpă neagră, lîngă coporşeu nu stăteau cu cap gol, neînvelit”. Bărbaţii ajutau la facerea groapei.
Familiile şi prietenii duceau flori şi cunune de flori pe mormînt. Morţii sînt
„jeluiţi”.
Jeluiau”, umblau un an în doliu rudeniile apropiate, celelalte şase săptămîni. Un eveniment mai mare totdeauna era în centrul intereselor. Era
o sursă bună pentru noi informaţii. Informaţiile interesante ţin trei zile.
Minunile cum vin aşa şi trec. Nunta, botezul şi îngropăciunea nu sînt considerate evenimente „de minune”. „La nuntă mere uomu şi să mulătească, la
mort să plîngă.”
Despre impresiile bune şi frumoase se vorbeşte timp îndelungat în sat, se
spun şi bancuri în legătură cu peripeţiile şi aventurile personale.
Schimbările vieţii sociale şi culturale transformă modul de gîndire.
Superstiţiile sînt date uitării şi sînt eliminate din modul de tratare a bolilor.
Crezul despre necurat, „bosorcăi” şi stricăciuni este al trecutului. Totuşi în
unele lucruri oamenii mai cred de exemplu în „diocheat”. La Săcal se crede
că omul poate fi „diocbeat” dar nu mai sînt persoane care ar şti să descînte.
În zilele noastre etica oamenilor e în schimbare, în transformare. Oamenii sînt mai toleranţi faţă de cei care greşesc, îi iartă mai uşor. Cei care
comit greşeli de neiertat sînt şi pe mai departe condamnaţi şi excluşi din
comunitate.
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Pînă în anul 1945, viticultură, pomicultură nu a existat în sat. Ordinul numărul 600/1945, emis de Guvernul Provizoriu Naţional de la Debrecen, a
făcut posibilă desfiinţarea proprietăţilor domneşti şi împărţirea pămînturilor.
Pentru împărţirea pămînturilor din sat s-a format o comisie, în frunte cu
Tóth András. Potrivit hotărîrii sătenilor cu această ocazie s-a propus comisiei
formarea unei vii. În acest scop, adică pentru a exista în sat viticultură, în
primul rînd vie, din moşia lui Mártonffy Barna s-a împărţit între cei cca. 150
de locuitori ai comunei un teritoriu cu o suprafaţă de 400 m pătraţi.
Înainte de aceasta, doar în grădinile săcălenilor erau pomi, mai ales
pruni, vişini, nuci. Viţă-de-vie nu se prea cultiva. Creşteau nişte butuci în
faţa caselor, în curte, drept umbrar. Prin urmare locuitorii nu au avut cunoştinţele necesare şi nici experienţe suficiente în cultivarea viţei-de-vie.
Astfel cultivarea începuse fără tradiţii. Pentru plantare au fost aduse din
satele învecinate coarde de vie de tot felul.
Despre plantarea viţei-de-vie informatorii au povestit următoarele:
„În primul an am plantat pă un teritoriu mai mic. Am făcut şiruri pentru butuci, în jumătatea teritoriului am format umbrar de viţă. În amîndouă capetele
or fost pomi.”
„Plantarea o făceau foarte simplu. Cu un sfredel şi cu un resteu făceam o
gaură la o distanţă de 80–100 cm. Puneam în fiecare gaură o coardă de vie, le udam
puţin şi înfundam gaura bătînd pămîntul cu piciorul sau cu măciuca. Plantarea
se făcea primăvara, cînd coardele de viţă, nu erau încolţite şi după ce butucul era
tuns.”
„Era mult lucru în vie. Cînd butucul o crescut, la fiecare butuc băgam on par.
De par legam loazele, crengile, mlădiţele crescute pe butuc. Cîrceii trebuiau culeşi
mereu.”
„Pămîntul dintre şiruri era săpat de mai multe ori. Butucul toamna era astupat la rădăcină cu pămînt şi cu frunze. Primăvara era destupat. Între rîndurile
de umbrar de viţă erau semănate diferite plante, ca: burgandăi, fasole, varză.”
Fazele de lucru, aşa cum îşi amintesc oamenii, au fost următoarele:
„Primăvara am început cu destupatul butucului, urma tunsul, tăiatul
crengilor, după încolţire legarea loazelor, sulfatarea, culesul, astuparea butucului.” (Dintre aceste faze unele se repetau, de ex. sulfatarea şi ruperea
cîrceilor.)
Cu timpul, sătenii s-au deprins cu meşteşugul cultivării viţei-de-vie.
Au observat că tunsul, tăiatul coardelor de vie cere mare atenţie. Aşa îmi
spuneau că: „coardele de viţă au fost tunse scurt, pe două ochiuri”. Unul de la altul şi din cărţi au învăţat metodele şi felurile de sulfatare. În via din Săcal au
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fost răspîndite şi cultivate următoarele soiuri de struguri: Kadarka, Ezerjó,
Hárslevel, Ottelo, Noa.
Lunile septembrie şi octombrie erau lunile culesului. Strugurii erau
culeşi de membrii familiei, dar le veneau în ajutor şi vecinii, rudele invitate
şi prietenii. Însă, înainte de cules trebuiau pregătite „hîrdăurile de vin” şi
toate uneltele de lucru necesare: coşurile, maşina de măcinat, teascul ş.a.m.d.
Neavînd nici cramă, nici pivniţă, după cules, prelucrarea strugurilor se făcea
acasă în curte, „în ocol”. În ziua culesului, coşurile în care strîngeau strugurii
erau duse la vie cu carul.
„Lucraşii” mergeau pe jos. Ajungînd la vie, fiecare şi-a luat un şir şi a început să culeagă ciorchinii de pe butuci. Strugurii culeşi erau strînşi în
coşuri şi erau transportaţi acasă. Ciorchinii de struguri nu erau separaţi după
soi şi după culoare. Toate soiurile se strîngeau şi se măcinau împreună,
aşa „învăluit”. Pentru „lucraşi” se serveau la masă verde „colaci” şi băutură.
„Colacul gol, proaspăt, mîncat cu struguri în ziua culesului e cel mai bun!”
După terminarea culesului, toţi „lucraşii” erau invitaţi la o masă comună.
De obicei se pregătea tocană de „vaie” (oaie).
„La noi szüretu fără tocană de vaie e ca mireasa fără şlaier (voal de mireasă).
Tocană de vaie nu se fierbe în tătă zî! Nici şlaierul nu-l poartă mireasa în tătă zî!”
După-masă urma prelucrarea strugurilor.
„Măcinatul şi presarea o fac bărbaţii. Cîndva, la început, pînă nu aveam maşini toate lucrurile le făceam cu mîna.”
„Puneam strugurii într-o straiţă şi presam într-o oală sau într-un vas mare, pînă
ieşea din struguri zama. Cine avea mai mulţi struguri îi punea într-un hîrdău
special, găurit la fund şi cineva călca cu piciorul, zama curgea pe gaură.”
„Zama” primită după presare o puneau în „ hîrdăuu” de vin. După
trei săptămîni de clocotire – cînd se face vin – lichidul devine curat, limpede. Lichidul curat (vinul) se pune în „hîrdăul” de vin în care va fi rezervat.
„La început am avut nişte demijoane. N-am avut loc unde şi le ţinem. Am şi păţit odată. Tot am amînat gustarea pe urmă am aflat că iaga s-o spart. Aşa e: fiecare
om învaţă din paguba sa!”
Vinul produs a fost consumat în familie, de rude, de prieteni. Livada, via
din sat, ca vie, a funcţionat pînă-n anii 1970, cînd pămînturilor li s-a dat
o altă destinaţie. În prezent numai locul se numeşte „szõlõskert”. În comunitate circulă însă şi acum povestiri legate de vin. Prezentăm o asemenea
povestire, auzită de la Maria Laczkó (născută Isai).
„Cînd tăte lucrurile s-o gătat pe cîmp, bătrînii îşi petreceau timpul cu tăniăzlit şi
să jucau d-a cărţile. Aşa era şi în zua cînd vine la noi unchiu Broscoi, fratele li tata
bun şi un vecin. Ii tri inşi şideu la masă cu pipa-n gură şi să jucau. După un timp era
aşa fum care s-o putut tăia.
Măi Imre, zîce maica bună. Duceţi-vă afară d-aice în chindă sau în chinduţă. Nu vezi că nu videm de fum?!
Noa, bine, merem atunce în chinduţă. Cîte-odată bunicu se mai întorce în chindă şi se uita înlontru. De cîte ori vine era mai vigan şi ne spune ceva-ceva.
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Pe cînd era vreme de plecare s-o dus maica bună şi vadă că să îndăluiesc sau
nu bătrînii.
Ne povestea maica bună că unchiu Broscoi n-o putut să steie sus or cum o
prăbălit. Vecinu cînd o văzut pe maica bună s-o dat la horit, şi hore »De-ar fi mîndra-n deal la cruce…«. I-am jurat şi i-am suduit întrebînd:
Ce-i cu voi? Ii numai rîdeau!
Noa, nu-i bai, oi şti io dîr ce au aşe voie bună! Maica bună s-o dus în cămară să spioneze lucrurile. S-o uitat la butoaiele de vin şi la hîrdău dar nu s-o văzut
nimic, o găsit toate lucrurile la rînd. Dar tot s-o gîndit. Ceva nu-i bine. În altă
zi s-o dus iară în cămară. Uitîndu-se afară, vede că tata bun mere în cămăruţă. De
văzut n-o văzut nimica dar o simţit mirosul vinului. i ce-o aflat, un fir de trestie.
S-o gîndit, oare de inde are miros de vin. Cînd s-o uitat la pămînt o văzut nişte stropuri înaintea unui sac, în care era tenti fărîmat. Sacul era dezlegat şi cucuruzul era
aranjat. Cînd o băgat mîna în sac o găsit iaga cu vin. De bucurie a strigat una şi l-o
cotat pe bunicu, cu trestia şi cu iaga-n mînă.
Noa! Ai gîndit că mă poţi celui? Da ce gîndeşti? Aşe trebuie şi faci?! Ai
început hîrdăul fără ştirea me! N-ai putut aştepta pînă la Crăciun! – se certa
maica bună cu tata bun.
Maica bună l-a mai înjurat pe tata bun care se gîndea pe o altă metodă.
Nouă ne zîcea întruna: aşa ceva n-am văzut şi n-am ştiut în viaţa me, că cu
trestia se poate lua vin din hîrdău. Oi prăbăli şi io! Pînă acuma ş-aşe ştiam că firu
de trestie împuns în pămînt, la locul unde e cîrtiţa goneşte cîrtiţele. Amu ştiu că
nu numai cărţita fuje de glasul trestiei, ci şi vinul fuje, pe el afară din hurdău dacă
îl sug. Videţi! Iară am învăţat ceva!”

INFORMATORI
Maria Laczkó (născută Isai), 1939
Petru Bodnár, 1929
Viola Vásárhelyi (născută Juhász), 1928
Ernõ Juhász, 1929
(In: Izvorul, Revistă de etnografie şi folclor, Redactor: Emilia Martin,
Giula. 2006. p. 65–70.)
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Crişul Repede şi influenţa lui în viaţa
săcălenilor
Pe fluviu totdeauna a fost pod. După reglare lungimea crişului s-a scurtat
de la 162 de km la 82 de km. Prin urmare a crescut suprafaţa teritoriilor de
agricultură, iar creşterea animalelor s-a moderat.
Crişul Repede intră în ţară tocmai la hotarul comunei noastre şi curge
atingând într-un segment în lungime de 7,5 de km lângă pământurile din
Săcal.
Înainte de reglarea Crişului Repede monografiile aşa scriu că pământurile
ar fi fost fertibile, iar fâneţele bune de păşunat dacă fluviul nu s-ar fi inundat atât de des. După inundare s-au micşorat teritoriile favorabile pentru
agricultură şi în locul teritoriilor inundate s-au format gropoaie, mlaştini şi
stufişuri cu trestii. Acest fapt a influenţat viaţa locuitorilor. Pe lângă agricultură s-au format nişte ramuri ale industriei casnice. S-au ocupat de utilizarea
şi prelucrarea plantelor crescute, după inundaţie, cum ar fi trestia, papura,
noiala şi plopul.
Crişul a fost reglat în anul 1850.
Primul pod de piatră a fost construit în 1869, care a fost reconstruit În
anul 1927 şi poartă numele: Gróf Tisza István.
Fluviul în timpuri ploioase era în pericol de inundaţie, pentru aceasta
făceau pază, iar „poarta” adică digul era ridicat cu pământ şi cu saci umpluţi
cu nisip. Cea mai mare inundaţie a crişului de care oamenii îşi amintesc a
fost cea din anul 1925. În data de 23 decembrie nivelul apei s-a ridicat la
înălţimea de 5,20 m. A depăşit valoarea maximă din anul 1919. În noaptea
zilei de 23 decembrie apa a rupt digul şi s-a inundat la Olajtanya pe o distanţă de 112 m. Săcălenii au scăpat de inundaţie, dar a lăsat urme grele în
sufletele lor.
Cu toate că, crişul aducea pericol de inundarer fluviul era mult iubit de
săcăleni. Am pus întrebări locuitorilor din comună în legătură cu acest criş,
i- am rugat să-mi vorbească despre „crişul lor iubit”.
I. V. Sz.: „Crişul ne-a fost viaţa! Ca copii mici am umblat la criş din diferite
motive: am cules flori de pe poarta crişului, plante medicinale ca măzăriche, salvie,
urzică, muşeţel, păpădie, cicorie, lămâiţă, traista ciobanului, hrean, măcrişe, fragă, mure şi izmă. Vara crişul era paradisul copiilor.
Am umblat la scăldat, toată ziua stăteam la criş. Noi, copiii jucându-ne pe
malul crişului prindeam broaşte, şopârle, din apă culegeam melci, scoici, peşti. Rareori, când apa era mai mică şi erau insule în apă, erau şi raci. Sub podul crişului
se găseau cuiburi de rândunici şi de porumbei, dar umblau la pescuit berzele şi alte
păsări călătoare. Din păcate pe poartă se mai găseau şi animale care făceau pagu-
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bă, cum ar fi popândăul, cârtiţa. în unele locuri mai era şi câte o gaură de vulpe.”
Femeile întrebate îmi povesteau:
„Nu numai copiii ci şi părinţii noştri s-au bucurat de avantajele pe care le dăruia
crişul. Femeile umblau la criş la spălatul rufelor. Tata ne ducea la criş cu carul.
Duceam cu noi sacii, păturile de pat şi pânza ţesută de mama. Hainele le spălam
bătându-le cu maiu pe scaunul de spălat. Sacii erau înmoieţi acasă în leşie iar la
spălatul rufelor foloseam săpun. Ne părea bine când apa ducea săpunul fiindcă
fugeam mereu după el. Pânza bătută şi sacii îi uscam pe iarbă şi pe crengile tufişurilor de nuiele. Noi copiii – până ce se uscau sacii şi pânza – ne scăldam în
criş. Mama lua toate hainele de pe noi şi le spăla, iar noi ne jucam în apă şi ne
ascundeam în nisip. Săream de pe rămăşiţele podului de lemn în apă spunând
următoarele:
Egy az élet, egy a halál,
Isten veled, Körösszakál!
Asta o făceam aşe că stăteam pe lemn prinzând-ne de un picior pe care îl ridicam
până la genunchi iar cu mâna cealaltă prindeam nasul invârtându-ne pe spate şi
ne aruncam în apă. Ne plăcea să sărim în apă de pe mal, iar cei mai curăjoşi unde
apa era mai adâncă, au înnotat. Aşa se spune că un băiat când apa era aşa de mare
că a ieşit până la poartă, a fost aşe de curăjos că a înnotat crişul altan spre ciuda
sătenilor (el se numea Miklós Laci).
De altfel nu numai noi copiii umblam zilnic la scăldat, ci aproape tot satul.
Crişul era baia oamenilor din sat. La miază şi după terminarea lucrurilor seara,
aproape tot satul era la criş. Rând pe rând erau în apă grupuri de oameni. Grupurile acestea erau formate din membrii de familie, din grupuri de fete, de feciori,
de prieteni şi de copii. Scăldatul era un fel de distracţie a tinerilor, era umblatul
tinerilor la criş.”
I. V. vorbeşte despre criş astfel:
„Crişul pentru noi era şi locul de muncă. Ocupându-mă de creşterea animalelor
aveam pe mal un teritoriu de 400 de m de cosit. Tânul îl foloseam pentru hrănirea
vitelor.
Fânul de aici e de calitate bună şi potrivit pentru nutrirea vitelor.
Acest fapt face posibilă creşterea înfloritoare a vitelor. Toată familia ajuta la
strângerea fânului pe care îl strângem în claie în iatszău şi dacă vinea apa îl duceam sus pe poartă. Fânul avea un miros foarte plăcut, că pe poartă în afară de
iarbă creşteau diferite plante amintite de nevastă-mea.
„Fânul îl duceam acasă cu carul. într-un an cositul ierbei îl repetam de 3-4 ori.
Acasă fânul îl ţineam în „szín”, loc preferat pentru ţinerea fânului. Aveam şi claie
de fân separat în ocol.
Noi bărbaţii iarna umblam să tăiem trestie şi nuiele. Trestia o foloseam la diferite acoperişuri ale clădirilor gospodăreşti (şopron, coteţ, ”szin”) şi ca materie izolatoare la fundamentul, la pereţii casei, deoarece pe trestie stătea mai bine materia
de lipit. Din nuiele făceam şi garduri.”
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Case de tip vechi din Săcal:
Bătrânii ne povesteau că pe vremuri din cauza inundaţiei baza caselor o
faceau din stâlpi de lemn, iar pereţii erau împletiţi din nuiele. Nuielele erau
lipite şi când apa spăla lipitura trebuia pusă înapoi numai lipitura scăzută.
Casa cea mai veche din Săcal a fost clădită în modul acesta şi a stat până-n
anii 1960 pe uliţa bisericii, casa lui „bace Gerdán”. Cealaltă casă a stat pe uliţa
crişului, casa lui „bace Rocska”. Acoperişul acestor două case era din trestie.
Câteva clădiri gospodăreşti din trestie:
I. V. Sz. continuă:
„Casa noastră avea acoperiş din trestie, care ţinea căldură bună iama, iar vara
ţinea umbră, însă era periculoasă.
Eram de 7 ani când s-a ars casa noastră. Mama mea se ocupa de pregătirea
colacilor că era Rusaliile. Plecând să încălzească cuptorul, pe neaşteptate, vântul a
luat jarul din horn şi s-a aprins acoperişul. Aşa casa noastră s-a ars.”
Trestia şi papura erau prelucrate şi de ţiganii satului. Culegeau trestia când
se începea a înflori. Trestia, papura, nuielele le putea culege oricine, cine
avea nevoie de ele. În zilele noastre se găsesc pe locuri rămase în urmă după
reglarea crişului.
M. L. I. continuă:
„Papura era materia care putea fi prelucrată mai uşor. Făceau din papură cupuicău în care strângeau oule, coşară de pită, talpalău („ştergătoare de picioare”),
diferite obiecte folosite în bucătărie ca suporturi de vase şi cutia pentru lingure
(„lingurarul”). Făceu şi paturi, aşa numit „hencser”, la care scheletul era din
lemn, fundul în loc de scânduri era împlătit cu papură. La fel făceau şi scaunele.
Femeile întrebate îmi povesteau că din plantele medicinale fierbeau ceai
şi diferite fierturi. Plantele le uscau şi le foloseau în formă de fiertură pentru
diferite boli, atât pentru om, cât şi pentru animale. Vindecau gâtul dureros
cu muşeţel şi cu izmă. Salvia o foloseau la boli reumatice, urzica la fel, lămâiţa o foloseau la bucătărie, iar cicoria pentru hipertensiune. Aproape la
fiecare casă se găsea hrean cu oţet pe care îl foloseau pentru scăderea temperaturii, adică în contra febrei. În gospodăriile din Săcal nimeni nu ţinea măcrişe, toată lumea culegea de pe malul crişului. Culesul măcrişelor, murelor
şi fragilor era datoria copiilor. Fierbeau numai supă din ele, rareori sos, dar
copiii le mâncau şi verzi (nefierte).
V. V. J. aşa îşi aminteşte: „În zi de sărbătoare şi duminica tinereţea se şitălea
(plimba) în centru de la fântâna arteziană până la biserica ortodoxă. Fetele mai
mari cu ficiorii mereau până la criş horind. Stăteam pe podul crişului şi priveam
plaiurile frumoase de pe atunci. De pe pod se vedeau munţii şi dâmburile dinspre
Oradea, Tumul Ciunt de la Cheresig şi ce e cel mai frumos, crişul nostru!
Apa curgea repede dinspre România. Cândva pe amândouă maluri erau plopi,
sălcii şi tufişuri de nuiele. Uitându-ne jos spre apă, apa era atât de chiştaşe încât i
se vedea fundul cu toată frumuseţea ei. Ore întregi puteai sta să vezi peştii, care se
scăldau în apă, jocul copiilor. Noi fetele culegeam flori şi mergând spre casă fiecare
avea în cap câte o cunună de flori, iar ficiorii pană (flori) lângă clop.”
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„Frumos o fost! Mândr-o fost!” – spun femeile întrebate – „dar o trecut!”.
Locuind în Săcal cu părinţii mei chiar lângă Crişul-Repede – tatăl meu fiind
„paznic de poartă” (barajist) – mă pot minuna ore întregi „de frumuseţea pe care
o dăruieşte fluviul”.
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Întâmplări hazlii din Săcal
MÂNZU MNEU
„Când am fost ficior, m-o spus tata: Hai, Ioane cu mine la târgu dân Vărade
(Oradea). Asta o fost când s-o slobozât hotaru din nou în 1938 uă în anul 1940.
M-am dus bucuros, că m-o spus tata că m-a cumpăra on mânz. Ajungând la târg,
am ales on mânz murg. Ave o statură tare faină. Arăta tare frumos. Vinind cu el
acasă, l-am legat dă codirla carului.
Acasă apoi l-am adăpat, i-am dat dă mâncat, l-am ciutacolit. Păstă câteva zâle,
am vrut să-l învăţ. Am pus pă el hamurile şi l-am prins la cocie. Da’ or şi ce am
făcut, or şi ce am prăbălit mânzu n-o ascultat dă mine. O trecu o zî, o trecut o
săptămâna da’ mânzu mneu tă nu înţălege ce îi zîcem. Până la urmă n-am mai
avut răbdare. Am spus la tata şi-l vindem.
L-am şi dus la târgu dân Uifalău (Berettyóújfalu). Am stat la târg cât am stat.
Nime nu lua în samă mânzu mneu. Odată numa vine la noi on om. Ne întreabă
că a nost îi mânzu? Am zâs că-i a nost. Ne-o mai întrebat că cum numim mânzu,
cât cerem pă el, cât îi dăm lui dacă l-a vinde şi aşa. Da’ să şi duce.
Apoi vine altu om, şi vin şi alţî să vadă mânzu. Într-aşte vine şi omu nost.
Începe tomneala cu noi. Zâce preţuri care dă care mai bune, laudă tare mânzu
înaintea oaminilor. Pipăieşte calu, să uită la dinţi, la picioare. Odată numa zâce
unu: Bácsikám, adja nekem a lovat. Dau atâta şi-atâta pă mânz. Să uită la noi
omu nost şi ne face sămn cu uătiu şi i-il dăm.
Na, atunce şi-l prindem dară la cocie şi videm cum trage căruţa. Omu nost
mere la mânz, îl prinde la cocie. Io iară, dă frică, că n-a pute face nimic cu el, îi
spunem: Omule, mânzu nu înţălege orice i-am zâs. Omu mă-ntreabă: Inde l-aţi
cumpărat? Io zâc: La Vărade. Na, bine. tiţi româneşte? Cum şi nu. tiu, ştiu.
Na vezi! Asta o fost baiu! Mânzu era crescut dă român şi nu înţălăje ungureşte...
O luat biciu, o dat sămn cu gyeplauăle la mânz, ş-o strâgat în gura mare: Hăi,
Murgule, hăi, hăi! O tropăit mânzu nost aşe dă să uitau la el cu gura căscată tăţ.
Omu care o vrut şi-l cumpere ne-o plătit preţu că tare i-o plăcut de mânz. Apoi s-o
suit în cocie şi l-o dus…
Noi am fost bucuroşi pântru preţu bun, da’ oleacă ne-am şi bănuit după mânz.
Pă urmă, omu nost o primit plata în care ne-am oprit. Dă la alţî am aflat că omu
aiesta o fost un cupeţ. Da’ pă noi nu ne-o érdeklit, ne-o părut bine că o trecut
mânzu.”
(Inf. Ioan Goron)
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CĂRUŢA CU MĂGARI
„Pe vremea când tata era copil, în sat la noi rareori se putea vedea câte un
măgar. Aşadar când trecea prin sat vreun cioban şi în fruntea turmei păşea alene
un măgar, toţi copiii se luau după turmă. Făceau fel de fel de figuri pentru ca să
silească măgarul să baune. Dacă reuşeau să-i audă strigătul, îşi puneau palmele la
urechi, imitând urechile măgarului, şi strigau cât îi ţinea gura: Iaaa! Iaaa!, astfel,
ciufulindu-i pe cei din apropierea lor.
Într-o bună zi, se opri lângă şcoala confesională, care se afla tocmai în vecinătatea bisericii, o căruţă trasă de măgari. Câţiva inşi veniseră cu căruţa din Ugra
(Biharugra), la domnul părinte, aducând o fetiţă la botez. Pe vremea aceea cei
din Ugra nu aveau preot. colarii ieşiră din clase, în recreaţie. Observând
căruţa, numaidecât s-au strâns în jurul ei să vadă îndeaproape măgarii. Printre
copii se afla şi tata, dar el a intrat în biserică să vadă botezul.
Nu peste mult au ieşit din biserică adulţii cu fetiţa care primise prin botez
numele de Margareta şi s-au întors acasă.
Au trecut ani după ani. Tata se făcuse mare, deveni fecior şi începu să facă
curte fetelor din satele învecinate. Voia să se căsătorească, dar nicidecum nu-şi găsea fată pe plac. O dată s-a dus la un bal din Ugra. Printre altele îşi făcu cunoştinţă
cu o fată pe care o chema Margareta. Nu peste mult, această cunoştinţă a devenit
prietenie, apoi căsnicie. S-a aflat, că această tânără a fost acea fetiţă pe care a
botezat-o preotul din Săcal.
Mai târziu, tata adesea spunea: Se pare că a fost un semn de la Dumnezeu că
am putut fi prezent la botezul Margaretei. Ca tânăr de însurat, tot timpul pe ea o
căutam… şi n-am căutat-o degeaba…”
(Inf. Jenő Buka)

SCROAFA HARNICĂ
„De obicei, aproape în fiecare sat se găsesc oameni, mai cu seamă vârstnici,
cărora le place să glumească, să facă păcăleli. Aşa era şi bace Florea la Săcal.
Dacă tinerilor din sat le trebuia ceva ce nu se putea cumpăra la prăvălia din loc,
şi nici vecinii nu le puteau împrumuta, erau îndrumaţi la bace Florea. Dânsul de
fiecare dată îi păcălea...
Aşa a păţit, odată, un tânăr, care avea nevoie de un ţângălău. S-a dus la bace
Florea. Acesta avea o iapă, nişte capre şi un berbec. După ce tânărul îi spuse de
ce are nevoie, bace Florea întâi îi arătă fundul berbecului, spunând: Na, uită-te la
fund. Ce vezi? Aiesta ţi-i oglinda. Oglindă cu cioante. Apoi îl întrebă: Nu vezi?
Nu vezi? Acolo eşti tu. Apucând apoi coarnele berbecului, zise: Aşte ţi-s coarnele.
Cum ai şi gândit tu că io am aşe ţângălău? Ţângălăuu îi ţâta caprii şi scrotul
berbecului. Na, d-aiăsta îţi trabă?
Tânărul păcălit se ruşină şi plecă amuţit de la bace Florea.
Dar ce s-a întâmplat altă dată!
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Era acasă numai nana Raveca. Făcea lăturile pe când vor veni porcii de la
ciurhe. O lăsat deschisă poarta şi s-a dus în pod, ca să aducă nişte tenti pentru a-l
dezghioca. Cum arunca câte un ştiulete în videră aceasta suna întocmai ca şi când
în fiecare seară mergea spre coteţ să dea la porci. Între acestea veni scroafa acasă. Cum auzi zăngănitul găleţii, cum, cum nu, reuşi să urce în pod. Nana Ravecă
a rămas cu gura căscată, văzând că scroafa apare în pod.
Speriată, nana coborî din pod şi ieşi în uliţă, doar de va trece cineva pe-acolo,
să-l roage s-o ajute. Văzând că nu vine nimeni, intră la vecini, zicând: Da’ haidiţi la
mine, că s-o suit scroafa-n pod! Asta o fi vreo păcăleală, gândeau vecinii, bace
Florea iar a făcut ceva prostie. Nana Raveca însă insista, şi-i ruga întruna să vină
şi să coboare scroafa. Până la urmă patru inşi s-au suit în pod şi, cu chiu, cu vaci,
au adus jos scroafa. Printre ei se afla şi unchiul meu. De la dânsul am auzit această
păţanie.
Cu timpul, bace Florea s-a dezobişnuit să mai facă păcăleli. Iar când i s-a
povestit această întâmplare, zise: Gluma-i glumă, baiu-i bai! Da’ videţi, când on
porc îi flămând îi aşe dă harnic, că să poate sui şi în pod!”
(Inf. Jenő Buka)

PRÂNZ CU DOMNII!
Din „şmecheriile” lui bace Mitru circulă în sat mai multe întâmplări ca
anecdote. Bace Mitru a făcut servici la domni ca „prádékocsis” Iată o „şmecherie” a lui bace Mitru.
„Domnii din sat erau de religie catolică. în sat nu era biserică de religie catolică
pentru aceasta ei umblau la biserică la Komád (Komădi). Mergeau cu „hintău”.
Aceste drumuri (călătoriile) erau bine organizate de domni. După liturghie se întâlneau cu prietenii. Cînd timpul era inimos mâncau la masă verde dar făceau şi
alte programe.
– Odată când mergeau la biserică – zâce bace Mitru la hortaci – noa io astăzi
oi fi domn! Oi mânca cu domnii!
– Cum gândeşti tu aşe ceva! Nici nasul nu-i putea băga acolo unde vor fi ei! –
spuneau hortacii.
– Noa, majd îţi auzi dispre mine!
După slujbă domnii s-au pus la masă verde şi au mâncat mâncăruri aduse de
acasă. Bace Mitru s-a ocupat de cai şi după ce l-a alipuit toate treburile, s-a şezut
în hintău. După un timp s-o uitat domnul spre hintău şi a văzut că bace Mitru nu
mânca. Domnul s-a dus la el şi l-a întrebat:
– Ce-i Mitru? Nu mânci? Nu ţ-ai adus straiţă?
– N-am adus straiţă că n-am vrut să vă fac de ruşine. Io în straiţă aş fi putut să
aduc ceapă şi pită. Idară ceapa pute şi io n-am vrut să fac sagă, (miros neplăcut),
inde mâncă domnii.
– Asta-i baiul? Noa, haidi atunce şezi aice cu noi. Ai dreptate! Doară nu-i mân-
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ca pită cu ceapă! Cocişul mneu azi mâncă cu noi! Pleacă cu noi la prânz! – l-a
invitat domnul pe bace Mitru. Hortacii lui acasă s-au interesat:
Noa, dar ce-o fost? Cum o fost? Ce şmecherie ai întâlnit afară?”
Bace Mitru a povestit întâmplarea cu ceapa, iar hortacii ca în totdeauna îi lăudau şiretlicia lui. De atunci săcălenii aşa s-au glumit:
La domni şi la fete să nu mereţi dacă aţi mâncat ceapă, că nu-i biztos că îţi ave
aşa noroc ca bade Mitru!”
Inf. loan Goron
Culegere de: Irina Garami
(In: Izvorul, Revistă de etnografie şi folclor, Redactor: Emilia Martin,
Giula, 2006. p. 65–70.)
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Liceul „Nicolae Bălcescu”
Absolvenţi originari din Săcal
(LISTĂ ÎNTOCMITĂ DE IULIANA JURĂU RAD)
ANUL ABSOLVIRII ŞI NUMELE ABSOLVENŢILOR
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1963
1964
1965
1966

Ioan Hotya
Gheorghe Gerdán
Iuliana Lukács
losif Zsuró
Iuliana Burzuk
Irina Goron
Gheorghe Miru
Hermina Szakadáti
Etelca Fejes
Iosif Görbedi
Ladislau Görbedi
loan Miru
Irina Iszály
Ana Kalugyer
Alexandru Miru
Elena Taró
Iuliana Zsuró
Irina Erdei
Erna Gaál
Valer Gaál
Iuliana Gerdán
Maria Gerdán
Alexandru Pintye
Valeria Fazekas
Maria Miru
Elisabeta Erdei
Irma Gaál
Elena Taga
Liviu Hotya
Maria Görbedi
Cornelia Taga
Eva Gaál
Aurel Fazekas
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1967
1968
1969
1970
1971
1972
1974
1975
1980
1982

1983
1984
1985
1987
1989
1991
1993
1994
1998
2000
2004
2006

Ana Bordás
Doina Mészáros
Irina Taga
Ecaterina Burzuk
Ecaterina Szakadati
Stela Burzuk
Ioan Monok
Iuliana Csókán
Elena Gaál
Stela Bodnár
Elena Dobai
Alexandru Gaál
Tiberiu Gaál
Aurica Juhász
Ioan Taró
Alexandru Far
Cornelia Juhász
Iudita Csorba
Etelca Hering
Ildico Ruzsa
Eva Boncza
Maria Hering
Clara Nazsa
Iosif Zsuró
Emese Erdei
Ecaterina Boncza
Emil Rúzsa
Irina Monok
Elena Burzuk
Maria Monok
Ecaterina Drimba
Edita Erdei
lldico Bordás
Maria Gerdán
ludita Takács
Éva Gerdán
Silvia Rád
Susana Micskei
Silvia Kardos
Cristian Kovács
Vasile Szeip
Olga Kardos
Andrei Zsuró
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