CHITIGHAZ

Pagini istorico-culturale

CHITIGHAZ
Pagini istorico-culturale

BUDAPESTA, 1993

Publicaţia
Comunităţii Cercetătorilor şi Creatorilor Români din Ungaria

Redactor şi editor responsabil:
Dr. Maria Berényi

Lector de limbă:
Lucia Borza

Fotografii:
Lucia Borza
Fotografii arhive

Această publicaţie a fost realizată cu sprijinul:
Fundaţiei „ Pentru minorităţile naţionale şi etnice din
Ungaria"

ISBN 963 04 3471 7

C u V ÎN T ÎNAINTE
în anul acesta se împlinesc 100 de ani de la apariţia în 1893 a
„Monografiei comunii Chitighaz" scrisă de preotul local
losif loan Ardelean. Al doilea eveniment de mare importanţă
este aniversarea a 200 de ani de la înfiinţarea învăţămîntului
confesional românesc din compnă.
Cu prilejul acestor aniversări ne-am angajat să publicăm
broşura istorico-culturală de faţă. Nu am scris o nouă mono
grafie, nu am alcătuit un volum de studii, ci pur şi simplu am
dorit să scoatem o publicaţie de răspîndire a cunoştinţelor. Cu
acest volumaş ne aducem modesta contribuţie la cunoaşterea
istoriei, etnografiei, limbii şi culturii românilor din Chitighaz.
Printre scopurile noastre figurează dorinţa de a da ajutor
acelora care se interesează de cultura română a satului. Sperăm
ca şi în învăţămînt să se poată folosi scrierile, documentele
cuprinse în această broşură. Şi nu în ultimul rînd am dorit să
oferim cititorilor o lectură plăcută.
Autoarele

C

CHiTiGHAzKETEGYHAZA
omuna

Comuna Chitighaz a fost o aşezare populată deja şi în evul
mediu. Conform cercetărilor lui Haan Lajos şi denumirea co
munei Kétegyháza derivă de la două biserici pe care le avea
comuna. Dat fiind că istoriografia pînă în prezent nu are noi
rezultate în această privinţă trebuie să presupunem că cercetă
rile lui Haan Lajos (1818-1891) sínt valabile şi pentru azi. în
cursul celor 150 de ani ai ocupaţiei turceşti, de pe urma nesfîrşitelor războaie şi lupte duse în Cîmpia Ungară marea parte
a acestor ţinuturi s-a pustiit şi s-a depopularizat. Prin urmare
pe la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi în tot cursul secolului al
XVIIl-lea aceste regiuni au fost din nou populate prin migraţiune internă, prin revenirea populaţiei băştinaşe de odinioară,
prin colonizare direct organizată de moşieri, precum şi din
iniţiativa şi cu sprijinul curţii regale.
Populaţia comunei Chitighaz în prima parte a secolului al
XVII-lea s-a prăbuşit aproape cu totul, încît prin anii 1632 chiar
şi turcii au avut unele încercări de a aduce cîteva familii de
român în comună, care însă după un timp oarecare au părăsit
comuna.
Repopularea comunei a început după izgonirea definitivă
a turcilor, cînd proprietarul comunei devenise Lőwenburg János
Jakab, căpitan al cetăţii Giula. Căpitanul Lőwenburg în anul
1698 doreşte să cumpere mai multe moşii, printre care şi Chitighazul ajunge în posesia lui. în anul 1699 Lőwenburg este
numit de regele Lipót I subprefectul mai apoi prefectul judeţu
lui Bichiş.
în anul 1702 Lőwenburg încearcă să colonizeze noi fami
lii române, să aibă braţe de muncă pe moşiile sale. în anul
1720 Lőwenburg colonizează din nou mai multe familii româ
ne din Gyulavári cărora le-a dat pe trei ani scutire de impozit.
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După cei trei ani de scutire mai multe familii au părăsit loca
lităţile respective printre c a re ţi Chitighazul din cauza sarcini
lor grele ce li se impuneau. In urma unor neînţelegeri dintre
românii şi ungurii din localitatea Gyulavári, în anul 1724 Lőwenburg i-a colonizat pe toţi românii din Gyulavári în Chitighaz, iar cîteva familii de unguri au fost colonizaţi din Chitighaz
în Gyulavári.
Deşi nu ştim data precisă a sosirii primelor familii de
români, şi totodată nu se ştie nici cînd şi-au înfiinţat comuni
tatea bisericească, dar în anul 1718 Chitighazul, românii din
comună trebuia să aibă o comunitate bisericească închegată
dat fiind că în acest an Popa Georgie era parohul comunei. în
tot cazul putem să spunem că în anul 1724 s-a încheiat prima
etapă a colonizării comunei, cînd populaţia comunei în între
gime o alcătuiau românii.
După primul proprietar al comunei de după reorganizarea
judeţului, după subprefectul mai apoi prefectul Lőwenburg au
urmat mai mulţţ proprietari, care după un scurt timp s-au scă
pat de moşie. în anul 1741 Chitighazul ajunge din nou în
posesia curţii regale. Andrássy Zsigmond (subprefectul judeţu
lui Csongrád) cumpără moşia, şi Chitighazul intră în posesia
lui. Andrássy cumpără Chitighazul pentru că comuna Şiclău o
primeşte cadou încă de la regina Maria Tereza, aşa că noul
proprietar al Chitighazului este interesat în aceste domenii.
Pentru comuna Chitighaz noul proprietar aduce o dezvol
tare. în timpul lui Andrássy, Chitighazul devine centrul dome
niilor şi în anul 1742 se construieşte castelul, care într-adevăr
va deveni un centru al întregii moşii, centru al comunei.
în această primă perioadă a dezvoltării comunei se con
struieşte prima biserică din comună, bisericuţa ortodoxă din
lemn, deşi nu ştim data precisă a construirii, se ştie doar atît
că în anul 1 779 lîngă biserica nouă construită din piatră stă şi
cea veche, care cu timpul s-a dărîmat.
Numărul populaţiei trebuia să crească în mod rapid
ajungînd la un număr considerabil de creştini pentru că în anul
1748 în comună în total slujeau patru preoţi. O ipoteză ar fi
că numărul populaţiei după 28 de ani s-a dublat.
Prin anii 1770 în comună erau 162, de case, iar în total
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265 de gospodării. La sfîrşitul secolului pînă în anul 1794 din
nou s-a dublat populaţia, erau deja 363 de case, ceea ce
înseamnă 525 de gospodării.
După cum arătasem procesul creşterii populaţiei era des
tul de mare, deşi populaţia era atît de asuprită, încît în anul
1768 în comună erau 124 de case părăsite, nelocuite. Proprie
tarii şi-au părăsit vetrele din pricina stării economice care părea
a fi fără speranţă. Iobagii din Chitighaz aveau doar contracte
încheiate an de an cu moşierul. Acest obicei practicat era în
folosul moşierului pentru^că obligaţiile, impozitul se putea mări
conform anului, recoltei. în unele cazuri putem constata şi anu
mite concesiuni din partea domniei, ca apoi după stabilirea
definitivă a iobagilor români să mărească în şi mai mare mă
sură obligaţiile lor. Bineînţeles era o tendinţă generală a timpu
lui, a feudalismului.
Cu privire la hotarul comunei (pămîntul de păşune) din

Biserica ortodoxă română

pricina căruia comuna a avut mai multe conflicte cu moşiile
învecinate - totdeauna era foarte puţin. Din conflictele purtate
cu vecinii (din cauza păşunilor), de mai multe ori chitignăzenii
au ieşit cu ajutorul proprietarilor, care erau de partea sătenilor,
care slujea bineînţeles şi interesul lor.
La Chitighaz, urbariul se introduce în anul 1772, care a
fixat obligaţiile iobăgeşti, mărind şi fixînd totodată asuprirea nu
o dată insuportabilă.
Cele mai importante aspecte ale primei etape de dezvol
tare după izgonirea turcilor din ţară (1695) sínt următoarele:
După reorganizarea judeţului Bichiş din anul 1715, după
colonizarea din anii 1702, 1720, 1724 a românilor comuna se
extinde, creşterea demografică a populaţiei este considerabilă.
Românii din Chitighaz, în anul 1718, îşi au comunitatea
bisericească întemeiată şi în această perioadă îşi construiesc
prima bisericuţă de lemn lîngă care în anul 1779 se termină
construirea cefei noi. Iar aproape la un secol după stabilirea
populaţiei române, în anul 1793, se înfiinţează prima şcoală
confesională. Putem spune că în această perioadă populaţia
stabilită definitiv în comună era de naţionalitate română.

A DOUA ETAPA A DEZVOLTĂRII
COMUNEI CHITIGHAZ
La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, în ciuda greutăţilor care s-au
ivit şi a mai multor evenimente nefavorabile ca, seceta şi foa
metea din anul 1794, sosirea lăcustelor din anul 1798, comuna
se află într-o dezvoltare permanentă. După deschiderea şcolii
confesionale în anul 1793, s-a zidit noua casă notarială, s-au
aşezat două clopote în turnul bisericii, iar în anul 1800, s-au
regulat loturile de case din interiorul satului şi s-au împărţit
cîteva loturi de case.
Anul 1804 aduce o schimbare radicală în componenţa
populaţiei din comună, în acest an au fost colonizaţi în comu
nă maghiari din satele învecinate cu populaţie slovacă, care de
la bun început sínt angajaţi la „domnie".
Chiar şi casele lor erau în apropierea centrului domenial
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în aşa-zisele zecimi inferioare, după ce în anul 1812 s-au re
gulat definitiv loturile de casă din comună. în general, fiecare
lot de casă era de 600-800 de stînjeni pătraţi. Casele se cons
truiau sub forma tablei de şah, iar uliţele încep să se împartă
în zecimi.
Structura socială a comunei se schimbă în mod normal,
nu e atît de simplă ca înaintea colonizării maghiarilor, deşi ei
alcătuiau minoritatea în comună. Începînd din anul 1726 cu
noaştem numele primarilor comunali şi cu excepţia a două
cazuri pînă în anul 1891 demnitatea a fost îndeplinită de ro
mâni. Examinînd cine au îndeplinit funcţii la primărie în 1892
între virilişti - care în total erau 20 - împreună cu contele
Kálmán Almássy, nobilul comunei (pentru că familia Almássy
devine proprietarul comunei din anul 1797 şi în posesia acestei
numeroase familii rămîne Chitighazul pînă în anul 1945) doi
sínt maghiari. Iar între cei aleşi în total patru erau maghiari.
Dintre românii nobili în anul 1891 se arlau în viaţă descen
denţii Teodor Bătrîn, Georgiu Decan şi Mihail Decan, dar nu
se ştie de^ la cine şi cînd au primit antecesorii lor diploma
nobiliară. în registrul nobiliar al comitatului Bichiş întîlnim un
nume Ştefan Sabău din Chitighaz, care şi-a putut dovedi diplo
ma nobiliară.
Situaţia maghiarilor colonizaţi în comună, în orînduirea
feudală tîrzie - indiferent de limba şi apartenenţa naţională era
cam aceeaşi cu a românilor. Demnităţile se alegeau avîndu-se
în vedere starea materială. în diferenţierea stării materiale etni
cul nu avusese rol preponderent. La Chitighaz, unde în secolul
al XlX-lea populaţia devenise mixtă se înţelege de la sine că
oamenii, români şi unguri erau supuşi nevoilor comune, dar şi
relaţiile economice şi comerciale, contactele sociale au trezit
în ei conştiinţa soartei comune. Români şi unguri împreună au
luat parte în diferitele transformări, evenimente sociale,
împreună participă la revoluţia pentru independenţă din anul
1848, după victoria căreia nădăjduiau o soartă mai bună.
Cu privire la creşterea demografică a populaţiei din Chi
tighaz, pînă în anul 1920 putem constata o creştere treptată.
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Anul

Numărul
populaţiei
în total

1785
1826
1850
1857
1869
1880
1890
1890
1900
1910
1920

1938
3163
4843
3788
3354
3324
3324
3766
4361
4379
4681

Români

Maghiari

2101
2101
2451
2754
2842
3134

903
903
1186
1404
1398
1490

Această creştere se dovedeşte atît în privinţa românilor cît
în privinţa populaţiei maghiare.

CARACTERISTICILE DEZVOLTĂRII COMUNEI
ÎNTRE ANII 1920-1945
După terminarea primului război mondial sínt cunoscute eve
nimentele istorice, care au atins şi au influenţat dezvoltarea
comunei şi mai ales situaţia românimii din comună. După
înfrîngerea Republicii Sovietelor, o mare parte a intelectualilor
români s-a refugiat în România o dată cu retragerea armatei
române de frica teroarei. în comuna Chitighaz rămase un sin
gur preot. Şcolile au rămas fără dascăl român, funcţionarea ei
se întrerupe. Acei puţini intelectuali, reprezentanţi ai intelec
tualităţii, române din Ungaria, clerici şi profani deopotrivă, pu
teau constata că situaţia lor - respectiv a întregii populaţii ro
mâne de pe aceste meleaguri - este deosebit de tristă. Situaţia
aceasta lipsită de perspective şi speranţe încearcă s-o mai aline
din cînd în cînd comisarul dr. József Siegescu, împuternicit cu
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problemele românilor din Ungaria. în anul 1930, oficiul Preşe
dintelui de Stat al Ungariei trimite un referent în comunele
locuite şi de români, inclusiv şi la Chitighaz, ca să verifice
situaţia socială, culturală şi viaţa religioasă a românilor. Dar şi
aceste măsuri au/ămas de cele mai multe ori demersuri forma
le, de aparenţă. în şcoala confesională, instruirea s-a întrerupt
şi pe mai departe lungi ani în şir. După Trianon s-a schimbat
rolul şi sfera de influenţă a Bisericii Ortodoxe Române, care era
cea mai importantă instituţie cu privire la păstrarea şi menţine
rea identităţii române.
Am putea spune că după 1920 urmează o etapă cînd
asimilarea populaţiei de naţionalitate română începe să se ac
celereze. Dar această asimilare este preferată şi de politica ţării.
Numărul populaţiei din comuna Chitignaz scade, iar în
acelaşi timp numărul populaţiei maghiare începe să crească.
Anul

Numărul
populaţiei
în total

Români

Maghiari

1930
1941
1949

4939
4520
5135

2701
2677
725

2186
1708
4371

Această scădere a populaţiei de naţionalitate română pare
a fi ireversibilă şi după 1949.
N-am dorit să dau o istorie amplă a comunei Chitighaz,
ci am accentuat acele aspecte ale istoriei românilor din comu
nă care au jucat un rol hotărîtorîn privinţa menţinerii identităţii
lor chiar pînă în zilele noastre.
Elena Csobai
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Ş c o a la ro m â n ă
* DIN CHITIGHAZ
ŞCOALA CONFESIONALĂ ÎNTRE 1793-1945
Şcolile române populare (confesionale) din Ungaria s-au con
stituit pe baza Ratio Educationis (1 777). Acestea erau organiza
te, conduse şi controlate de biserică. Preotul locului era toto
dată şi inspectorul şcolii locale. El avea datoria să controleze
respectarea legilor şi orînduielilor şcolare, să supravegheze ca
învăţătorul să-şi facă datoria la şcoală. Pe lîngă preot, în fiecare
comună funcţiona şi un inspector mirean. Acesta se interesa de
frecvenţa şcolarilor, se îngrijea ca învăţătorul să-şi primească
salariul la vreme, ca localul şcolii să fie întreţinut în ordine şi
curăţenie. Protopopul era inspectorul districtual. El îl controla
pe paroh ca să vaaă dacă îşi îndeplineşte sarcinile de inspector
local. Episcopul era inspector peste toate şcolile confesionale
din eparhia sa.
Primele şcoli au funcţionat cu interminenţă fiind conduse
de dascăli ambulanţi sau de preoţi locali. Acestea erau într-o
situaţie grea şi materialiceşte, precum şi Dimitrie Ţichindeal
(unul dintre primii profesori la Preparandia din Arad) scrie la
începutul sec. al XlX-lea „D e voieşti să ştii în sat unde e şcoa
la? Nu întreba pe nimeni, ci du-te, apoi vei afla o casă nu
departe de biserică, dezgrădită, descoperită, cu fereşti le sparte
şi cu hîrtie lipită: să ştii că aceea e şcoala..."
(Arătare despre starea acestor nao introduse Scholasticeşti
Instituturi... Buda 1813 p.19)
Prima şcoală confesională română din Chitighaz şi-a des
chis porţile în anul 1793. „Cartea de leafă" a învăţătorului din
acel an ne relatează următoarele: „D in jos iscăliţii antişti co
munali aducem la cunoştinţă tuturor, că noi l-am poftit ae ma
gistru şcolar pe loan Pop Oltean şi cum că şi pînă ce va sosi
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graţioasa ordinaţiune prea înaltă, cu dînsul am păşit la contract
astfel, ca pă un an să aibă sălar în bani gata 30 florini. De la
fiecare casă o porţiune de grîu. Pe tot anul patru stîngeni de
paie. Spre mai mare legitimare am dat acest contract întărit cu
sigiliul îndătinat.
Sig. Kétegyháza 20 oct. 1793
loan Bălaş, primar cu antistia
şi la olaltă cu mai mulţi eamerazi"
(losif loan Ardelean: Monographia comunii Chitighaz,
1893 )
La început frecvenţa şcolară era redusă. Apoi treptat nu
mărul şcolarilor a crescut (1820-34 elevi; 1826-28 elevi;
1852-68 elevi iar în 1893-418 elevi.) Legea 38 din 1868 aşază
învăţămîntul poporal pe noi baze, prevede obligativitatea pen
tru toţi copiii de la 6 la 15 ani, astfel exercitînd o influenţă
pozitivă în direcţia îmbunătăţirii frecvenţei şcolare. A crescut şi
numărul fetelor şi şcolile au fost mai bine donate. La început
şi în şcoala din loc cursurile durau patru-cinci luni, mai mult
iarna, cînd copiii nu erau obligaţi să meargă la munca cîmpului. învăţătura se reducea la citit, scris şi cîntare bisericească.
Treptat şi calificaţiunea învăţătorilor era mai bună cu deschide
rea Preparandiei din Arad la 1812. (în acest Institut între 18121922 şi-au terminat studiile următorii chitighăzeni - Demetriu
Pipoş (1818): Nicolae Abrudan (1826); Petru Balint (1856);
Ecaterina Suciu (1882). Pregătirea profesională mai temeinică
a învăţătorilor duce la o salarizare mai mare, atît în bani, cît şi
în natură, cu adaosuri pentru scripte, pentru conferinţe, pentru
participarea la înmormîntări, pe lîngă obişnuita locuinţă, teren
agricol, lemne. Drept gustare prezentăm aici leafa învăţătorului
din Chitighaz, oferită printr-un concurs în 1891. Partea referi
toare la salarizare: ,,Emolumente: 1) Salar banal 350 fl. solvind
în rate lunare, procentele fundaţiunei de 1785 fl. a cont. Alrnássy menită pentru ajutorarea preoţilor şi învăţătorilor din loc
- partea ce va cade pe el 2) 5 stîngeni metrice de lemne aduşi
în curtea şcoalei, din care se va încălzi şcoala 3) De la mort
mare 1 fl, cel mic 50 cr. 4) 16 fl. spese pentru participarea la
conferinţele învăţătoreşti 5) Cvartet liber cu două chilii, culină,
cămară şi grădină frumoasă de legumi.
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- Se observă că învăţătorul ales totodată e deobligat să
conducă şi strana sub decursul duratei tuturor serviciilor bise
riceşti, şi totodată e obligat să participe la parastasele (paus) ce
se vor ridica din partea credincioşilor în biserică pentru odihna
sufletelor celor răposaţi, fără a pretinde ceva pentru aceasta."
(Biserica şi Şcoala 1891 Nr. 27)
Despre edificiile şcolare în ordine cronologică putem
constata: în 1811 comuna bisericească închiriază o casă pentru
şcoala română gr. or. în 1820 s-a ridicat o şcoală rom. gr. or.
cu repartiţiune pe locuitor de 1440 fl. 57 cr. în 1836 iarăşi s-a
zidit şcoală populară nouă. în 1840 s-a zidit şcoala veche, în
1876 s-a înfiinţat a doua şcoală română gr. or. Din 1896 bise
rica ortodoxă a constituit şi o şcoală de fete, care a funcţionat
pînă în 1911. Pentru aceste două din urmă comunitatea biseri
cească a cheltuit 12.000 fl. v. a. Prima grădiniţă din Chitighaz
datează din 1891 şi avea caracter particular. In anul 1910 îşi
deschide porţile şi şcoala de stat, cu 3 săli. Grădiniţa de copii,
înfiinţată de domeniu, este preluată în 1902 de comună, iar în
1911 trece în administraţia statului, în anul 1912 se construieş
te a doua grădiniţă. Cu aceasta, în esenţă, se termină crearea
reţelej de instituţii de învăţămînt în comună.
în Chitighaz la începutul lunii noiembrie 1872 s-a înfiinţat
o şcoală de seară pentru adulţi, la care s-au înscris vreo 30 de
inşi. Timp de patru luni au învăţat, iar la examen toţi au ştiut
citi, scrie şi socoti. învăţătorul loari Suciu necunoscînd ostenea
lă şi în zilele de duminici şi de sărbătoare a instruit învăţăceii
adulţi. Despre acest fapt s-a relatat şi în presă: ,,/oan Suciu,
învăţător rom. or. în Chitighaz, îndemnat şi de inspectorele
şcolar P. Chirilescu, a instruit 24 de adulţi, în anul curent,
pentru care a căpătat o renumeraţiune publică de 74 fl. v. a.
Dorim să auzim şi despre alţi învăţători români asemenea lau
dă."
(Albina 1873 Nr. 40, 12 iunie)
Perfecţionarea învăţătorilor a fost urmărită prin două for
me instituţionalizate de: conferinţele învăţătoreşti şi reuniunile
învăţătorilor. în 1872 a luat fiinţă „Reuniunea învăţătorilor de
la şcolile pop. confesionale şi protopopiatele arădene." Aceas
ta a avut organizaţii în toate inspectoratele, aşa că învăţătorii

15

români de la şcoala din Chitighaz au aparţinut acestei reuniuni.
Scopul era: îmbunătăţirea învăţămîntului popular şi îmbunătă
ţirea situaţiei materiale a învăţătorilor. Reuniunea a activat pen
tru înfiinţarea unui fond de pensie pentru învăţători şi pentru
fonduri necesare „bibliotecilor poporale". S-au organizat adu
nări învăţătoreşti, la Chitighaz s-a ţinut în 1882, 1896 şi 1912.
La aceste conferinţe se făcea schimb de păreri între învăţători
pe baza unor referate, prelegeri şi se ţineau şi lecţii practice,
învăţătorii participanţi la aceste adunări erau cazaţi la săteni,
fapt de care se îngrijeau din vreme protopopul, preoţii şi învă
ţătorii din localitatea respectivă. Conferinţele erau publice şi
unele se ţineau chiar în biserică. Ca documentare prezentăm
convocarea adunării învăţătoreşti ţinută în 1912 la Chitighaz.
„Despărţămîntul protopopesc Chişineu al Reuniunii învă
ţătorilor români de la şcoalele poporale confesionale gr. or. din
protopopiatele arădene l-VIII. îşi va ţinea conferinţa de primă
vară marţi în 14 mai a. c. în comuna Chitighaz la şcoala învă
ţătorului Traian Ţabic. Programa: 1) Dimineaţa la 9 ore chema
rea duhului sfînt la biserică 2) Deschiderea şedinţei 3) Apelul
nominal 4) Prelegere practică în limba maghiară de I. Pagubă
3) Prelegere practică de aritmetică de P. Ciongradi 6) „Eredi
tatea ca cheia pedagogiei" lucrare didactică de Teodor Mariş
7 ) Expunerea metodului de predare a gramaticii române în
jcoala poporală, pe bază etimologică de Dim. Boariu 8) încas
area taxelor 9) Raportul biroului 10) Propuneri şi interpretări
M i Restaurarea biroului pe nou period de 3 ani 12) Fixarea
proximei conferinţe.
26 aprilie 1912.
Demetriu Boariu
Traian Ţabic
preşedinte
secretar
(Revista preoţilor 1912 Nr. 17)
Reuniunea învăţătorilor a imprimat activităţi cu caracter
practic, metodic şi cultural, care a contribuit la întărirea rolului
educativ şi cultural al şcolii populare.
în 1879 s-a înfiinţat la Chitighaz biblioteca şcolară.
xu contribuit cu bani: Petru Chirilescu protopresb. 2 fl;
Petru Suciu avocat I fl şi 15 volume de cărţi; Mihai Ardelean
paroh 1 fl; Gh. Chirilescu păr. 1 fl şi 50 voi. de cărţi; Alexiu
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Popovici notar 2 fi; Szekér Mihály 2 fi; Szabadosné 1 fi; Dr.
Popovici 1 fi; losif I. Ardelean 2 fi şi 7 buc. de cărţi; Isaia Bosco
adjunct nőt. 1 fi; Maria Ardelean 1 fi; George Borbil adjunct
nőt. 1 fi; T. Benchişan docinte 50 cr; loan Hajdú 40 cr; Grosu
Oniţiu 20 cr; George Muntean 20 cr; Mihai Bálint 10 cr; Dunka
Lajos 20 cr; Moise Olariu 20 cr; Petru Poptilican 20 cr; loan
Şuciu 20 cr; Szekér Károly 25 cr; Vozák Kálmán 20 cr; Dunka
Árpád 20 cr; Ştefan Gros 20 cr; Vasi le Sabău 20 cr.
[ Biserica şi Şcoala 1879 Nr. 17)
în favorul fondului acestei biblioteci s-au organizat con
certe, petreceri de dans, recitări literare de către Societatea de
lectură şi Corul vocal din loc.
Pentru ajutorarea şcolilor române şi a învăţătorilor, au
existat în comună fundaţiile contelui Almássy. „Ilustrata sa dl.
conte Coloman Almássy, din îndemnul iubirii de aproapelui şi
plecarea sa nobilă cătră tot ce e bun şi folositor pentru omenire
de la anul 1858 încoace respectiv de la încetarea corelaţiunilor
sale ca domn de pămînt cu foştii săi iobagi finita tottalmente
cu segregarea pămînturilor din amintitul an: - în comunitatea
Chitighaz, afară de nenumeratele binefaceri se pot numi necur
mate, - a ridicat patru fundaţiuni, una de 1785 fl. v. a. dintre
al cărei carnete se ajutora preoţimea română şi învăţătorul ro
mân din loc. Alta de 500 fi. pentru îmbrăcămintea a 6 prunci
şcolari săraci, tot la şcoala noastră. A treia de 1000 fl. v. a.
pentru ajutorarea a 10 săraci, ce nu sínt în stare de a cerşi şi
în urmă a patra: numai de acum înfiinţată cu capital de 600 n.
v. a. a căreia scop va fi sprijinirea a 10 familii decăzute prin
vre-o nenorocire la neputinţă şi sărăcie. Dintre acestea marinimoase ajutorinţe cea mai mare fiind împărtăşiţi românii ce se
află locuind aici în număr preponderent, precum din partea
acestora, aşa din partea inteligenţei române din loc, ca un
tribut de recunoştinţă a măreţelor fapte, sus stimatului conte,
cu aceasta i se aduce în public cea mai cordială mulţămită,
urîndu-i cu toţi zile multe şi fericite într-u mulţi ani!
Chitighaz, 14 februarie 1867
Petru Chirilescu
protopop român"
(Concordia 1867 Nr. 15)
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în 1893 C. Almássy şi-a mărit cu 100 fl. fundaţiunea fă
cută pentru ajutorarea copiilor săraci, care frecventează şcolile
confesionale române din loc.
După primul război mondial, şcoala a funcţionat cu mari
întreruperi. In 1932 dintre cele 2 şcoli confesionale, numai în
una se mai preda cîteva materiale în limba română. La sfîrşitul
anilor 1930 a încetat predarea limbii române şi a fost desfiin
ţată şcoala română ortodoxă. Elevii români urmau şcoala ma
ghiară, doar la ora de religie auzeau vorbă românească de la
preoţii loan Borza şi Petru Mişcuţia.
La şcolile române ortodoxe confesionale din Chitighaz au
predat următorii dascăli: loan Pop Oltean, Mihai Ardelean, Pe
tru Tóth, loan Marcovici, Simion Tulcan, Gavril Sarca. I. Findilă, Flórian Horşa, Vasile Micşia, Teodor Molnár, Dávid Bercea,
Constantin Silaghi, Teodor Morar, Teodor Bercea, loan Bota,
loan Albu, Demetriu Mihuţ, loan Suciu, Torna Benchişan, Şte-

Şcoala cu limba de predare română
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fan Dolga, George Bărăbaş, Traian Ţabic, Ştefan Puta, Valéria
Maghiar, Maria Purghea şi Aurelia Cîmpeanu.
La şcoala de fete care a funcţionat între 1896-1911 au
predat: Octavia Desseanu, Talida Jurcoş, Sofia Sabău, Sofia Dumitrescu, Elena Murgu şi Eugenia Tasich.

ŞCOALA CU LIMBA DE PREDARE ROMÂNĂ
1948-1992

După sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, în 1945, po
pulaţia română din diferitele comune ale ţării, nu avea decît
cîteva şcoli confesionale unde s-au^ predat cîteva materii în
limba română, dar în special religia. Începînd din 1948, o dată
cu naţionalizarea şcolilor confesionale, s-au constituit şcoli ge
nerale de stat cu limba de predare română. Aşa s-a procedat şi
la Chitighaz, şcoala a început cu o singură sală. Dezvoltarea
şcolii s-a făcut treptat, nu a avut localuri corespunzătoare, nu
erau învăţători, profesori suficienţi care să cunoască limba ro
mână, şi bineînţeles lipseau şi manualele.
Şcoala a fost construită treptat. în 1955 dispunea de 4 săli
de învăţămînt proprii şi 2 săli la şcoli diferite. La şcolile din
Petőfi telep şi Farkas telep limba română se preda numai ca
obiect. în 1958 s-a clădit o nouă şcoală, care a costat 550 000
Ft. Clădirea veche a şcolii s-a transformat în locuinţă pentru
învăţătorii de la această şcoală. Astfel de locuinţă a primit atunci Hortensia Rus şi Petru Popuţa. în 1974 se mai construieş
te o sală, aşa că şcoala atunci a avut 8 săli de învăţămînt. In
1983 s-a adus decizia, ca clădirea centrală a şcolii să fie lărgită
cu încă patru săli şi o locuinţă de serviciu. Pe lîngă cele 21 de
încăperi existente, noile săli vor asigura spaţiul unor cabinete
şi laboratoare de fizică, chimie etc.
în anii 50 elevii şcolii cunoşteau bine limba dialectală
vorbită la Chitighaz. La început în şcoală s-au predat în limba
română toate obiectele de studii. In anul şcolar 1959/60 s-a
trecut la predarea bilingvă. Azi, numai la oreîe de limba română
se vorbeşte în limba maternă, şi la unele cercuri extraşcolare.
Şcoala, din cînd în cînd se confrunta şi cu problema şco
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larizării, să atragă mai mulţi elevi din sat. Acum doar rezulta
tele pe acest teren sínt mai satisfăcătoare, şi dau o lumină de
speranţă. Acest fapt să fie ilustrat pe baza unui tabel alcătuit
ae noi.
Anul

Numărul elevilor

Numărul cadrelor

1948
1950
1952
1955
1957
1958
1961
1971
1978
1979
1983
1988
1992

36
72
105
82
132
128
196
92
87
93
112
133
126

2
3
6
8
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Din 1948 încoace, la şcoala română din Chitighaz au
predat următorii învăţători, profesori: Antalfy Margit, Coloman
Túrák, Marius Turcu, soţia lui Marius Turcu, Petru Popuţa, Hor
tensia Rus, Ileana Ardelean, soţia lui Lukács József, Gheorghe
Petruşan, Maria Ardelean, Farkas Piroska, Sofia Sebeşi, Maria
Kiss, Doina Bota, Mihai Nedro, Maria Ardelean Vida, Maria
Brindaş Nicula, loan Poptilican, Gheorghe Istin, Aurica Istin,
Cornelia Mocan Kovács, Sofia Stan, Gheorghe Ardelean, Ana
Cioban Borbil, Maria Sarca Zombai, Maria Santău Borbil, Tiberiu Martin, Florica Santău, Aurica Brindaş, Doina Sălăjan, Ma
ria Bota, soţia lui Kalcsó István, Etelca Mocan, Petru Sălăjan,
Attila Zombai, Maria Ambruş, Gheorghe Moţ, Veronica Gurzău, Veronica Garami, Ana Kajári.
Directorii şcolii: Aszalós Árpád, Marius Turcu, Hortensia
Rus, Coloman Túrák, Aurica Istin, Florica Santău.
Maria Berényi
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Personalităţi marcante

IOSIFIOAN ARDELEAN
( 1849- 1920)
S-a născut în comuna Chitighaz la 30 decembrie, anul 1849.
După terminarea şcolii primare, gimnaziul inferior l-a studiat în
Arad, iar cel superior la Szarvas. Din rîndul intelectualităţii
române din sud-estul Cîmpiei Ungare mai mulţi români, se
înscriu şi termină gimnaziul superior la Szarvas, care în secolul
al XlX-lea era un gimnaziu cu prestigiu. După gimnaziu losif
loan Ardelean se înscrie la Academia Juridică din Oradea de
unde nu peste mult timp trece şi se înscrie la teologia din Arad.
După absolvirea teologiei din Arad poporul din Chitighaz,
în anul 1874, exercitîndu-şi dreptul constituţional îl alege de
preot şi a fost hirotonit, în anul 1875, de mitropolitul Miron
Romanul.
Activitatea literară şi-a început-o în acelaşi an cînd îi apa
re primul volum cu titlul Despre susţinerea sănătăţii trupeşti şi
sufleteşti a copiilor şcolari. Peste trei ani în 1878 îi apare vo
lumul întîi, iar în anul 1888 volumul al doilea al lucrării inti
tulate Cuvîntările sale bisericeşti şi funebrali. A publicat şi un
studiu în care a abordat probleme sociale cu titlul Eticheta.
losif loan Ardelean pe lîngă că şi-a îndeplinit sarcina de
preot a fost un intelectual român pe care îl preocupa trecutul,
istoria şi etnografia neamului său. în epoca sa aparţinea acelei
generaţii, care ştia şi se străduia să realizeze cele cerute de
mitropolitul Andrei Şaguna prin circularul din anul 1857. Acel
circular îndemna toţi preoţii, dascălii la culegerea folclorului,
losif loan Ardelean este membru al Asociaţiei Maghiare de Et
nografie (Magyar Néprajzi Társaság) şi totodată participă la di
feritele întruniri ale asociaţiei.
în anul 1890 îi apare volumul Ceremoniile şi datinile

21

Evreilor, iar în 1893 îi apare volumul Monografia comunii Chitighaz. losif (oan Ardelean a fost primul din sud-estul Cîmpiei
Ungare, care a scris în limba română istoricul unei aşezări,
istoricul comunei sale natale. Această monografie a devenit un
izvor primordial în privinţa cercetării istoricului, a culturii ro
mâne din Ungaria de azi. Acestei monografii îi dă o valoare
deosebită, că este scrisă cu precizia specifică cronic'Hor, într-un
limbaj arhaic, că autorul s-a folosit de mai multe izvoare origi
nale, care nu s-a păstrat în veacul ce a trecut de atunci. Auto
rului în anul 1902 îi apare şi un volum de poezii cu titlul
Buchetul meu. Acest volum dedicat soţiei sale conţine 123 de
poezii. Volumul de poezii oglindeşte mai cu seamă creaţia po
pulară românească de pe aceste meleaguri. Chiar şi aceste poe
zii pot fi considerate ca izvoare de mîna întîi privind modul de
viaţă, limbajul românilor din comună. Nu găsisem prea multe
date în legătură cu biografia lui losif loan Ardelean privind
activitatea lui de după 1902, doar că colaborează la mai multe
ziare şi reviste ca Biserica şi Şcoala, Tribuna poporului din
Arad.
losif loan Ardelean este preot în Chitighaz pînă în anul
1920. Moare în anul 1920 la 25 decembrie in comuna Sîmbăteni din judeţul Arad la vîrsta de 72 de ani, după o preoţie de
45 de ani. A fost îngropat de Traian Văţian protopopul Aradu
lui.
Elena Csobai
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P OEZIILE
LUI IOSIFIOAN ARDELEAN
losif loan Ardelean pe lîngă multe activităţi culturale, era preo
cupat şi de beletristică, scria poezii, care erau publicate în
paginile mai multor reviste cum era: „Biserica şi Şcoala",
„Am icul fam iliei", „Fam ilia", „Telegraful român", „Tribuna
poporului" etc.
în 1902 poeziile lui Ardelean au fost culese într-un volu
maş de 217 pagini intitulat „ Buchetul m eu" apărut la Arad.
Cărticica este dedicată soţiei sale în felul următor: A,Scum pei
sale consoarte: Maria Işfănescu le dedică Autorul". în a doua
pagină putem găsi motoul volumului:
Adunat-am floricele
Din rodul inimii mele;
Şi-acum le-mpart din iubire
în „ Buchet" de suvenire.
în volum găsim ode ocazionale, religioase, poezii de na
tură, de dragoste şi versuri vesele. Multe dintre poeziile lui
Ardelean au caracter intim şi adesea ocazional, conţinînd sti
huri către amici şi cunoscuţi. Cîteva versuri din volum, consti
tuie o alegorie lirică despre etapele vieţii omului şi principiile
moralei călăuzătoare, cum ar fi:
TREI VIRTUŢI
Trei virtuţi sunt în viaţă
Sfînta lege ne învaţă.
Fiecare ne petrece
Pînă la mormîntul rece.
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P O E S II
IOSIF IOAN ARDELEAN.
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T I P O G R A F I A ^THIIilJXA POPOKUL!!**.
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Credinţa e cea dintîie;
Ne dă în suflet tărie;
A doua este speranţa,
Ce ne dă perseverenţa.
Iar iubirea e cununa
Ce le leagă întru una.
Cel ce e părtaş în ele,
E mîntuit de greşele,
Cînd plecînd lasă pămîntul,
Să-l acopere mormîntul!
Găsim în volum şi poezii didactice, menite să ilustreze
idei etico-naţionale. Nu sínt puţine nici poeziile cu rezonanţe
biblice. Poetul meditează asupra trecerii timpului şi îşi exprimă
durerea că totul este efemer:
CĂTRĂ SPERANŢĂ
Tu, ce nutreşti multe fiinţe,
Cari trăiesc tot în sperare
la-mă sub a ta scutire,
Dă-mi odată alinare.
Dă-mi, o! dă-mi zile senine,
După cari am tot oftat,
Să-mi văd cîndva fericirea
Cu izvoru-i nesecat...
Peste tot, o! dă-mi de toate,
Ce-am sperat şi nu mi-ai dat!
Sau dacă nu, dă-mi dar pace,
Să gîndesc că am visat...
Doar cele mai frumoase şi mai reuşite poezii ale lui losif
loan Ardelean sínt cele închinate naturii:
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LA 1 MAI
Soarele străluce, cerul e senin,
De cîntări de păsări universu-i plin,
Şi de floricele totu-i parfumat,
Semn că azi natura iar a re-nviat!
De sus ce coboară fluturei pestriţi,
Păscînd rouă dulce de pe mici pupiţi,
Cele picăture, pe cari le-a vărsat...
Poate vre-o zînă pentr-un adorat...
Coline, vîlcele, codri mici şi mari,
Mindre viorele şi mărgăritari,
Cari în flori ascunse sub desul frunzar,
Ne vestesc, că astăzi a sosit Florar.
Da! natura astăzi iar sărbătoreşte,
Căci cu verzi culori azi ea se-mpodopeşte.
Ah! dulce z i de Mai, te salut eu dar,
De cumva şi mie mi-ai adus vre-un dar!
Poeziile lui Ardelean sínt sensibile, deseori fine. Ca şi la
alţi poeţi ai epocii, poate fi regăsită la el melancolia elegiacă
şi sentimentalitatea romanţioasă. Poeziile închinate dragostei
ca şi pastelurile sínt scrise în versuri de factură populară:
DE-AR ŞTI FLOAREA
De-ar şti floarea frumoasă,
Cit de adîncă-i rana mea!
Ca să-mi vindece durerea:
Lacrimi ar vărsa în ea.
De-ar şti pasărea mică,
Pentru ce sínt întristat,
Şi ea mi-ar cînta voioasă
O cîntare de-alinat!...
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De-ar şti steaua lucie,
Cum sufăr eu în dureri;
Pentru ca să mă aline Ar cădea chiar de pe cer!
Dar toate nu ştiu nimic
Despre chinul meu cel greu;
Numai ea... şti, dar nu vrea
Să mă scape de la rău!
losif loan Ardelean a scris multe versuri patriotice şi so
ciale. Unele sínt legate de anumite evenimente politice şi na
ţionale. De exemplu, a scris poezii dedicate lui Andrei Şaguna
şi Alexandru M ocioni. Prin aceste poezii - după moda timpului
- ne arată mîndria de a fi român. Unele dintre acestea sínt
înecate chiar într-o retorică sentimentală.
Fără a dezaprecia poeziile lui loif loan Ardelean, trebuie
să luăm la cunoştinţă faptul că volumul nu reprezintă o prea
mare valoare poetică, majoritatea versurilor fiind ocazionale şi
religioase. Trebuie să subliniem, că în secolul trecut majoritatea
creaţiilor literare române similare din Transilvania şi Ungaria
sínt lipsite de valorile estetice şi stilistice. Existenţa istorică a
Transilvaniei şi a părţilor ungurene populate şi de români, des
făşurată multă vreme în condiţiile politice diferite de cele ale
provinciilor transcarpatine, a fost de la început angajată în di
recţia conservării fiinţei naţionale şi a emancipării sociale şi
politice. Literatura română de pe aceste meleaguri este mai cu
seamă o literatură eroică, militantă şi mobilizatoare, fiind o
literatură naţională, în sensul pozitiv al cuvîntului. Pe lîngă
rolul mobilizator literatura romană din Transilvania şi Ungaria
avea încă un caracter specific; notele dominante ale creaţiei
populare. Cei mai mulţi poeţi din Transilvania, Banat şi Crişana
scriau în factura versului popular. Şcoala poeţilor români de
aici a fost şcoala basmului popular. Cei mai mulţi scriitori şi
poeţi ardeleni şi-au început cariera artistică prelucrînd şi culegînd folclor, ei înşişi provenind din mediul rural. Poeziile cu
subiecte istorice şi populare aveau menirea să lumineze popo
rul.

28

Creaţia poetică a lui losif loan Ardelean - deşi nu are o
valoare estetică şi stilistică deosebită - reprezintă pentru noi un
fragment al istoriei noastre culturale. Dintre poeţii şi scriitorii
noştri care activau în satele noastre, cum era Dávid Voniga,
Isaia B. Bosco, Iustin Popfiu, losif loan Ardelean a fost unicul
care se ocupă şi de istorie şi filologie, ca un polihistor al tim
pului său. Locuitorii din Chitighaz ştiau că preotul român din
sat se ocupă şi de literatură. Prin forma lor uşoară, cu ritmul şi
rima populară, creaţiile lui s-au răspîndit, iar cititorii fermecaţi
de cuprinsul celor scrise, nu se întrebau niciodată de valoarea
literară a acestor poezii. în aceste creaţii era reconstituită lu
mea românească ain sat cu preocupările, aspiraţiile şi durerile
sale. Activitatea literară a lui losif loan Ardelean, s-ar putea
spune, a fost mai ales o formă de propagare - cu cîteva excepţii
- a ideilor sale religioase, naţionale şi morale.
Volumul de poezii se încheie cu următoarea poezie:
GĂTAT-AM...
Cătat-am cu buchetul,
Ce-o fiinţă... mi l-a dat,La care în viaţă
Cu drag m-am închinat
Şi mai am acum un dar - Cum am vrut să fac: Ca „Buchetul m eu" să fie
Tuturor pe plac.
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Maria Berényi

A

ctivitatea

LUI DR. AUREL SUCIU
ÎN MIŞCAREA MEMORANDISTÂ
ŞI ÎN VIAŢA CULTURALĂ
DIN CRIŞANA

Din galeria conducătorilor politici ai românilor din Ungaria de
la sfîrşitul secolului al XlX-lea face parte şi Aurel Suciu. Timp
de mai multe decenii a fost cea mai însemnată personalitate
politică din acest ţinut.
Dr. Aurel Suciu s-a născut la Chitighaz în 1853. După
terminarea claselor elementare din satul natal (tatăl său, Petru
Suciu era notar în Chitighaz precurn şi în Otlaca) a urmat gim
naziul din Bichiş, Szarvas şi Beiuş. în „ Societatea de lectură a
junimei din Beiuş" Aurel Suciu era membru al comitetului de
conducere. Studiile de drept le-a terminat în Oradea, în 1879
a dat examenul de avocat şi s-a stabilit la Arad.
La Arad, fiind avocat renumit, s-a încadrat în lupta pentru
emanciparea naţională şi politică a românilor din Ungaria. Era
membru în Comitetul executiv al Partidului Naţional Român
din Transilvania şi Ungaria. A fost unul dintre iniţiatorii şi con
ducătorii acţiunii de întocmire a Memorandului din 1892.
,,Memorandul" din 1892 conţine o relatare detaliată a
situaţiei românilor din Transilvania şi Ungaria începînd cu anul
1867 şi reprezentînd de fapt o sinteză a unei serii mari de
petiţii şi memorii adresate Curţii începînd din vremea episco
pului Inocenţie Micu Clain în prima jumătate a sec. al XVIIIlea. în memorand se atinge legea electorală, legea naţionalită
ţilor, diferitele legi şcolare. Un capitol separat era rezervat le
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gilor presei care stipulau dreptul autorităţilor de a chema în
faţa tribunalului ziarişti români, militanţi ai mişcării naţionale.
Memorandul românilor din Transilvania şi Ungaria, a avut
o istorie zbuciumată, asemănătoare aceleia a lui Supplex Libellus Valachorum din 1791. Ca şi în cazul aceluia, „Memoran
dul" era destinat „maiestăţii sale prea graţioase" Francisc losif.
Nici unul, nici altul din cele două memorii nu s-a învrednicit
de atenţia împăraţilor habsburgi. Francisc losif, prevenit de pri
mul ministru al Ungariei (Szapáry Gyula) a refuzat primirea
delegaţiei române. „Memorandul" a rost depus în plic sigilat
în biroul şefului cancelariei imperiale, şi trimis, în starea care
fusese (deci nimeni n-a citit memorandul), ministrului maghiar
de pe lîngă persoana împăratului, acesta primului ministru,
care la rîndul său, îl trimite ministrului de interne.
Refuzul împăratului şi al guvernului maghiar de a lua în
considerare conţinutul actului, a fost urmat de acţiunea juridică
îndreptată împotriva celor care l-au alcătuit şi tipărit.
Procesul contra membrilor Comitetului executiv al Parti
dului Naţional Român s-a început în 25 mai 1894 la Cluj, care
a durat 17 zile. Mai mulţi au fost condamnaţi la închisoare, dr.
Aurel Suciu la 1 an şi 6 luni. Osîndiţii au fost întemniţaţi la
Vác şi Seghedin. Aurel Suciu la Vác a executat condamnarea,
în anul 1895, în urma intervenţiilor României, memorandiştii
sínt eliberaţi la 15 septembrie, primind amnestie.
Dr. Aurel Suciu în activitatea sa ajunge apreciat atît pe
terenul luptelor naţionale, cît şi pe terenul cultural, bisericesc,
unde ani ae-a rîndul, în Sinod şi Congresul naţional bisericesc,
a reprezentat cu demnitate cercul Şiriei.
A fost membru al mai multor societăţi culturale. La „ Aso
ciaţia naţională pentru culturalizarea pop. rom din A rad" a fost
membru pe viaţă, aici în 1884 funcţionează ca bibliotecar. A
mai fost membru al conducerii „ Reuninunii femeilor din Arad
şi provincie" pe care a ajutorat-o în repetate rînduri şi materia
liceşte. Din 1885 a mai fost membru ordinar pe viaţă la „ So
cietatea pentru fond de teatru" cu 50 coroan,e.
Aurel Suciu şi-a adus partea sa de contribuţie şi în viaţa
economico-culturală a Aradului şi a ţinutului Aradului. Era un
reprezentant de seamă al acţiunilor filantropice. Era un oareş-
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care mecenat, a dat ajutor financiar şcolilor săteşti, societăţilor
culturale, bibliotecilor. „Comitetul parochial ortodox român
din Arad, conform conclusului luat în şedinţa sa de la 28 de
cembrie, anul trecut, pentru a împlini un act de binefacere şi
cu scop de a promova învăţămîntul poporal, a emis o colectă
pentru oferte benevole, cu cari apoi să se procure vestminte
pentru cei mai săraci elevi de la şcoalele noastre poporale din
lo c."
(Dreptatea 1896 Nr.13)
Pe această listă a contribuit şi Aurel Suciu cu 10 fl.
în 1886, pentru a da impuls vieţii economice şi sociale,
elita din Arad, a hotărît să constituie un institut de credit. Geor
ge Dragomir, Atanasie Şandor, Dávid Nicoară, Grigore Venter,
Mircea V. Stănescu, Minai Renia, Aurel Suciu, Nicolae Oncu
au convocat ca institutul de credit şi economii să aibă un ca
pital de 200.000 fl. Cei de faţă au făcut o subscriere de probă
şi-n cîteva momente s-au subsemnat 30.000 fl. Aşa şi-a început
activitatea banca „A lb in a " din Arad, al cărei fondator şi avocat
a fost dr. Aurel Suciu.
La sfîrşitul anului 1895 la Arad s-a constituit „C lub ul na
ţional comitatens din A rad" (1895-1904) care funcţiona în ca
drul Partidului Naţional Român. Printre membrii acestuia îl gă
sim pe Aurel Suciu, pe George Turic, Iustin lancu (Otlaca) şi
Romul Nestor (Cenadul-Unguresc). Linia radicală din Arad şi-a
pus amprenta în lupta naţională a românilor din Transilvania şi
Ungaria. în 1897 gruparea formată de Vasile Mangra, Aurel
Suciu, Mihai Veliciu, Gustav Augustini, Vasile Lucaciu, loan
Russu-Şirianu şi Roman Ciorogariu la Arad va fonda şi edita
ziarul „Tribuna poporului". Această foaie a avut un rol impor
tant în formarea ideologică a generaţiei Unirii.
După primirea amnestiei, în 1895, Aurel Suciu iese bol
nav din închisoarea din Vác. Pleacă la Viena să-şi caute de
sănătate, dar fără succes. Din an în an slăbeşteAmai mult şi la
14 februarie 1898 la Arad se stinge din viaţă. Înmormîntarea
lui a fost un act de manifestare naţională la care au participat
sute de români din Ungaria şi din România.
Maria Berényi
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I SAIA B. BOSCO - NOTAR ADJUNCT
ŞI POET ÎN CHITIGHAZ
Isaia Bosco s-a născut la 1 7 februarie 1848 în Nermiş, comună
în Bihor. Face parte din aceeaşi familie românească bihoreană,
ce ne-a dat poetele Maria Suciu-Bosco şi Lucreţia Suciu-Rudow.
Bosco şi-a făcut studiile primare în comuna natală, iar
cele secundare la liceul românesc din Beiuş. Aici Isaia Bosco
în 1871/72 a fost^ notarul corespondent al Societăţii literare
„Samuil Vulcan". între anii 1872-74 urmează cursurile Acade
miei de drept din Oradea. Aici Bosco s-a certat cu colegul său
prieten Al. Bujor, care era şi publicist. Motivul certei ar fi fost
poéta Maria Bosco, de care probabil amîndoi erau îndrăgostiţi.
Cearta a degenerat în bătaie şi la un moment dat Isaia Bosco,
cu un baston cu mîner de argint,^ l-a rănit atît de grav pe Bujor,
încît acesta a încetat din viaţă. în urma acestui grav incident,
Isaia Bosco a fost dat în judecată şi condamnat la mai mulţi
ani de închisoare. Nu şi-a isprăvit întreaga pedeapsă. întreaga
întîmplare nenorocită avusese o puternică înrîurie asupra tînărului Bosco.
Ieşind din închisoare n-a mai urmat dreptul, ci a ocupat
diferite posturi în aparatul administrativ. Aşa a^ajuns Isaia Bos
co la Chitighaz, unde a devenit notar adjunct. în viaţa publică,
culturală şi bisericească a satului, Bosco a jucat un rol de frun
te. Era talentat, şi prin el elita românească din Chitighaz s-a
ataşat la mai multe acţiuni naţional-culturale din Arad şi Ora
dea.
Isaia Bosco a donat de mai multe ori pentru acţiuni cul
turale. în 1879 s-a înfiinţat la Chitighaz biblioteca şcolară, pen
tru acest scop a contribuit cu 1 fi. în 1880 la balul din Arad
care a fost organizat pentru ajutorarea înfiinţării „Alumneului
din Arad" Isaia Bosco (cu 1 fl) a făcut o colectă a chitighă-
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Isaia B. Bosco
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zenilor, care au dăruit pentru acest scop, şi anume: Alex.
Popovici, notar 2 fi. dr. George Popovici 2 fl; Petru Suciu 2 fl;
I. I. Ardelean 1 fl. Suma totală: 8 fl. în 1881 la un bal românesc
din Arad, care de această dată a ajutorat „Asociaţiunea naţio
nală în Arad pentru cultura pop. rom ." tot Isaia Bosco a adunat
bani de la chitighăzeni, în sumă de 5 fl, pentru ajutorarea
acestei societăţi.
Degeaba a lucrat şi a activat mult, Isaia Bosco a fost ur
mărit de remuşcări chinuitoare, care îi evocau mereu fantoma
prietenului ucis. Vedeniile i-au disociat conştiinţa şi aici la Chitijţhaz la 6 mai 1884 s-a sinucis, cu un revolver. Nefericitul a
lasat 5 scrisori adresate părinţilor şi cunoscuţilor săi, iar una a
fost adresată şefului său, notarului din Chitignaz.
„Domnul meu! între împrejurările actuale a stării mele
morale şi psihice, am scurtă vreme să vorbesc multe. Mai nainte de toate, mulţumindu-vă de stima şi iubirea dovedită faţă de
mine în timpul ce lucrai alăturea d-tale în greul şi odiosul
oficiu. Acum ne despărţim pentru totdeauna! Doresc, ca cei ce
mă vor urma în post, să meriteze mai mult decît mine încrede
rea d-tale, şi doresc, să-ţi fie fideli ca mine barem, ştiind, cît
de puţin mai poate omul adevărat conta azi fidelitatea, paro
la, şi caracterul acestei lumi ticăloase şi mizerabile. Groaz
nic m-am înşelat în credinţa mea pusă pe lume, căci am cugetet, că tot omul este om cu inimă şi bună socoteală, dar la fine
experienţa m-a desfăşurat un trist contrar. M-am îngreţoşat de
lume şi viaţă, observînd, din grelele lovituri suferite, că sau eu
nu sunt pentru lumea asta, sau lumea nu e pentru mine, sau
zămislirea mea este o greşeală dumnezeiască. Deie cerul însă
poporului şi patriei mele mulţi indivizi cu talentul ce eu l-am
avut: dar nu deie nici unul cu norocul ce eu l-am avut! Eu nu
mai pot rămîne. N-am la ce şi pentru ce mai fi. Mişelia altora
m-a despoiat de onoare, de viitor. Dumnezeu - de e drept că
toate-s cu voia lui - m-a despoiat de sănătate, şi în fine, am
perdut şi ultima rază de speranţă, că vre-odată voi ajunge o zi
bună pe pămînt! M-am resalvat dar să plec acolo, de unde nu
mai este întoarcere! Acolo mă va judeca judecătorul ceresc,
dar nu judecătorii lumeşti mişei şi briganţi ca oricare muritori!
Cu mine vor avea de afacere! Lumea mă poate judeca cum îi
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place, nu-mi pasă, că nu e mai bună decît mine. Cu cît cineva
are inimă rea, cu atîta e mai rău judecător. Cu acesta sfîrşesc
şi vă rog, iertaţi-mă şi în urma mea ce las luaţi-le în grija
părintească.
Isaia Bosco"
(Familia 1884 Nr. 18)
Isaia Bosco a fost înmormîntat în cimitirul din Chitighaz,
pe cruce se putea citi „ Isaia Bosco, poet".
Prima poezie i-a apărut în „Fam ilia" 1881 nr. 16 intitulată
„Cîntă frunza", semnată cu pseudonimul lason Biano. Sub
acest pseudonim îşi va publica cele mai multe poezii şi cîteva
nuvele în revista lui Vulcan şi în „Albina Carpaţilor".
Poeziile publicate în diferite reviste, Isaia Bosco le-a adu
nat înainte de moartea sa într-un volum care apare în 1884 la
Arad cu titlul „Florile inimei". Cum aminteşte în prefaţă poe
ziile le-a publicat la „sfatul unor persoane stimabile". Venitul
ce s-ar realiza din vînzarea volumului l-a destinat în părţi egale
pentru seminarul din Arad şi pentru subvenţionarea profesorilor
de la gimnaziul din Beiuş, unde a fost şi el elev. Volumul e
dedicat „mamei-naţiune":
„De-aş avea ori şi cît bine,
Tot l-aş jertfi pentru tine,
Dulce mamă-naţiune,
S-ajungi zile tot mai bune.
Dar n-am decît floricele
- Rodul lacrimilor mele Şi-mpletite în cunune,
Ţi-le închin spre zile Bune."
La vremea ei, cartea lui Isaia Bosco se bucura de o fru
moasă primire din partea cititorilor.
Poeziile sale pot fi grupate în poezii erotice, religioase şi
patriotice. Poeziile erotice ale lui Bosco sínt ţesute pe senti
mentul tristeţii şi au un ton melancolic. Se simte foarte mult
influenţa lui Eminescu.
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DOUĂ STELE
Două stele vii senine
Au lucit în calea mea
Şi de-atunce prin suspine
Rătăcesc din stea în stea
Dar ca cele două stele ^ Stele mîndre ce iubesc
în rătăcirile mele
Nicăiere nu-ntîlnesc
Ah! Ochi dragi, divine stele
Luminaţi, fără a-nceta, Pe cărarea vieţii mele
De-acum alte n-oi căta
Poeziile sale religioase şi cele patriotice sínt mai puţin
reuşite. Dar oricît de modeste sínt, la rîndul lor totuşi au con
tribuit la ridicarea culturală şi menţinerea conştiinţei naţionale
şi nu pot fi contestate sau neglijate.
Lu aceste poezii Bosco n-a izbutit să depăşească valoric
hotarele acestei regiuni, astfel rămîne poet provincial, ca mai
mulţi contemporani ai săi bihoreni şi crişeni, nu prea şi-au
înscris numele în istoria literaturii române, critica literară nu
prea i-a luat în seamă. Ei erau modesţi mînuitori de condei, în
marea lor majoritate dascăli şi preoţi. Totuşi nu trebuie să ui
tăm, că au scris într-o perioadă cînd limba română lupta pentru
supravieţuire în aceste locuri, şi în pofida adversităţilor, prin
aceste creaţii se închega o limbă literară, ca un instrument
supradialectal de intercomunicare românească.
Dacă poezia lui Bosco nu se ridică la nivelul creatorilor
de. literatură cultă, ea exploatează şi comunică sentimente de
bucurie şi durere comune ale semenilor săi. Putem spune că
unele poezii sínt chiar „cronici rimate" ale unor evenimente
istorico-culturale.
în multe poezii din volumul său, Isaia Bosco descrie bio
grafia sa, istoria nefericită a vieţii sale, îşi plînge nefericirea şi
îndoiala de rostul vieţii:
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ROBUL VIEŢII
De-amarul acestei lume
Am rămas schelet cu nume
Şi presimt, că azi ori mîine
Voi muri! Şi oare cine
Va să verse lacrimele
Pe mormîntul meu de je le ?
Viaţa-mi repusă-odată
De-ar va fi pe veci uitată
Şi-n nopţi triste, fără stele,
Numai buhe, păsări rele,
Vor mai spune-o rîzătoare
Vînturilor călătoare:
Dar puţin îmi pasă mie
De ce-n urmă-mi va să fie,
Cînd trecînd cîmpul durerii
Voi fi-n braţul mîngîierii!
Nervii lui Isaia Bosco, vlăguiţi de tragicele întîmplări din
viaţa poetului, n-au rezistat mult, s-au rupt ca nişte strune prea
mult încordate. Iluziile sale au fost prăbuşite pe „glia rece a
lumii de mizerie" - cum scrie el:
„Ce-n idei mi-a lucit aur - în real apare zgură
Inimile mai crezute - larve, hîde în natură
Du-te-acum Muza mea - în lume ţi-am făcut fatalul veac
Eu în birt îmi ridic şatra, îmi beau lira şi-apoi ta c."
Isaia Bosco pe lîngă poezii a mai scris şi cîteva nuvele
care au fost publicate în diverse reviste. După moartea lui, losif
loan Ardelean preot şi poet din Chitighaz, în 1887, a trimis
spre publicare ultima nuvelă a lui Bosco, mai bine zis un frag
ment din aceasta, la revista „Gazeta poporului".
I. I. Ardelean pătruns adînc de vestea tristă, moartea tra
gică a lui Isaia Bosco, ca un fel de necrolog i-a dedicat poezia
intitulată:
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LA MOARTEA JUNELUI POET I.B.
Urlînd sufla vîntul în oarele din zori;
O febrilă simţire stîrnia în muritori...
Părea că vrea s-adoapte credinţa din popor,
C-atunci, cînd suflă tare, se-ntîmplă vre-un omor...
Urlînd sufla vîntul, în mod ne-ndatinat Şi iată, nu încetase pînă vestea-n sat
Cutreiera poporul cu faptul deplinii:
Că tu, poete june, prin glonţ te-ai nimicit!...
O, mare rezolvire! de cauţi la un om,
Ce are simţăminte, ba chiar şi la atom:
Şi vezi, că au dorinţe că doresc viaţă,
In astă lume vană, plină de tristeaţă...
însă pentru tine şi-al tău spirit înalt
Această rezolvire n-a fost decît asalt,
Să-nvingi în fine soarta: acea soarte amară,
Ce-ţi croi briganţii... să fii lumii ocară...
Aşa-i apus, poete, ca soarele în nor
Şi-ai mers, ai mers ceriuri, sus la Creator;
In patria cea sacră, în plaiul desfătat,
Acolo, unde încă reinţă n-a intrat...
O! caută încă-odată de-acolo aicea jos,
Şi vezi aieve aspectul trist şi dureros;
Că tot posezi în lume - şi inimi iubitoare,
Ce-ţi prefiră mormîntul cu flori nepieritoare!...
Maria Berényi
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S

ándor m árki

(I853-1925)

S-a născut în anul 1853, la 27 martie, în comuna Chitighaz din
judeţul Bichiş. Tatăl era intendent (adminisztrátor) dominial la
familia contelui Almássy. în anul 1855 familia lui Márki se
stabileşte la Sarkad, unde tatăl administrează gospodăria mo
şierească. Şcoala primară şi-o termină la Sarkad şi Oradea.
Gimnaziul îl începe la Oradea şi îl continuă la Bratislava şi
Pesta. La Pesta termină gimnaziul la piarişti şi se înscrie la
facultatea de filologie din Budapesta. Activitatea sa de istorio
graf şi-a început-o încă înainte de a se înscrie la facultate, în
anii de la gimnaziul din Oradea, unde publică (un serial în
ziar) istoricul judeţului Bihor. în timp ce este student la facul
tate, adună material şi publică mai multe articole din domeniul
istoriei. Scrie biografii, studii în legătură cu istoricul comunei
Sarkad, după care în anul 1877 îi apare Istoria Şercadului. în
1876 termină facultatea şi devine profesor de istorie şi geogra
fie. Timp de zece ani este profesor de istorie la Arad, dar din
cînd în cînd predă şi geografie. Ca profesor la Arad scrie multe
articole, studii pe diverse teme ale istoriei şi pedagogiei. în
anul 1880 editează volumul „Bihari román írók". Tot în aceas
tă perioadă în anul 1883, îi apare unul dintre cele mai impor
tante volume ale activităţii sale, cu titlul „Dózsa György és
forradalma". Scrie şi editează mai multe volume, manuale de
geografie. în anul 1886 este numit profesor la un gimnaziu din
Budapesta, unde predă numai istorie. Aici scrie şi îi apare vo
lumul „Monografia judeţului şi a oraşului Arad" primul volum,
pe lingă aceasta îi apar, mai multe studii. Nu peste mult timp
în anul 1892, devine membru corespondent al Academiei Ma
ghiare şi totodată este numit profesor la facultatea din Cluj. Ca
profesor de facultate lucrează foarte mult avînd şi mai multe
funcţii ca: prodecan, decan, prorector, rector. Dintre cele mai i
importante studii pe tema naţionalităţilor sínt: „A Hora lázadás |
magyarországi része", sau „A z 1848-49. évi szabadságharc tör-
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ténete", în care, persoana lui Avram lancu o pune la locul lui
fără subiectivism. Se străduieşte să dea o apreciere obiectivă.
Tot în această perioadă îi apare volumul doi al monografiei
judeţului şi oraşului Arad. în anii 1907, 1909, 1910, îi apar
cele trei volume cu titlul II. Rákóczi Ferenc. Ca de obicei şi în
aceste trei volume caută adevărul. Ca istoriograf Márki tot tim
pul este preocupat de persoana lui Gheorgne Doja. Volumul
cu titlul „D oja şi răscoala lui" se editează şi a doua oară, dar
Márki nu-şi schimbă concepţia. în ultima perioadă a activităţii
sale, după primul război mondial, cînd facultatea din Cluj este
transferată la Szeged şi cînd el este prodecanul facultăţii, ma
rele savant se retrage. Din cauza evenimentelor istorice se re
trage pentru că în toată viaţa lui, ca savant, ca istoric tot timpul
caută şi încearcă să găsească adevărul.
A fost respins iar după moartea lui din anul 1925 a trebuit
să treacă 16 ani ca să fie apreciat de către Academia Maghiară
fiind cel mai mare cercetător, savant maghiar al mişcărilor re
voluţionare.
Elena Csobai
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A

s o c ia ţ iil e c u ltu r a le

DIN CHITIGHAZ
ŞI ROLUL ACESTORA
PRIVIND CULTURA ROMÂNĂ

Populaţia de naţionalitate română colonizată în sud-estul
Cîmpiei Ungare, aproape concomitent cu stabilirea ei şi-a
înfiinţat paroniile ortodoxe ca de exemplu şi în Chitighaz. Bi
serica ortodoxă este purtătoarea - pe lîngă cultura bisericească
- şi a celei laice, jucind un rol deosebit de important în forma
rea şi întreţinerea şcolilor. Cea mai importantă sarcină a acestor
şcoli este de a susţine şi de a răspîndi cultura în limba maternă,
însemnătatea şi puterea Bisericii Ortodoxe Române au crescut
după 1864 cînd s-a despărţit de patriarhul sîrbesc, alcătuind o
mitropolie autonomă. Această autonomie şi independenţă într-o limită oarecare - au făcut posibilă îndrumarea globală a
vieţii culturale.
Cei mai talentaţi preoţi, dascăli, care au terminat, în cen
trele spirituale din apropiere (la Arad, Timişoara, Cluj etc.) au
participat şi ei în mod activ la răspîndirea culturii în limba
maternă. Prin operele lor religioase '
'
*
limba română - înainte de toate
limba maternă, tradiţiile, istoricul I
găsim pe losif loan Ardelean din Chitighaz. losif loan Ardelean
a iniţiat - pretutindeni prin comunele locuite şi de români formarea bibliotecilor poporale, sau şcolare, s-a străduit ca cul
tura să intre în toate casele românilor de pe aceste meleaguri.
La sfîrşitul secolului al XlX-lea la Chitighaz s-au înfiinţat
două asociaţii culturale. Prima era „Corul Vocal" care a fost
înfiinţat în anul 1889 sub conducerea lui Teodor Brătescu. Pri
mul concert al corului a avut loc în ziua de 7 septembrie.
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Preşedintele corului a fost losif loan Ardelean. în general bise
rica a fost un scut pentru organizaţiile cu caracter naţional,
fiind relativ independentă. Conform legilor, funcţionarea aso
ciaţiilor a fost strict hotărîtă în statutul aprobat de către ministruf de interne. Printre toate statutele păstrate în arhivele de
stat, dintre asociaţiile românilor din Ungaria, singurul statut
întocmit în limba română şi aprobat de către ministrul de in
terne este statului corului din Chitighaz. Acest statut bine întoc
mit şi semnat de către preşedintele asociaţiei de losif loan Ar
delean pe lîngă că este un document istoric prin acest docu
ment românii din Chitighaz şi-au manifestat românimea, şi-au
dovedit identitatea. Cele paisprezece paragrafe ale statului adu
nă la un loc toate informaţiile în legătură cu funcţionarea, cu
drepturile şi sarcinile corului.
A doua asociaţie înfiinţată la Chitighaz a fost „Societatea
mixtă de lectură". Aceasta înfiinţată în anul 1891 este o dova
dă a convieţuirii cu populaţia maghiară din comună pentru că
preşedintele societăţii a fost Szekér Mihály, prefectul domniei
din Chitighaz. Societatea de lectură, care număra peste 50 de
membri, desfăşura o activitate literară, la întruniri prezentînd
operele şi creaţiile originale ale membrilor. în această asociaţie
juca un rol hotărîtor preotul comunei losif loan Ardelean prin
activitatea sa literară.
Elena Csobai
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c t iv it a t e a f il a n t r o p ic ă

A ROMANILOR DIN CHITIGHAZ
SECOLUL AL XIX-LEA

Românii din Chitighaz au fost deschişi iniţiativelor bisericeşti,
culturale şi filantropice. S-au ataşat mai multor asociaţii cultu
rale din Bihor şi Crişana, chiar devenind şi membri ai acestora.
Făceau donaţii umanitare, pentru ridicarea unor busturi ale oa
menilor celebri, pentru ajutorarea instituţiilor pedagogice şi
teologice, pentru sprijinirea studenţimii şi edificiilor şcolare.
In 1851 s-a înfiinţat sub îndrumarea profesorului Alexan
dru Roman „ Societatea de lectură din Oradea" (1851-1875).
Activitatea societăţii era: organizarea unor şezători literare şi
editarea unor antologii, avea încă preocupări lingvistice'şi et
nografice. Cea mai grea problemă în educarea şi emanciparea
tineretului a fost problema materială. Societatea îndrumată de
profesorii ei, ,,s-a organizat în vederea adunării de fonduri bă
neşti pentru sprijinirea studenţilor şi elevilor fără posibilităţi,
materiale", este vorba mai cu seamă de elevii de la şcolile
medii şi studenţeşti de la Academia de drept din Oradea. (La
această academie şi-a terminat studiile şi Aurel Suciu
(1872/73); Gheorghe Popovici (1901/1902) din Chitighaz.) Ti
nerii organizau manifestări publice cu programe cultural-artistice (coruri, recitări, dansuri populare, piese de teatru etc.) ca
şi prin intermediul acestora să primească ajutor bănesc şi burse
tinerii talentaţi, dar lipsiţi, de posibilităţi materiale. Cele mai
îndrăgite manifestări culturale erau aşa-numitele „baluri naţio
nale", care au constituit mijlocul principal de solidaritate şi
adunarea de fonduri. La acestea au participat şi românii din
Ungaria, spre exemplu la balul din 1868, ţinut la 10 februarie
din Chitighaz au suprasolvit: Petru Chirilescu protopop 3 fl;
George Cnirilescu 1 fl; George Passali 1 fl; Maria Novici 1 fl.
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La Arad, ín 1862, s-a înfiinţat „Asociaţia naţională pentru
cultura şi conversarea poporului român". La adunarea de con
stituire au participat 810 membri, dintre care (7) erau chitighăzeni. Asociaţia a avut un rol deosebit în viaţa politică şi cultu
rală a românilor din Banat şi Crişana. Scopul asociaţiei era
ajutorarea studenţilor, învăţămîntului, elaborarea şi tipărirea
manualelor şcolare etc. în primii ani de existenţă a vrut să
înfiinţeze un alumneu (internat). Ideea a venit de la George
Vasilievici, paroh în Giula. în presa vremii apar liste de sub
scripţii. Printre donatorii Alumneului aflăm şi români din Chitighaz printre care îi amintim pe: Petru Chirilescu paroh, luliu
Chirilescu subjude reg., Torna Benchişan învăţător, Szekér Mi
hály oficiul dominial; contele Almássy Kálmán, Díváid Károly
meaic; văduva Maria Sîrbuţ proprietară, Mihai Ardelean paroh,
losif loan Ardelean preot, Nicoale Berbecar proprietar, Vasi le
Balint proprietar, Isaia Bosco notar adjunct, Petru Suciu notar
etc.
înăsprirea oprimării naţionale a împiedicat înfăptuirea
Alumneului. Realizarea lui parţială are loc mai tîrziu, în 1877,
cînd episcopia din Arad va deschide lîngă Preparandie un
„alumneu m ic" pentru preparanzi şi clerici, refăcut în 1883.
Asociaţia naţională din Arad îşi ţinea adunarea generală
anuală în diferite localităţi, avînd multe despărţăminte. La aces
tea participa şi inteligenţa română din Cnitighaz. Pe parcurs
s-au înscris ca membri ordinari chitighăzenii: Petru Suciu
(1862), loan Suciu 2 fl, Mihai Ardelean paroh 3 fi; George
Chirilescu preot 2 fl, Petru Chirilescu protopop 8 fi, George
Passali neguţător 2 fl (1867); losif loan Ardelean 2 fl; Alexiu
Popovici not. corn. 1 fl; George Popovici medic 1 fl (1883).
Asociaţia naţională cu timpul organizează întruniri şi şe
zători literare, prezentînd disertaţii şi conferinţe pe teme cultu
rale, ştiinţifice şi educative. A vrut să ridice edificii şcolare, şi
în acest scop s-au prescris liste de donaţii. în 1869 în „Telegra
ful român" sínt publicate listele donaţiilor, printre altele „Con
semnarea obiectelor intrate la Asociaţiunea naţională arădeană
întru sprijinirea sortiturei de loterie, ce se va aranja în folosul
fondului asociaţiei".
- Din Chitighaz au făcut donaţii: dşoar'a Maria Chirilescu
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Articoli Şi corespon
denţe pentru publicare
se trimit redacţiunei.
Concurse, inserţiuni şi
taxele de abonament se
trimit administraţiunei
tipogafiei diecézane.

Nr. 45.

Arad, 4/17 noemvrie 1912.

ABONAMENTUL:

REDACŢIA
şi ADMINISTRAŢIA:
D eâk.Ferenc-utca 35.

Pe un an 10 coroane.
Pe jum. an 5 coroane.

üli Bisnc
Wiicn. uium$iiconoMicl.
PPM ODRlfi în SÜPTMH:DUMfflECH.

Pentru România şi
străinătate:

Pe un an 14 franci.
Pe jum. an 7 franci.

Telefon pentru oraş
şi comitat Nr. 266.

ha 100 de ani.
Solia D-lui Dasile Stroescu
Domnului director al Institutului pedagogic ortodox român din Arad

Roman Ciorogariu.
Imi pare râu, că împrejurările nu-mi permit, a-mi împlini prom i
siunea, de a lua parte la serbările centenare ale Institutului pedagogic.
Din tot sufletul meu, doresc Institutului, — uiaţă lungă înfloritoare!
ba mulţi, mulţi ani să fie focarul culturei româneşti; să formeze multe
generaţiuni de tineri, — corespunzători idealului naţional; — oameni cu
raţi, de inimă, cu uederi largi, cu dor şi iubire de legea şi naţionalitatea
românească.
Aşa Dumnezeu să Dă ajute!
Cu toată stima
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Dasile Slroescu.

- un portnais brodat cu mărgele, ţiitor de orologi şi inele de
lemn poleit şi bronz; dşoara Roşa Ardelean - căciulă comodă
legată din lînă cu colori cu fire de bronz şi cu ciucurei împletit
din fire de aur; dşoara Nina llovici - un antrenantoriu infora
de sticlă pe tassa de lemn decorat cu bronz; dşoara Elena llo
vici - un antrenantoriu în forma de provariu de sticlă în posta
ment de lemn bronzat".
Lupta pentru cîştigarea independenţei naţionale de stat a
României, de la 1877-78, a avut un larg răsunet şi pe teritoriile
româneşti aflate atunci sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar.
Presa din aceste teritorii a dezbătut pe larg evenimentele din
România, a publicat apeluri către populaţie pentru donaţii în
bani, îmbrăcăminte, alimente şi medicamente, în sprijinul răz
boiului pentru independenţă, dus împotriva imperiului otoman,
în şirul acestor publicaţii se înscrie şi revista săptămînală „ B i
serica şi Şcoala" care a apărut la Arad de la începutul anului
1877 sub redacţia lui V. Mangra şi care, imediat după procla
marea independenţei de stat a României, a început să publice
în fiecare număr o rubrică specială închinată războiului pentru
independenţă. Ştirile le primea direct din România, prin tele
graf. Un alt aspect subliniat în revista arădeană este acela legat
de spiritul umanitarist manifestat faţă de prizonierii turci. Re
vista publică o serie de apeluri cătră cititorii săi pentru a con
tribui la susţinerea războiului. Aceste apeluri sínt puse şi din
partea unor persoane particulare ca E.N.Terenţiu Pucea din
Chitighaz, care arăta în apelul său cu prilejul căderii Griviţei
că este necesar ca în fiecare comună să se adune colecte pen
tru front. Dar să vedem apelul în întregime:
„Avis filantropic cătră domnii şi cărturarii români
Este de prisos să înmulţesc cuvintele pentru a descrie ca
tastrofa înscenată în orient prin războiul sîngeros, ce-l poartă
ruşii (muscalii) şi românii cu împărăţia turcească. Cît sînge
creştin se va vărsa în acest război! Mulţi cu dureri nespuse vor
suferi sub ranele grave, care le cauzează şi va cauza inamicul
barbar; se pare că auzim glasul lor, cerînd ajutor pentru alina
rea durerilor ce sufer prin ranele căpătate în război. Şi oare noi
românii şi creştinii ortodocşi poate vom sta indiferenţi, la
cuvîntul lor rugător? Oare lăsa-ne-va inima ca să nu dăm ajutor
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la cei ce-şi varsă sîngele pentru creştinism, religia ortodoxă? Nu cred să fie vr-o inimă română şi creştină, care să nu gră
bească a pune pe altarul compatimirei sacrificiile sale, sau spre
scopul ajutorării ostaşilor răniţi.
Nu numai legăturile de credinţă, legăturile frăţeşti ci mai
pe sus de toate simţul umanitar ne impune datorinţa a da ajutor
la cei ce pătimesc şi sufăr nenorociri.
S-a putut citi în foile noastre, cum că pentru acest scop
umanitar, adică pentru a strînge oferte pe seama răniţilor ro
mâni, s-a şi constituit în Sibiu din partea femeilor, şi în Braşov
din partea bărbaţilor două comitete, cari însă fiind desfiinţate
din partea guvernului maghiar, - nu a rămas alta decît prin
colecţiuni particulare - ce nu sínt oprite, a strînge oferte şi
bani, scame etc.
Subscrisul condus de principiul moralei creştine şi al
umanismului - deşi alţii ar fi poate mai competenţi s-o facă
aceasta - cu modestie vin a aduce la cunoştinţă publică stima
ţilor domni şi cărturari români, cum că pentru părţile ungurene
şi deschilinit pentru „Cîm pia" am deschis o listă de contribuire, pentru militarii români răniţi în război.
Deoarece strîngerea ofertelor naturale (scame, bandagie
etc.) este tendinţa lăudabilă a femeilor, şi precum ştiu în asta
privinţă stă la dispoziţiunea stimaţilor contribuitori D-na Ersilia
Sturdza, din Şepreuş: subscrisul numai oferte în bani primeşte,
declarîndu-se a trimite la locul destinat ofrandele ce vor încurge şi a face socoată promtă în foile noastre dincoace de Carpaţi.
Deci să ajutorăm pe cei ce sufăr şi se luptă pentru creşti
nism şi biserica ortodoxă fiecare după starea sa materială!
Kétegyháza, corn. Bichiş la 7/19 iunie 1877 E.N. Terenţiu
Pucea"
/Biserica şi Şcoala 1877 Nr. 20)
în 1878 pentru ostaşii răniţi în războiul pentru indepen
denţă dintre românii din Ungaria chitighăzenii au donat mai
mult în frunte cu losif loan Ardelean.
în Arad pe lîngă asociaţia naţională din 1884 funcţiona şi
„Reuniunea femeilor din Arad şi provincie". Aceasta avea ca
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scop: întemeierea, susţinerea şi administrarea unui institut ro
mânesc confesional cu o şcoală superioară de fete şi cu un
internat pentru educarea fetelor române. Reuniunea îşi propu
nea să promoveze educaţia, tinerelor fete, pentru a forma din
ele mame şi soţii bune pentru familiile lor, de a încuraja portul
naţional-popular. Pe lîngă acestea promovau şi cultura, organi
zau baluri, serate literare, conferinţe etnografice etc. Reuniunea
şi-a propus chiar editarea unui jurnal beletristic literar sau a
unui almanah, dar această dorinţă nu s-a înfăptuit. în anii ce
urmează, activitatea Reuniunii se rezumă la acţiuni filantropi
ce, de ajutare a elevelor sărace care doresc să înveţe româneş
te.
Reuniunea ca şi celelalte societăţi culturale, în fiecare an
îşi ţinea adunările generale. La adunarea din 1909, femeile din
satele populate şi de români din Ungaria de azi, au fost alese
în număr destul de mare în comitetul din provincie: D-na Alexa
Popovici (Bichiş); D-na Machi Ardelean (Giula-Vărşand); soţia
lui Gheorghe Turic şi Iustin lancu (Otlaca); soţia lui Nicolae
Mladin (Aletea); soţia lui dr. Mihai Mărcuş (Giula - ea a donat
suma de 200 coroane pentru şcoala de fete); soţia lui Constan
tin Popovici (Chitighaz); soţia lui Romul Nestor (Cenadul-Unţuresc). Din Chitighaz membrele pe viaţă ale Reuniunei au
ost: Constanţa Popovici şi văd. Alexandra Şerb, ele în 1910 au
donat 40-40 coroane şi pentru colecta deschisă, pentru ridica
rea crucii lui loan Russu-Şirianu.
La Reuniunea femeilor din Arad şi provincie au activat şi
bărbaţi. Spre exemplu în 1888 Aurel Suciu (originar din Chitig
haz, avocat în Arad) a fost ales de notar al doilea. La adunarea
generală din 1891 loan Popovici-Desseanu (născut în Bichiş,
avocat în Arad) e ales consilier al Reuniunii. La maialul Reu
niunii aranjat în 1891 au participat mai mulţi bărbaţi, şi au
suprasolvit în favorul fondului acesteia, printre alţii şi Vasile
Beleş preot din Chitighaz cu 1 fl. în 1889, în revista „Fam ilia"
putem citi: „Eticheta. Aceasta e titlul interesant al unei broşuri,
care a apărut în tipografia diecezană din Arad, de dl. losif loan
Ardelean paroh gr. or. în Kétegyháza. Broşura conţine un studiu
social, lucrat după mai mulţi autori străini, cu privire la condiţiunile noastre sociale. Dl. prelucrător a făcut un bun serviciu

Î
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tinerimii noastre, căreia îi recomandăm broşura, din care drept
specimen reproducem în nr. de azi capitolul relativ la „îm bră
căminte". Preţul 60 cr. Venitul e destinat pentru Reuniunea
femeilor române din Arad şi provincie".
(Familia 1889 Nr. 4)
Chitighăzenii au mai ajutorat asociaţii culturale studen
ţeşti, s-au ataşat la colecta pentru ridicarea seminarului teologic-pedagogic din Arad, la colecta pentru monumentul lui
Avram lancu, au adus contribuiri pentru fondul cultural al die
cezei din Arad ş. a. m. d. Au fost buni români, conştienţi de
faptul, că pentru cultura neamului lor trebuie să se sacrifice
ceva, să o ştie într-o fază mai prosperă, mai înaintată şi să fie
mîndri de ea.
Maria Berényi
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ÎN TRECUT ŞI ÎN PREZENT

ORIGINEA GRAIULUI CHITIGHAZEAN
Strămoşii românilor din Chitighaz, cînd s-au mutat pe teritoriul
pe care trăiesc şi azi, au adus cu ei cele mai importante obiec
te, obiceiurile de toate zilele, tradiţiile culturale, religia ortodo
xă şi nu în ultimul rînd, limba maternă.
Limba lor era un grai vorbit în mai multe localităţi din
regiunea Crişurilor şi a Mureşului. Graiul acesta este o subdi
viziune a subdialectului crişean. Subdialectul crişean este unul
dintre cele cinci subdialecte româneşti. Acest subdialect a fost
descris detaliat de Teofil Teaha în monografia Graiul din valea
Crişului Negru (1961).
Consătenii românilor care au rămas în satele lor natale au
vorbit acelaşi grai ca şi acei care şi-au părăsit cuibul natal şi
s-au mutat la Chitighaz, în speranţa că vor avea o viaţă mai
uşoară. Cu trecerea timpului graiul vorbit de acei care nu şi-au
părăsit satele (azi trăiesc în România) şi graiul român vorbit la
Chitighaz s-au schimbat, au evoluat în diferite direcţii. Limba
se dezvoltă împreună cu societatea pe care o serveşte şi în care
este folosită. Ca să înţelegem diferenţa dintre graiul vorbit la
Chitighaz şi graiurile vorbite în România schiţăm evoluarea
acestora, înşirăm circumstanţele care au determinat dezvolta
rea graiurilor româneşti în aceste două ţări.
Graiurile din România s-au schimbat mai cu seamă cînd
s-a format limba română literară. Amintind termenul limbă li
terară, trebuie să conturăm ce înţelegem asupra acestuia. Lim
ba literară este limbă îngrijită, cea folosită, în primul rînd, în
scris, deşi există o limbă literară vorbită. Limba literară elimină
din uzaj graiurile regionale, dialectele. Se ajunge ca oamenii
instruiţi din România şi românii instruiţi de peste hotare să
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vorbească aproximativ la fel. Graiurile din România au împru
mutat din limba litarară, şi împrumută şi azi, multe expresii şi
cuvinte. Influenţa limbii literare asupra graiurilor s-a intensificat
după cel de-al ll-lea război mondial, cînd s-a dezvoltat presa,
s-a generalizat ştiinţa de carte, s-a popularizat cinematograful
vorbitor, radiodifuziunea şi televiziunea. Cu răspîndirea aces
tora s-a ajuns ca formele scrise să le influenţeze pe cele rostite,
şi drept urmare graiurile româneşti s-au apropiat de limba ro
mână litarară. Rudele românilor din Chitighaz, care nu s-au
mutat de pe locurile unde s-au născut, azi vorbesc graiul stră
vechi influenţat de limba română literară. Să vedem acuma
cum s-a schimbat graiul acelor români care s-au mutat la Chi
tighaz şi trăiesc de secole întregi în acest sat frumos.
Graiul românilor din Chitighaz a fost prezentat în cîteva
studii, lista acestora pot fi citite la sfîrşitul volumului de faţă.
Informaţiile despre graiul acesta au fost culese din aceste stuaii,
din Monografia lui I. I. Ardelean şi de la vorbitorii acestui grai.

CE AFLĂM DIN MONOGRAFIE
In l e g ă t u r ă c u g r a iu l c h it ig h ă z e a n ?
Monografia lui I. I. Ardelean a fost scrisă într-un limbai care
reflectă o limba mai îngrijită din secolul trecut. I. I. Ardelean a j
fost, în primul rînd, preot, un intelectual român, care a scris şi !
poezii. Nu a fost deci lingvist, dar fiind un om cu carte a simţit
bine diferenţa^între limbajul folosit de dînsul şi graiul vorbit de
chitighăzeni. în primul capitol al Monografiei, cu titlul Trecutul
şi presentul comunii, autorul ne dă ca gustare cîteva propoziţii
din graiul vorbit în sat în perioada secolului trecut. Acest frag
ment - după cunoştinţele noastre - este primul text dialectal
chitighăzean tipărit. Importanţa fragmentului trebuie subliniată,
cu toate că este vorba de un text foarte scurt şi conţine doar
cîteva propoziţii. Textul de altfel este un dialog între preotul
satului (I. I. Ardelean) şi un rnirean, care vine la preot să se
plîngă în legătură cu soţia sa. în cele ce urmează cităm acest
fragment în transcrierea autorului.
„D eie Dumnyezo binye! Hogyina se vă fie de binye şi de
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sănătatye. Da, ce mai faceţi? Eacă ni-am pus la prânz, placă
ţînye cu noi. Numa în cias bun, că vă mulţămesc, şi noi vom
face. întreabă-mă, că pentru ce-am venit? D'apoi, se alduească
Dumnyezo pe Domnu, eacă am păţit o tăpăranyie cu muierea
asta; bato vina ei că mult năcaz îmi mai face. Tot 'i-am firtyit
se sejese de suca ei, - şi nici că cum nu mă ascultă!"
în textul citat apar cele mai însemnate caracteristice ale
graiului chitighăzean. Şi anume, palatalizarea dentalelor (t, d,
n), care sínt semnate de autor cu literele maghiare ty, gv şi ny
(sănătatye, hogyină, binye). Rostirea lui / în lo c de i (ţînye) şi
ă în loc de e (năcaz). Acest sunet din urmă azi îl semnăm cu
ă. Apoi folosirea conjunctivului cu să (se se lese). Cuvintele
regionale ca, hogyină, placă, muiere, suca sínt folosite şi azi în
sat. însă cuvîntuT tăpăranyie azi nu se mai foloseşte, iar cuvîntul firtyit are alt înţeles. Din textul citat din Monografie cuvîntul
firtyi are înţelesul de „a propune (cuiva ceva)", „a sfătui (cuiva
ceva)". Azi în sat cuvîntul firt'i are înţelesul de „a descoase",
„a afla (ceva de la cineva)".
Ceea ce nu a fost pomenit de autor în legătură cu graiul
satului, este folosirea lui e deschis (ş), rostit în locul lui e sau
ea în cuvintele ca dfţe, muiere şi leşe. în orice caz textul ne
informează că de o sută de ani sătenii au păstrat cele mai multe
fenomene lingvistice.

FOLOSIREA LIMBII ROMÂNE LA CHITIGHAZ
Dar cine vorbesc acest grai? Unde şi cu cine îl folosesc? Folo
sirea graiului aşa precum şi însuşi graiul se schimbă de la o
generaţie la alta, ba chiar de la un vorbitor la altul. Găsim
români în sat, care şi în prezent, aproape toată ziua vorbesc
numai româneşte, mulţi vorbesc tot atît de mult româneşte cît
şi ungureşte, şi sínt români, care abia, sau deloc nu vorbesc
româneşte numai ungureşte. Ca să înţelegem situaţia aceasta, care la prima vedere pare ciudată, dar care este absolut natu
rală în condiţiile românilor din acest sat - trebuie să ne îndrep
tăm privirea puţin asupra trecutului, ca să vedem care a fost
situaţia atunci şi din ce motive s-a schimbat pînă în zilele
noastre.
55

PERIOADA PREMERGĂTOARE
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
La începutul secolului nostru, înainte de primul război mondial
s-au născut acei vîrstnici, care azi au peste optzeci de ani. De
la ei putem afla cel mai bine cum s-a folosit limba română în
comunitatea românească din Chitighaz la începutul secolului.
Ascultîndu-i pe aceşti oameni, povestind despre copilăria lor,
trebuie să ajungem la concluzia că ei au trăit o cu totul altă
viaţă decît aceia născuţi în careva an din ultimele decenii.
Oamenii de pe atunci trăiau o viaţă mai familială. Stăteau
chiar şi trei generaţii la o casă, iar vecinii şi rudele se vizitau
aproape în fiecare zi. Oamenii de pe vremuri se cunoşteau
bine. Pînă în al doilea deceniu a| secolului nostru, limba ro
mână în sat era peste tot folosită. în familie tot atît de frecvent
ca la biserică, la locul de muncă, la joc, la sfat. Totuşi nu se
poate afirma că trăiau într-un mediu pur românesc. Ajungînd
în armata austro-ungară, băieţii au învăţat ordinul nemţeşte. în
timpul acesta românii formau o comunitate aparte în sat şi erau
în majoritate. Numai cîteva familii maghiare, slovace, ţigane şi
evreie trăiau cu ei într-o comunitate, dar mulţi dintre ei vor
beau (unul mai mult altul mai puţin) româneşte, aşa cum au
învăţat şi românii cîte ceva ungureşte. Românii din sat, la înce
putul secolului, au învăţat la şcoală românească, ca dovadă
pornenim că aproape fiecare dintre ei îşi aminteşte de o poe
zioară sau un cîntec românesc învăţat la şcoală. Cei mai mulţi
cunosc - cu siguranţă cred că nu întîmplător - următoarele
versuri:
„M u lt e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim,

Altă limbă armonioasă
Ca ea nu găsim ."

Cei care au învăţat şi au reţinut în memorie strofa aceasta
aproape un secol întreg, e sigur că într-adevăr îşi iubesc limba
maternă. Oamenii aceştia n-au învăţat în copilărie limba ma
ghiară, adică erau monolingvi români. Apoi, ca adulţi au prins
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cîte ceva din limba maghiară, şi ei sínt aceia care Ti roagă şi
azi pe românii care vorbesc ungureşte, să vorbească româneşte
ca să înţeleagă şi ei despre ce este vorba. Cei mai mulţi au
umblat de mici în cea mai puternică comunitate religioasă, la
biserica ortodoxă, unde şi I. I. Ardelean, şi tatăl său, au slujit
ca preoţi. Copiii ziceau, cîte unul sau cîte trei, Apostol, iar
bărbaţii adulţi, care aveau glas bun, cîntau în strană. Aceşti
cîntăreţi au fost oameni de seamă atît în comunitatea religioasă
cît şi în sat. Ştim din Monografia lui losif loan Ardelean că
comunitatea bisericească ortodoxă s-a înfiinţat în primul dece
niu al secolului al XVIII-lea, deoarece comunitatea deja în anul
1718 avea un preot, cu numele Georgie. Alături de această
comunitate religioasă, la sfîrşitul secolului al XlX-lea (1892), s-a
înfiinţat comunitatea baptistă, care în 1912 îşi construieşte bi
serica sa. în comunitatea baptistă limba serviciilor în cea mai
mare măsură era limba română, dar avînd comunitatea şi cîteva familii maghiare, o parte a serviciului se ţinea în limba
maghiară.
Dar nu numai în familie, la şcoală şi la biserici se vorbea
româneşte, ci şi în celelalte părţi ale satului. La prăvălie se
vorbea româneşte, „birăul" la „casa satului" la fel. Dacă au
părăsit pe o zi-două satul, s-au dus la tîrgul din Jula, unde
trăiau la fel români, sau în satele şi oraşele româneşti ca Arad,
Oradea, Pil, Curtici, Otlaca (Grăniceri), Şofronea ş.a.m.d. Chitighăzenii trăiau din pămînt, lucrau pămîntul lor propriu ori ca
arendaşi pămîntul altuia sau cei mai săraci ca slugi. Duminica,
înainte de masă, mergeau la biserică, iar după-masă la joc,
unde dansau dansuri populare româneşti.

PERIOADA INTERBELICĂ

Românii care s-au născut între cele două războaie mondiale,
în perioada interbelică au trăit deja între alte condiţii. Nu au
mai avut grădiniţă şi şcoală românească, deci copii ajungînd la
grădiniţă, apoi la şcoală, au început să înveţe şi limba maghia
ră. în această generaţie găsim cei mai mulţi români din sat,
care vorbesc aproape la acelaşi nivel graiul român şi limba
maghiară. în această perioadă începu să se dezvolte contactul
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român-maghiar. Cei născuţi înaitea primului război mondial şi
cei născuţi după război în perioada interbelică au trăit în dife
rite condiţii, aar diferă cu totul viaţa oamenilor de după cel
de-al ll-lea război mondial. Această schimbare a modificat şi
folosirea graiului român şi a limbii maghiare.

PERIOADA
DE DUPĂ CEL DE-AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL
Dintre românii chitighăzeni născuţi în societatea socialistă cei
mai mulţi au umblat la şcoală şi grădiniţă maghiară. La înce
putul anilor cincizeci a început să funcţioneze şcoala româ
nească, dar fără tradiţii şi cu profesori puţini, poate chiar şi din
alte motive, nu a devenit şcoala românilor din sat. Adică nu
toţi copiii români s-au înscris la această şcoală. Cei mai mulţi
au învăţat la şcoala cu limba de predare maghiară. Azi, auto
guvernarea satului afirmă că dintre locuitorii satului 60 la sută
sínt de naţionalitate românească. Numărul şcolarilor în sat este
aproximativ patru sute, dintre care însă numai circa o sută
învaţă româneşte. La întrebarea de ce şi-au înscris copiii la
şcoala ungurească, părinţii români au aat diferite explicaţii,
lată cele mai frecvente răspunsuri.
1. Cine a învăţat la şcoală ungurească, nu îşi poate ajuta copi
lul:
„Şi |o am umblat la işcplă ungurească, aşş n'-am hotărît
să învşţă şi fel acolo. Nu-I pot ajuta cu limba rîmăn'ască."
2. Cine are frică că copilul învaţă prea mult:
„Trabă să-nvşţă ş-aşş tare mult, da dă ce să-şi bată capu
şi cu rîmâna."
3. Cine crede că limba română n-are nici un folos:
„D acă a ieşi dî la işcplă nu dăpart'e mşre cu rîmân'asca."
Merită să comparăm aceste răspunsuri cu cele primite de
la părinţii care şi-au înscris copiii la şcoală românească, şi cu
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răspunsurile acelor aldulţi, care au învăţat la şcoală româneas
că.
[Răspunsurile de acelaşi caracter au primit acelaşi număr
ca şi mai sus. (1. 2. ori 3.)]
1. Cine nu a învăţat la şcoală românească, şi totuşi şi-a înscris
copilul la şcoala românească:
„Io mi-s rîmân muigrg-i ungurpje. Pruncu umblă la işcpla
rîmân'ască i | îl ajută. S-o-nvăţat şi jg să cit'ască rîmân'gşt'e (...)
Să máj uită in dicţionar şi învaţă şi ig vgrbilg cu pruncu."
„Tare h'-am mn'irat că un ungur ş-o dat fata la işcpla
rîmăn'ască, tare îl cinstim pîntru asta că nu să taie dă rîmân',
încă ş-o dat fata la rîmân'asca, şi amîndoi îs unguri."
2. Cine nu se teme că copilul învaţă prea mult:
„Ppt'e tra' să învgţe mai mult dîr rîmân'asca, da ay vrgme,
nu trabă să mîie gîşt'ilg la mirişt'e, yă porci, yă să marga dă
sclugă, cum am făcut noi pă vremuri. Altă lume-i asta!"
„Nu-i grg rîmân'asca, tra' să-nvgţă şi mgre cu ig."
3. Cine s-a folosit de limba română:
„D a, m-o fost dă folos că şt'iy rîmân'gşt'e. Uită io am
lucrat la drum dă fer, apu or vin'it rîmân' şi n-o şt'iyut n'img
să vorbască cu ii, numa io. M-o şi spus şefu că dacă day
examen dîn limba română îm rid'ică plata."
„Cînd am fost cătană m-or întrebat că în ce limbă mai
şt'iy să vorbăsc. Apu io am zîs că şi rîmân'gşt'e. Apu o fost
bin'e că m-or pus la vamă, o fost mai uşor acolo dă min'e ca
pă altind'e."
„Io m-am căpătat lucru aiesta ind'e lucru amu d-acgig că
şt'iy rîmân'şşt'e. Dacă n-aş şti rîmân'şşt'e ppt'e mai cu grey
m-aş căpăta dă lucru."
„D ă min'e numa bin'e m-o fost că şt'iy rîmân'şşt'e şi cînd
am fost cu unu dî la lucru la Arad, apu io tăt am înţăles cg-or
vorbit, da iei nu, şi tă mă-ntreba: cg-o zîs, cg-o zîs? Apu şg."
După cel de-al ll-lea război mondial, oamenii au trăit o
viaţă cu totul nouă. Din cauza colectivizării s-au destrămat
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micile gospodării. Pămîntul a ajuns în proprietatea statului,
deci sătenii nu au avut loc de muncă. Foarte mulţi dintre ei au
început să lucreze în careva oraş, undeva în ţară sau la Buda
pesta, la cele mai noi construcţii. Aceştia erau mai cu seamă
bărbaţi, ei au fost nevoiţi deci să-şi părăsească mediul român
şi să trăiască într-un meaiu monolingv maghiar. Cu timpul s-au
format şi prin oraşele din apropiere, la Juîa şi la Ciaba, fabrici
şi uzine, iar cei care au lucrat în diferitele părţi ale ţării au sosit
acasă, ca să facă pe urmă naveta în fiecare zi la oraş. încetul
cu încetul a funcţionat în sat cooperativa agricolă şi s-au format
alte locuri de muncă. Dar fiindcă în sat muncitorii primesc mai
puţin salariu decît la oraşe, foarte mulţi români din sat lucrează
şi azi la oraşe. Pentru acei care au lucrat şi lucrează într-un
mediu maghiar contactul cu limba maghiară s-a intensificat.
Toată ziua au vorbit numai ungureşte, apoi ajungînd seara aca
să, foloseau şi limba română, şi limba maghiară. Pe urmă, cu
trecerea timpului au folosit tot mai mult limba maghiară şi mai
puţin limba română, lată ce a spus în legătură cu aceasta un
bărbat de 62 de ani, care a lucrat la calea ferată la Ciaba, şi
unul de 58 de ani, care lucrează în sat.
,,D ă cînd am plecat în armată pînă am ieşit la pensije
foarte puţîn am vorbit rîmân'şşt'e. Numa cu părinţi."
„M ije pă ungrurşasca mi maj uşor, pîntru că, am fost şi
cătană un la un la ung... tri anj şi tăt ungurşşte, şi mi maj uşor.
Ş-aşş rîmân'şşt'e tă mă t'em, că zmint'esc, şi nu mă pocj dăzbat'e aşş, aşş să mă dăscurc rîmân'şşt'e, ca ungurşşt'e. TEHÁT,
mă t'em că cin'e şt'i ce spun ceva dpră, ce nu ar fi dă... Mă
t'em, aşş îm pare că mi-s maj, sigur, că dacă ungurşşt'e vorbăsc, că îj şt'iy să-j spun răspuns."
Acei români, care au lucrat în sat, mai ales cei de la
cooperativă, vorbeau mai mult româneşte, mai cu seamă dacă
erau toţi români.
Dacă însă erau şi români şi unguri într-un grup atunci se
vorbeau ambele limbi. Limba maghiară deci din anii cincizeci
a devenit limba pîinii, iar limba română - limba familiei. Cu
timpul limba maghiară devine şi limba distracţiei. Pînă ce în
trecut jo cu l era un loc unde se dansa şi se vorbea româneşte,
în noua eră, cu răspîndirea cinematografului, radiodifuziunii şi
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televiziunii, limba distracţiei a devenit limba maghiară. Atunci
cînd se vorbeşte despre pierderea graiului matern din sat tre
buie luate în vedere în primul rína aceste noi împrejurări so
ciale.

PRESTIGIUL IDIOMURILOR
VORBITE LA CHITIGHAZ
Alături de circumstanţele sociale găsim şi alte motive care ex
plică folosirea mai frecventă a limbii maghiare în sat.
Aceasta este diferenţa între valoarea unui grai şi a unei
limbi standard. Atunci cînd într-o comunitate de vorbire se
folosesc mai multe variante dejim bă alături de limba literară
se iveşte problema prestigiului. în comunitatea românească din
Chitignaz se vorbeşte graiul român, limba maghiară şi o varian
tă care este aproape de limba română standard, aar nu este
indentică cu ea. Această variantă o denumim limba literară
română din Ungaria.
Graiul chitighăzean. Fiind rugaţi să descrie graiul lor na
tal, chitighăzenii au dat două feluri de răspunsuri. Şi anume.
ca."

1. „Limba asta rîmân'ască îi, o învălujjitură cu ungureas

2. „Nu le şt'iy aşe ca şi cejlalţ rîmân' dîn Rîmân'ijje. Dacă
vorbăsc aşş ca la T'it'inaz ppt'e jj nu mă-nţăleg."
„Asta nu-j literar, ca în Rîm ân'ijş."
Aceste două tipuri de explicaţii ne ajută să înţelegem, că
graiul românesc în sat nu are atît de mare prestigiu ca şi limba
română vorbită în România. După părerea chitignăzenilor abia
se înţeleg cu rudele din România, abia pricep cîte ceva din
filmele vizionate la televiziunea din Bucureşti. Situaţia aceasta
îi pune pe gînduri. Vorbim româneşte şi totuşi nu vorbim?
Aceasta a devenit o problemă greu de înţeles. Nu are rost deci
ca graiul român din sat să-l comparăm cu limba vorbită la
televiziunea din Bucureşti. Cu toate că cei mai mulţi chitighăzeni nu cunosc valoarea acestui grai, trebuie subliniat faptul că

61

graiul vorbit la Chitighaz, la fel ca şi celelalte graiuri româneşti
din Ungaria, şi din toată lumea, au o mare valoare. Graiul
vorbit de românii din Chitighaz este un idiom format de ani
de-a rîndul de locuitorii satului. Este o comoară nepreţuită nu
numai de românii din sat, ci şi de alţii. Dacă ne gîndim că
există creaţii populare, balade, doine, cîntece, basme care au
fost create şi păstrate de oamenii de rînd dintr-un sat sau dintr-o
regiune, atunci trebuie să înţelegem că şi graiul chitighăzenilor
este o astfel de creaţie populară care îşi are frumuseţea şi va
loarea ei. Chitighăzenilor nu trebuie să le fie ruşine că vorbesc
numai acest grai, ci tocmai invers, trebuie să fie mîndri că
strămoşii lor români şi-au format, dezvoltat şi păstrat acest grai
pînă la sfîrşitul secolului al XX-lea.
Poate are înţeles să punem următoarea întrebare. Cum să
comunicăm totuşi cu ajutorul acestui idiom, care nu este cu
noscut de românii din România? Acest grai format de săteni
este, bineînţeles, cunoscut de ei, aşadar să-l folosim cînd vor
bim cu sătenii români. Iar dacă vorbim cu români din România
trebuie să-i rugăm să vorbească mai încet, să ne explice cuvin
tele necunoscute, şi după puţină practică ne vom descurca
foarte uşor şi cu ei. Aşa cum ne-a povestit o femeie tînără.
„Tare mult'e n'amurj avem în Rîmân'Uş. Şi vin maj, în tătă
luna la noi,. M-am învăţat să vorbăsc aşş ca ji, ajjci la T'it'ihaz
nu m-ar înţelşje dac-aş^ aş vorbi."
Avem şi altă posibilitate să învăţăm limba română vorbită
în România. Să ne înscriem copiii la şcoala românească, să
citim româneşte Biblia şi alte cărţi, să vizionăm emisiunile tv
şi să ascultăm programele la radio în limba română, atît cele
din ţară cît şi cele din România ş. a. m. d.
Limba literară română din Ungaria. Varianta aceasta se
bazează pe graiul natal român, în care cele mai multe elemen
te dialectale sínt înlocuite cu forme împrumutate din limba
română literară. Elementele dialectale eliminate înainte de toa
te pot fi de caracter fonetic ori lexical, lată cîteva exemple de
caracter fonetic. Nu se rostesc palatal consoanele dentale. Adi
că nu se zice lapt'e, d'int'e, bin'e, ca şi în graiul local, ci lapte,
dinte, bine ca şi în limba română literară. Ori se rosteşte e sau
ea în loc de f în cuvinte ca mere şi a mea în loc de mşre şi a
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me. Dintre exemplele lexicale amintim următoarele: în loc de
mozi, hid'ed'e, ştaţije, vid'ire, leveşe, butore, şifon, ţitromă,
crumpe, rişcaş, bet'ag, rojzăli, halaai, se folosesc formele ci
nema, vioară, gară, găleată, supă, mobilă, dulap, lămîie, cartof,
orez, bolnav, desena, înainta, etc.
Varianta aceasta de limba română este vorbită de intelec
tualii satului (profesori, preoţi, pastori), de românii din sat care
au legături vii cu rudele din România, la orele de limbă şi
literatură română, la biserica ortodoxă şi (alături de limba ma
ghiară) la biserica baptistă.

PREZENTUL

Azi, cei mai mulţi români din Chitighaz sínt bilingvi, vorbesc
româneşte şi ungureşte. Bilingvismul este folosirea alternativă a
două limbi şi este un fenomen cunoscut în toate colţurile lumii.
Idiolectul (termen introdus pentru a desemna vorbirea unui in
divid) unui bilinv este de altă natură decît al unui om mono
lingv. Adică nicidecum nu putem aştepta ca un bilinv să aibă
un idiolect asemănător cu al unui individ monoligv. Ceea ce
nu înseamnă însă că omul bilingv nu vorbeşte corect o limbă
sau alta, ci că poate folosi forme ce diferă de cele din limba
standard, care sínt consecinţele bilingvismului, lată un exem
plu, notat de la o româncă din sat: speţialist. Forma cuvîntului
a fost influenţată de forma maghiară SPECIALISTA, rostit cu ş
la iniţială şi cu ţ la mijlocul cuvîntului. Bineînţeles aceste forme
apar în vorbire şi nu în scris, şi trebuie evitate pe cît se poate,
dar nu trebuie luate în rîs. Foarte mulţi români întrebaţi au
povestit despre o astfel de emoţie negativă în legătura cu folo
sirea graiului local românesc. în familie, ori în România, au rîs
de ei cînd aü folosit o formă neobişnuită de părinţi, bunici ori
de rude. Dacă un vorbitor rîde de celălalt pentru că dînsul
(dînsa) foloseşte o expresie sau un cuvînt altfel decît în grai sau
în limba literară, fenomenul va împiedica folosirea acestei
limbi în viitor. în orice caz trebuie să fim foarte politicoşi şi
toleranţi dacă vorbim cu un om bilingv, lată cîteva întîmplări auzite de la românii din acest sat:

63

„Cînd jeram máj tînără, da şi amu cînd vorbşm cu mama
yă cu majca maj zmint'şm cît'-o V9 rbă. Tădayuna rîd'şy dă
min'e. Asta nu m-o plăcut şi nu-m place, şi tare rar mai vorbăsc
rîmân'eşt'e."
„Tare rău vorbăsc prunci dă astăz rîmăn'şşt'e, maj zic şi
cătă prunc, cînd le maj sucşşt'e aşş vprbilş, aşe vorbeşt' rîmăn'şşt'e ca on turc."
„Cînd am umblat la işcplă am fost dă vo zşce an', apu
n'-am dus cu mama la Rîmân'ijş, la n'amuri. înajint'e dă mn'azăz am fost şi jo la işcpla d-acolo cu veriş^ra me, şi m-am jucat
cu prunci şi am fost şi la ore. Apu am zis o aată o vprbă pă
care ji n-o cunosc. O cunosc numa la ji însamnă altceva ca la
noj. Tătă zîya m-or ciufulit cu vprba asta. D-atunci nu-m place
să vorbăsc rîmân'şşt'e, că mă t'em că ceva nu zîc bin'e, şi rîd
dă min'e. Maj bin'e vorbăsc ungurşşt'e, că şt'iy că aşş n-a rîd'e
n'imş dă min'e."
Dacă am vorbit despre fenomenul care împiedică folosi
rea limbii, trebuie să vorbim şi despre condiţiile care influen
ţează în direcţie pozitivă folosirea graiului românesc în acest
sat. Ceea ce ajută folosirea limbii române în comunitatea
aceasta sînt următoarele: tradiţia din familie, religia, şcoala,
ocupaţia şi contactele cu România.
Tradiţia din familie. Sínt foarte multe familii în care im
portanţa limbii române este mai accentuată decît în alte familii.
In acestea nu numai cei mai vîrstnici ci şi copiii şi nepoţii ţin
foarte mult la limba română. îşi înscriu copiii la şcoala româ
nească, şi numai cu aceia vorbesc ungureşte care nu vorbesc
româneşte. Printre aceste familii trebuie amintită una foarte
simpatică, în care soţia a adus în căsătoria sa marea dragoste
faţă de limba română. Soţul ei, cu toate că se trage dintr-o
familie românească, vorbea cu părinţii săi numai limba ma
ghiară. După ce s-a căsătorit, soţia l-a convins să vorbească în
familie româneşte, ambii fiind români. La urma urmei soţia a
învins. în această familie soţii ca şi cei patru copilaşi ai lor
vorbesc româneşte. Astfel de familii trăiesc în sat, dar sínt mai
rare azi decît acelea în care limba folosită este ceea maghiară.
Religia. Al doilea motiv, care ajută folosirea limbii este
religia. Foarte mulţi săteni au mărturisit că din Biblie au învăţat
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să citească româneşte. în sat, şi azi Sfînta Biblie este cea mai
citită carte în limba română. Limbajul Bibliei este foarte limpe
de şi de înţeles. O femeie religioasă, în legătură cu aceasta, a
pus următoarea întrebare.
„D ă ce nu vorbăsc aşş la teve dîn Rîm ân'ijş rîm ân'şşt'e
ca şi în Biblije? Atunci j-am înţălşje maj bin'e. Biblije-j, scrisă
rîm ân'şşt'e o-nţăleg, şi la teve vorbăsc rîm ân'şşt'e da' nu-j înţăleg."
Liturghia bisericii ortodoxe este ţinută în limba română,
deci cei care umblă în fiecare săptămînă la biserică, aud numai
vorbă românească. Aici nu numai slujba se ţine româneşte, dar
după slujbă mirenii folosesc numai această limbă. Adică limba
bisericii este limba română. Ceea ce a mărturisit un român din
sat în felul următor:
„C are vorbăsc ji numa ungurşşţ'e acejş nu tare mărg la
besşrică".
Mai ales cei care au cîntat în strană sau în corul biseri
cesc, citesc şi alte cărţi religioase, în afară de Biblie cum sínt
cărţile de rugăciune şi cărţile de cîntări bisericeşti.
„Io am cîntat în strană îs cînţăreţ. Apu din cîntărj am
învăţat mult'e vprbe. Am fost la România şi m-am cumpărat un
dicţionar şi d-acolo am luat înţelesul cuvint'elor, am învăţat
mult rîm ân'şşt'e."
Şcoala. Al treilea motiv care influenţează folosirea limbii
materne este şcoala. La şcoală, copiilor pe lîngă că li se oferă
posibilitatea de a-şi îmbogăţi vocabularul, se dezvoltă şi senti
mentul (simţămîntul) de român. Concomitent cu aceasta acei
români care nu au învăţat la şcoala românească se simt „m ai
puţin" români decît ceilalţi, lată părerea unui român, care a
învăţat la şcoala maghiară.
„Io nu şt'iy rîmân'eşt'e că n-am umblat la şcoală rîmân'ască."
Ocupaţia. Trebuie amintite şi cîteva domenii în care chitighăzenii s-au folosit de limba română: ca muncitori la calea
ferată, vameşi, soldaţi la frontieră, profesori, educatoare, preoţi,
pastori. Un chitighăzean, un fochist, care a făcut foc în încă
perile refugiaţilor din România, în legătură cu limba română a
spus următoarele:
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„Işste part'e şi la Rîmân'ije, dă vorbăsc, cam aşş ca noi,
aşe i-am ayuzît p-ajişt'e, că cîre pă unu, zice, u|tă pont aşş
vorbşşt'e ca şi pî la noj. (...) li vorbăsc mai, mai perfect, şi io
nu ştiy tumn-aşa, bine, numa... tăt că, ce n-am ştiyut atuncea
am întreba' că ăsta ce-i şi m-a spus aşş,vpă cum...
M-am învăţat mai mult dă ii, că io n-am ştiyut că ce-i
camere, mobile şi d-aştş, la noi să spunş-aşa, butore şi sobă
şi ii alcum spun. (...) Şi, aşe ăi dară işste cü care m-ănţăleg şi
mai bine, care-i dară-i mai dă pă dăparte, c-şcela nu mă-nţaleg
aşe bine, mai... dîn Răgat."
Contactul cu România. Cum am văzut în cazul fochistului
şi în cazul femeii tinere, care primeşte în casa ei lunar rudele
din România, aceste contacte ajută îmbogăţirea vocabularului
propriu.
In consecinţă trebuie subliniate următoarele. La Chitighaz
se vorbeşte un grai românesc, care se bazează pe un grai crişean, dar influenţat în cursul secolelor de limba maghiară.
Graiul de azi este o creaţie şi a sătenilor. Este folosit, mai cu
seamă în familie, între vecini şi rude. La biserică, la şcoală se
vorbeşte o variantă apropiată de limba română literară, dar cu
unele caracteristice regionale. Este folosit mai rar la cumpără
turi, la locul de muncă, la primărie, la medic şi în alte părţi din
sat. Vorbitorii graiului în zilele noastre sínt mai cu seamă adul
ţii, care au trăit numai în interiorul satului şi nu au avut prea
multe contacte cu populaţia maghiară. Schimbările sociale au
dus la folosirea mai frecventă a lim bii maghiare. Factorii care
ajută folosirea limbii române sínt: tradiţia din familie, religia,
şcoala, ocupaţia şi contactele cu România.
în sfîrşit, mai trebuie adăugat un lucru foarte important.
Graiul chitighăzean îşi are valoarea lui, nu trebuie luat în rîs,
ci preţuit ca o comoară unică din Chitighaz.
Dr. Ana Borbély
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E

t n o g r a f ia r o m â n il o r

DIN CHITIGHAZ

Specificul românesc al comunităţii din Chitighaz este dominant
şi în zilele noastre, deşi folosirea limbii române este redusă, iar
procesul de asimilare înaintat. Scopul primordial al cercetărilor
etnografice este adunarea şi prelucrarea elementelor care sínt
caracteristice românilor din ţară. Un alt scop important este
analiza şi prezentarea rezultatelor culturale datorite relaţiei interetnice între mai multe naţionalităţi convieţuitoare.
Cu mijloacele specifice etnografiei se poate prezenta mai
ales perioada de la mijlocul secolului trecut pînă în zilele noastre.
Amintirile oamenilor îşi au rădăcinile în secolul trecut, dar tradi
ţiile recente păstrează multe elemente din perioade vechi, tradi
ţiile orale însemnînd reconstruirea unei stări mult mai vechi.
Istoricul comun al ungurilor ai naţionalităţilor de pe aces
te meleaguri datează de la începutul anilor 1700. Românii din
Chitighaz, trăind într-o endogamie confesională şi etnică, pînă
în ultimele decenii şi-au păstrat cultura tradiţională, religia şi
limba. Familiile româneşti nu consimţeau căsătoriile mixte,
ceea ce se exprimă şi prin cele spuse de un sătean: Săracu cu
săracu, gazda cu gazda, rîmânu cu rîmân, unguru cu ungur s-o
putut însura". Flăcăii se căsătoreau mai degrabă cu românce
din comunele apropiate (Aletea, Otlaca-Pustă etc.) decît cu
consătence maghiare.
în familiile româneşti trăiau şi munceau împreună mai
multe generaţii, străduindu-se să ţină împreună familia, să
înmulţească averea. în transformarea ^culturii tradiţionale un
important factor era starea economică. în toate domeniile etno
grafice (arhitectură, port, gospodărie etc.) diferă elementele
specifice conform stării economice. Tradiţiile orale, obiceiurile,
credinţa, creaţia populară sínt domeniile care nu diferă din
punct de vedere social şi economic.
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Imaginea de azi a comunei cu străzile lungi, perpendicu
lare s-a format la începutul secolului trecut în urma unei inter
venţii inginerească, în urma căreia satul de odinioară cu străzi
neregulate a fost împărţit pe „tized e".
Casa ţărănească a românilor din Chitighaz a fost construi
tă în modul tradiţional caracteristic mediului geografic şi cul
tural, făcînd parte din tipul casei cu caracter de şes. Materiile
de bază, tehnica de construcţie întrebuinţată, construcţia casei
corespunde arhitecturii tradiţionale din comună. Bineînţeles
gospodăria şi casa ţărănească semnalează starea economică a
gospodarului.
Românii din Chitighaz în perioada cercetată locuiau în
locuinţă cu structură^ terţială, de care deseori era legată şi o
cămară de alimente. încăperile erau aşezate una după alta sub
un acoperiş cu cerdacul („tărnaţ") din care se putea intra în
casă prin bucătăria cu coş deschis („tindă"). Cele două came
re, „casa ce m are" dinspre stradă şi „casa ce m ică" dinspre
grădină aveau cîte o fereastră spre cerdac.
Casa cea curată se folosea doar la ocazii mari. A ici se
sărbătoreau evenimentele fam iliare, aici erau primiţi oaspeţii,
aici locuia mama cu copilul nou-născut şi în această cameră
era aşezat pe catafalc mortul. A ici erau instalate cele mai pre
ţioase piese, mobile, textile ale fam iliei respective.
Camera din dos era adevăratul locaş al fam iliei cu mobi
lier mult mai simplu, nedecorat. în general şi aici, - ca şi în
camera curată - se afla un cuptor cu funcţii multiple (încălzire,
loc de dormit, înmagazinare etc.).
Vopsirea pereţilor se făcea cu ajutorul unor modele pre
fabricate. Aceste modele se puneau una peste alta, şi cu o
muncă minuţioasă se vopseau pereţii în diferite culori, mai ales
în albastru, verde, galben şi bordo. Cu această practică tradi
ţională se pictau ornamentele vegetale complicate (flori, fructe,
frunze) de o frumuseţe specială.
în urma reconstruirilor, aproape peste tot, a fost modifica
tă bucătăria cu coş deschis, care cînava era centrul lucrărilor
gospodăreşti. în ultim ii ani această funcţie a fost preluată de
bucătăria ae vară aşezată în general într-o clădire anexă.
Casa se construia cu cea mai răspîndită tehnică de con-
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strucţie, fiind clădită din „pămînt bătut". Acoperişul de trestie
a fost înlocuit treptat cu ţiglă. Casa pe dinafară era văruită,
uneori faţada casei era decorată cu ornamente geometrice.
La capătul casei se găseau clădirile necesare gospodăritului, (grajduri, coteţe pentru porci şi păsări, şopron etc. Aceste
clădiri au păstrat pînă în zilele noastre elementele tradiţionale
de construcţie. Merită să fie amintite elementele caracteristice
construcţiei din Chitighaz, gardurile făcute din „ pămînt bătut",
acoperite cu paie sau „tu lhen i" văruite cu alb.
Dezvoltarea economică din a doua parte a secolului tre
cut a influenţat arhitectura populară din Chitighaz. Casele ţă
răneşti construite pe la mijlocul secolului trecut încep să fie
reconstruite la începutul secolului nostru. Intervin modificări în
ceea ce priveşte înfăţişarea şi mărirea clădirilor. Procesul re
construirilor s-a accelerat de la mijlocul secolului nostru, pe
rioadă cînd de multe ori avem de a face cu demolarea caselor
vechi şi construirea clădirilor noi.

Casa-muzeu
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Imaginea caselor ţărăneşti de altădată este reprezentată de
prima - şi pînă la ora actuală singura - casă-muzeu a români
lor din ţară, care a fost deschisă în anul 1984 la Chitighaz.
Inventarul locuinţei este în întregime tradiţional. Ansamblul de
piese populare-ţărăneşti este alcătuit din piese confecţionate
de specialişti localnici, şi piese, obiecte de uz casnic cumpă
rate la tîrgurile din împrejurimi, confecţionate de meseriaşi ve
niţi din zone mai îndepărtate.
Tocmai datorită acestui fapt putem observa multe asemă
nări privind mobilierul locuinţelor din Chitighaz, indiferent de
naţionalitatea locatarului. Deosebirile şi în ceea ce priveşte mo
bilierul depind mai ales de starea economică a familiei. Româ
nii din comună au cumpărat şi confecţionat piese care cores
pundeau tradiţiilor lor. Nu aceste piese conţineau specificul et
nic, ci mai ales aranjarea lor în locuinţă, şi diferitele elemente
complementare, decorative rezultau caracterul românesc.
Piesele frumos cioplite şi colorate, decorate cu ornamente
florale evocă timpuri vechi. Acestea au fost treptat schimbate
cu mobile de stil burghez confecţionate de meseriaşi.
Mobilierul aşezat în formă unghiulară de la începutul ani
lor 1920 a fost schimbat cu mobile aliniate paralel, oglindind
gustul păturilor ţărăneşti pe cale de civilizare. Cele mai impor
tante piese caracteristice acestei perioade sínt: două paturi, o
laviţă, patru scaune, o masă, un dulap şi o comodă.
Piesele complementare ale locuinţei românilor au fost tex
tilele cu specific românesc, frumos lucrate. Deoarere acestea
pînă în ultimele decenii au fost ţesute la război de către femei,
prin ele s-au păstrat multe elemente tradiţionale, caracteristice
românilor din localitate.
Paturile erau împodobite cu perne cu dantele, cearşafuri
de lînă, multicolore şi cearşafuri ţesute din pînză decorate cu
dantele şi cusături. Feţele de masă au fost ţesute din pînză şi
bumbac. Ornamentele textilelor sînt alcătuite din dungi înguste
şi late, motive mărunte alese cu mîna. Dungile, motivele geo
metrice, stilizate şi florale erau ţesute şi cusute cu nuanţele
culorilor următoare: roşu, galben, roz, albastru. Marginea ţesă
turilor era decorată în general cu dantele sau ciucuri din fire
împletite cu mîna.
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Dintre textilele ţărăneşti merită o deosebită atenţie cear
şafurile mortului, „ lipideuu de moarte". Acestea se deosebesc
de celelalte ţesături prin tehnica întrebuinţată şi ornamentele
decorative. Motivele sînt formate pe pînză cu fire albe, orna
mentele geometrice fiind alcătuite cu fire tăiate şi umplute.
Ţesutul, activitatea importantă a femeilor chitignăzene a
rezultat foarte multe textile ţărăneşti. Deşi aceste textile au ieşit
din folosinţă, multe dintre ele s-au păstrat în familiile ţărăneşti
generaţii de-a rîndul.
Caracterul românesc al caselor se vădeşte şi prin talgerele
(„b lid e"), icoanele şi fotografiile aşezate pe pereţi.
Podoaba caracteristică a camerei era „căn aila", confec
ţionată de femeile din Chitighaz cu multă pricepere şi răbdare
din boabe de fasole şi porumb.
Amenajamentul bucătăriei cu coş deschis a fost alcătuit
din cîteva mobile şiAdiverse obiecte de uz casnic: „ uale, lopată,
blide, dulaf' etc.). în cămară se găseau uneltele casnice nece
sare funcţiei de producere a alimentaţiei şi autoaprovizionării:
hambarul în care se ţineau grînele, obrocul pentru măsurarea
grînelor, măcinătorul, uneltele folosite la coacerea pîinii. Multe
dintre obiectele depozitate în cămară nu se foloseau zilnic,
totuşi erau elementele principale ale traiului comuniţătii ţără
neşti, ca de exemplu obiectele necesare ţesutului, albinăritului,
uneltele de agricultură şi în general obiectele, uneltele de mari
dimensiuni.
în urma reconstruirilor caselor ţărăneşti mobilierul tradi
ţional s-a distrus treptat. Piesele vechi au fost mutate din casă
în clădirile anexe, în podul casei. Au ieşit din folosinţă sau li
s-a schimbat rolul. Uneori putem observa, că unele dintre mo
bilele vechi, mai cu seamă dulapurile şi comoda, s-au păstrat,
fiind aşezate în camere împreună cu mobilele mai noi, mai
moderne.

•

Gospodăritul tradiţional al românilor din Ungaria, agri
cultura şi creşterea animalelor sínt domenii puţin cercetate pină
în zilele noastre. Domeniul principal a! gospodăritului a fost
agricultura, tocmai de aceea cîte un an economic nu prea reu
şit, o secetă, i-a adus în situaţie gravă pe locuitorii comunei,
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mulţi erau siliţi să-şi caute posibilitate de muncă pe moşiile din
comunele vecine.
Dintre cereale se cultivau mai ales grîul, orzul, ovăzul, în
mai mică cantitate secara şi porumbul. Pentru a asigura creşte
rea animalelor se cultiva trifoi şi lucernă. Ţăranii semănau şi
prelucrau cînepa, materialul de bază al ţesutului. Cultivau pen
tru fam ilie o cantitate minimă de legume, fructe şi viţă de vie.
Tendinţa de dezvoltare, schimbarea permanentă a uneltelor
agricole s-a desfăşurat asemănător celorlalte localiţăti din
Cim pia Ungară. Cultivarea pămîntului cu plug de lemn, călca
tul cerealelor cu cai, secerişul cu coasa a fost schimbat cu
folosirea plugului de fier, maşinilor de semănat şi de treierat.
în urma dezvoltării agriculturii a scăzut teritoriul păşunilor,
ceea ce a influenţat situaţia creşterii animalelor. Cercetările lui
János Bencsik în rîndul românilor din ţara noastră dovedesc că
micşorarea păşunilor a dus la scăderea numărului oilor şi la dez
voltarea creşterii vitelor. Începînd cu a doua parte a secolului al
XlX-lea creşterea vacilor a devenit generală. Forma răspîndită a
creşterii era păşunatul, dar iarna vacile erau hrănite în grajduri.
Vacile însemnau o mare comoară în gospodăriile ţără
neşti, fiindcă laptele şi produsele lactate asigurau alimentele de
bază ale fam iliilor. Alimentele pregătite din lapte (" zmîntînă,
scoacă, unt, zăr, sămătişe" etc.) adeseori erau vîndute la tîrgurile din oraşele vecine.
La începutul secolului al XlX-lea a început o dezvoltare
în ceea ce priveşte creşterea cailor, în primul rînd proprietarii
de pămînt ţineau cai de ham.
Creşterea porcilor a fost cea mai răspîndită, fiindcă tăierea
lor asigura pe o durată mai lungă alimentaţia fam iliei. în toate
gospodăriile ţărăneşti se găseau şi păsări de curte, găini, gîşte,
raţe.
în ceea ce priveşte îmbrăcămintea românilor din Chitighaz ne putem baza în primul rînd pe am intirile oamenilor, pe
informaţiile fotografiilor şi pe piesele vechi, găsite în comună
şi în colecţiile muzeale. Bineînţeles acestea prezintă în primul
rînd portul de sărbătoare, fiindcă hainele purtate ziln ic s-au
învechit şi s-au nim icit de-a lungul anilor.
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Ansamblul vestimentar depindea de vîrsta, sexul, ocupa
ţia, starea socială şi economică a purtătorului, de anotimp şi
de ocazie. Caracteristica portului românilor era culoarea închi
să. „ Cînd te măritai dăloc te băgau în negru."
Femeile din Chitighaz îşi purtau părul cu cărare, în două
plete făcîndu-şi un coc lat („con ci lat dîn doauă tici"). Odi
nioară purtau două „cîrp e ", una neagră cu bordură roşie, le
gată după coc, „totoaică" iar deasupra acesteia una neagră
legată sub bărbie, de sub care se vedea bordura roşie. Pletele
(„tici") erau legate cu „zdranţă neagră" să nu se desfacă. Co
cul se fixă cu aşa-numitele „ace de con ci". Mai tîrziu neves
tele îşi făceau cocul dintr-o singură pleată („conci huhoiet,
vîrvoiet"), şi nu purtau decît o singură basma: o „cîrpă de
delin", de mătase sau de stambă. Fetele umblau cu capul des
coperit („în capu gol"), părul şi-l legau în două plete, formîndu-le pe cap în cunună („cunună, ticile pe cap").
Femeile purtau „sp ă to i" făcut din pînză de in sau din
pînză de bumbac (jolj” ), pe care iarna îl îmbrăcau sub bluză.

Familia Nicula în anii 19)0
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Spătoiul la gît era prevăzut cu încreţituri, avea nasturi pînă la
brîu şi era decorat cu d antelă.,,Poalele” asemenea erau cusute
din pînză ţesută la război.
în timpurile mai vechi femeile purtau fuste lungi şi largi,
de sub care se vedea decoraţia poalelor („cipcă, tazle” ). In
general se purtau trei sau patru poale şi cîte două fuste („ro 
tii” ). Poalele erau scrobite („năsprite” ), şi se purtau legate în
faţă la brîu cu „ golund” . Materialul din care se confecţionau
îmbrăcămintele femeieşti era foarte variat „barşon, congarn,
glod, terno, feştitoare, coarton, mătasă” .
Peste fustă întotdeauna îmbrăcau şi şorţ („zadie” ) legat în
spate cu „bălţug". Sorţul era mai scurt aecît fusta, cusut din
material asemănător şi decorat cu „creţele” .
Bluza cusută din material asemănător fustei ajungea pînă
la brîu, avea guler, mîneci lungi, strimte şi era prevăzută în faţă
cu nasturi („bum bi”). Portul oglindea gustul purtătorului, cos
tumul avînd o valoare demonstrativă.
Costumaţia femeilor iarna se întregea cu noi piese. Piesa
caracteristică portului de iarnă era „cîrpa cu biţ", care se purta
legată în spate pe la brîu. Se mai purtau „cîrp e de lină şi de
postav” . Cind era vreme mai răcoroasă îmbrăcămintea femeilor
se întregea cu următoarele piese: „zobon, becheci, teptar, min
tie de postav, bituşe, ţundră, miţălă mare” .
Bănuţii agăţaţi pe fir de sîrmă purtaţi la gît „bani la gru
maz” , mărgelele şi „cretelele” erau podoabele portului fetelor
din Chitighaz. Batista albă, frumos cusută era purtată mai ales
în zi de sărbătoare şi la joc.
Vara, femeile umblau la lucru desculţe, doar iarna şi în
zilele de sărbătoare purtau încălţăm inte. La m ijlocul secolului
trecut femeile purtau cizme de culoare roşie, iar mai tîrziu
pantofi („ţîpele cu tureac, cu ţug, ţîpele jumătăţi, şpangli”).
Piesele principale ale îmbrăcămintei bărbaţilor erau că
maşa („chim eşe” ) şi izmenele („gaci” ). Cămaşa în faţă avea
nasturi pînă la brîu şi se purta peste izmene. Gura şi umerele
cămăşii erau prevăzute cu încreţituri şi broderii. Cămaşa de
sărbătoare era decorată cu m ici nasturi de metal.
Izmenele din patru laţi se decorau cu dantelă îngustă şi
ciucuri, şi se legau la brîu cu brăcinar. Vesta cu nasturi pînă la
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gît era din postav negru sau roşu. Peste izmene purtau şorţ
(,,zadie") din pînză, iar la gît legau o basma neagră („năfra
mă").
Bărbaţii niciodată nu umblau cu capul descoperit, ci pur
tau diferite pălării. Excepţie însemna dacă în fam ilie era mort.
Chitighăzenii pînă la înmormîntarea decedatului umblau „în
capul gol". Bărbaţii în general, aveau mustaţă, îşi purtau părul
cărare pînă la umeri („păr rătezat, păr cu cărare, coamă"). La
muncă purtau pălărie („d o p de paie"), vara pălărie de postav
de culoare închisă („d o p "), iar iarna căciulă („cujm ă"). La
m ijlocul secolului trecut ţăranii mai înstăriţi purtau pălărie nu
mită „ciu p ercă", clop cu bor m ic. Timp îndelungat modul cum
se purta căciula era o notă etnică, care caracteriza naţionalita
tea purtătorului („cujmă huhuietă).
Bărbaţii iarna şi în zile de sărbătoare purtau pantaloni
(„cioareci") de catifea sau de postav de culoare încnisă. Din
acelaşi material era şi haina, „m iţăla m ică". Asemănător femei
lor şi bărbaţii îmbrăcau iarna diferite haine mai călduroase,
unele dintre ele fiind confecţionate din piele de oaie, lucrate
cu decoraţie bogată („suman, miţălă mare, buhai, bondă").
Acestea se cumpărau la tîrgurile din Arad, Otlaca, Joia, Aletea
şi Ciaba.
încălţăm intele bărbaţilor chitighăzeni la muncă, mai cu
seamă la seceriş, erau opincile făcute din piele sau din pălărie
de postav. în general umblau desculţi sau purtau papuci şi
cizm e.
în timpurile vechi, tinerii se căsătoreau în cele mai fru
moase costume pe care le aveau, nu era cunoscută încă rochia
albă de mireasă.
Oamenii mai în vîrstă, în general, îşi pregăteau dinainte
hainele cu care vroiau să fie înmormîntaţi. Doliul („jelitu")
pentru întreaga comunitate - mai cu seamă pentru femei - era
o obligaţie morală. Rudele mai apropiate erau „ je lite " un an,
iar cele mai îndepărtate şase săptămîni.
Asemănător celorlalte domenii tradiţionale, şi portul se
dezvolta mereu. Caracteristica îmbrăcămintei chitignăzenilor
era portul hainelor largi şi lungi de culoare închisă, care mai
tîrziu a fost schimbat treptat cu o costumaţie cu piese mai
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scurte, mai strimte de culori deschise. După apariţia pieselor
cumpărate din comerţ au început să iasă clin folosinţă hainele
confecţionate acasă. Pe lîngă ţesături au apărut materiale noi,
noi articole de modă, care au avut drept rezultat schimbarea
îmbrăcămintei tradiţionale. Putem constata cu regret că nu mai
găsim în comună frumoasele produse de postav şi piele.

•

Obiceiurile populare care reprezintă modul de gîndire a
unei comunităţi sínt prezente în toate domeniile din viaţa omu
lui. Dintre obiceiurile tradiţionale cele mai importante sínt cele
legate de anumite sărbători calendaristice, de evenimentele im
portante ale vieţii şi de muncă.
Obiceiurile calendaristice se leagă de trei sărbători biseri
ceşti, Crăciunul, Paştile şi rusaliile.
Obiceiul practicat la Crăciun, colindatul, la Chitighaz
avea două forme, distinse şi prin denumire „ colindatul", „umblatu cu hidede". Tot de Crăciun se leagă şi umblatul „c u
turca", masca teriomorfă asemănătoare caprei. Obiceiul a avut
mare tradiţie şi a fost reînoit, pus pe scena în anii 1980.
Ziua de Anul Nou este un moment hotărîtor în viaţa unei
colectiviţăti. Noaptea de revelion însemna o bună ocazie pen
tru prorocire, vrăji de dragoste, prevestire a mersului vremii. în
şirul obiceiurilor de Anul Nou merită să amintim procedeul
numit „vergeluţă," îr\ cadrul căruie, cu aşezarea unor obiecte
sub farfurii, se prevesteau însuşirile viitorului soţ, viitoarei soţii.
A fost răspîndit şi obiceiul de a lua rămas bun de la anul lăsat
în urmă cu gălăgie, larmă, practicat la miezul nopţii de reve
lion. în prima zi a anului nu se dădea nimic afară din casă.
Conform credinţei, dacă primul vizitator în această zi era băr
bat, însemna noroc pentru familie.
în ziua de 5 ianuarie se sfinţeau şi se sfinţesc şi azi casele
cu scopul de a apăra gospodăria de forţele necurate şi de a
prici nu i un an norocos.
în Postul Mare, perioada de ^pregătire pentru Paşti erau
oprite toate petrecerile, nunţile. în post se consumau doar
mîncăruri de provenienţă vegetală. în prima sîmbătă a postului
se sărbătorea ziua Sfîntului Toader. Începînd cu această zi, în
fiecare sîmbătă din post „să pom ineu" morţii în biserică. La
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„Sîntoader" era interzisă munca, fiindcă se credea că pe cel ce
lucrează în această zi îl va pedepsi „Calu lui Sîntoader". Po
vestirile legate de această credinţă sínt elementele vii ale cre
dinţei populare din Chitighaz.
Obiceiul „udatului" la unguri se leagă de Paşti, iar la
românii din comună de ziua lui Sfîntul Gneorghe („Sînjorj")
avînd acelaşi scop, producerea fecundităţii în anul respectiv. La
baza acestui obicei stă credinţa în puterea magică a apei. Con
form credinţei populare, „la Sînjorj umblă strîgoile", de care
se apărau cu aşezarea diferitelor plante în uşi şi ferestre.
Ciclul sărbătorilor de Paşti începe cu Joia Mare, cînd se
„bate toaca" în biserică. în Vinerea Mare se ţinea post sever,
ceea ce însemna, că cîţiva membri ai colectivităţii nu mîncau
deloc. La înviere, creştinii înconjurau biserica cu prapuri şi
icoane vestind învierea lui Cristos.
La Chitighaz - asemănător altor colectiviţăti româneşti din
ţară - ouăle de Paşti se vopseau în fiertură de „ c o ji de ceapă",
care apoi se împărţeau copiilor în „a doua z î dă Paşti".
La Paştile morţilor se sfinţesc mormintele, în cimitir „la
morminte" se împarte cozonac şi ouă în amintirea morţilor.
Ultima sărbătoare a ciclului de primăvară este sărbătoarea
Rusaliilor, de care se leagă slujba de sfinţire a semănăturilor, în
cadrul căreia femeile agăţau pe prapuri cununi de grîu.
Sărbătoarea însemnată a ciclului de vară era ziua de
„Sîn zien e". Cununile împletite din florile galbene culese de
femei şi fete erau întrebuinţate în diferite vrăji de moarte.
Ziua lui Sfîntul Petru însemna începutul secerişului, iar la
„S în tilie" era interzisă munca, fiindcă după credinţa populară
Sfîntul llie îi pedepseşte pe cei care lucrează în această zi. La
Sfîntul Mihai erau angajaţi la muncă slujii şi păstorii.

•

Cele mai însemnate evenimente ale vieţii omului sínt naş
terea, căsătoria şi înmormîntarea.
Ciclul obiceiurilor de naştere începe cu graviditatea şi
durează pînă la botez. De perioada de graviditate se leagă
multe credinţe. Pe nou-născutul îl apărau de spiritele necurate
cu diferite procedee magice. Mama nu putea părăsi locuinţa
timp de şase săptămîni şi nu era voie să-şi lase copilul singur
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în cameră. Pentru a-şi ocroti copilul punea sub pernă tămîie,
usturoi şi fire de mătură. Copilul trebuia apărat mai ales de
deochi („diuătet"). Vindecarea copilului stricat se făcea cu o
serie de procedee magice, practicate mai ales de femeile mai
vîrstnice.
Un alt eveniment crucial în viaţa omului este căsătoria.
Dacă părinţii tinerilor din Chitighaz din diferite motive nu erau
de acord cu căsătoria nu se ţinea nunta. Nu se făcea „u sp ă ţ"
nici la familiile mai sărace, în lipsa cheltuielilor de nuntă. In
aceste cazuri modul de căsătorie a românilor din Chitighaz era
răpirea fetelor („fujitul"). Tinerii „ fujiţi" erau consideraţi soţ şi
soţie, nu erau condamnaţi de către comunitate. întotdeauna, după un scurt timp - urma căsătoria legală la biserică.
Cel mai spectaculos eveniment familial era nunta. Fata
era cerută în mod tradiţional, familiile cădeau de acord în ceea
ce priveşte nunta şi alte condiţii. Invitarea la nuntă era sarcina
„ pălăscarilor", îmbrăcaţi în haine frumoase de sărbătoare
împodobite cu panglici şi oglinzi. Aveau la ei cîte un baston şi
cîte o sticlă cu băutură, amîndouă fiind frumos decorate cu
panglici. Unul dintre cei doi pălăscari invita rudele mirelui, iar
celălalt pe ale miresei.
După pregătirile de nuntă, în ziua cununiei invitaţii se
adunau la casa mirelui şi de aici porneau la casa miresei, unde
erau primiţi cu băutură şi cozonaci. Obiceiul de a prezenta
drep mireasa întîi o femeie bătrînă („babă") mirelui - aseme
nea ca la românii din alte localităţi - era cunoscut şi ]a Chitig
haz. Alaiul format din perechi pornea la biserică. în cursul
slujbei de cununie o parte a nuntaşilor dansa în faţa bisericii.
Tinerii căsătoriţi erau primiţi la casa mirelui („june") de copii,
care stropeau alaiul cu apă şi grîu, pe urmă aruncau la pămînt
farfuria în care era grîul. Funcţia acestui obicei nu este cunos
cută de către săteni, probabil era menit să pricinuiască fecun
ditate în familie.
Cina de „uspăţ" consta din următoarele mîncăruri şi bău
turi: „zam ă de găină, tocană de oaie, găina friptă, gogoşi, dos
pite, vin şi rătie".
Actul central al ceremonialului nupţial era dansul miresei,
care avea loc la miezul nopţii. După acest dans la care se
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înscriau toţi oaspeţii, mireasa se retrăgea, „ o-nvăleu şi-i făceu
conci". Petrecerea continua pînă în ziua următoare.
în ultimii ani, din cauza măririi numărului căsătoriilor
mixte obiceiurile de nuntă s-au transformat, s-au amestecat cu
ale ungurilor. Multe dintre trăsăturile caracteristice românilor
treptat s-au dat uitării.
Ultima fază a vieţii omului este moartea, înmormîntarea.
Conform credinţei populare moartea era semnalată anticipat de
mulţi factori: cnelălăitul cîinelui, cîntecul bufniţei, pocnirea
mobilelor. Sufletul mortului după mutarea sa definitivă se află
în apropierea casei, după credinţa chitighăzenilor la streaşină,
şi mai supravieţuieşte şase săptămîni.
Pentru a fi pregătit mortul pentru lumea cealaltă era spă
lat, pieptănat de o rudă apropiată, i se tăiau unghiile, iar apa
şi toate obiectele întrebuinţate la spălat erau îngropate lîngă
gard, să nu pricinuiască boală.
Mortul era îmbrăcat cu mare atenţie în hainele pregătite
încă în viaţă. Lîngă mort, ca anexe funerare, erau aşezate cîteva
obiecte menite să ajute intrarea în lumea de apoi, şi cîteva
obiecte ale mortului (bani de vamă, carte de rugăciune, lulea
etc.). înainte de a pune la loc capacul sicriului, mortul era slo
bozit de orice legătură să meargă liber în lumea cealaltă. Păzirea mortului, supravegherea lui („privedi") se datoreşte fricii,
respectului fată de mort şi credinţei în viaţa de după moarte.
Mormîntul („groapa") era săpat de către ruae, cunoscuţi
şi vecini în dimineaţa zilei înmormîntării. în cadrul ritualului
de înmormîntare se aruncă în mormînt pămînt şi bani zicînd:
„F ie - i ţărîna uşoară! Dumnezeu îl ierte şi-l hodinească." Pen
tru cei ce au însoţit mortul pe drumul cel din urmă, se oferea
poma/iă.
în legătură cu cercetarea credinţelor legate de mort sínt
încă multe de descoperit şi în zilele noastre. La Chitighaz pu
tem înregistra numeroase povestiri despre mortul care se re
întoarce Răposatul poate să umble acasă din mai multe motive:
nu i-au satisfăcut cerinţele în legătură cu înmormîntarea, vrea
să-şi continue activitatea, vrea să ducă un tovarăş în lumea de
dincolo, vrea să pedepsească pe cineva dintre ai săi etc.
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Povestirile în legătură cu „ mortu care umblă acasă" apar
ţin credinţei populare. Prezentarea credinţelor populare ale ro
mânilor din Chitighaz pare a fi o sarcină imposibilă, fiindcă
conţine un material foarte bogat şi foarte vast. Elementele cre
dinţei populare sínt prezente în toată viaţa omului, de la naş
tere pînă la moarte, în toate domeniile de viaţă. Multe s-au dat
uitării în urma schimbării modului de trai, dar multe mai există
şi în zilele noastre. Aceste credinţe au apărut în imaginaţia
omului, în diferitele evenimente, în vindecarea bolilor, în cur
sul muncii şi în toate zilele.
Baza principală a credinţe] populare o formează povesti
rile despre fiinţele mitologice. în cadrul acestei lucrări nu se
poate da o amplă prezentare a credinţelor populare din Chitignaz. M-am străduit să prezint cîteva elemente importante pe
baza celor spuse de informatorii din comună.
Strigoi
„Io n-am văzut în viaţa me niciodată. Am auzît, m-o spus
tata şi fratile Iu tata. Tri fraţ or fost. S-or dus dumineca sara la
secere. Nici nu dăparte d-aci dă sat o fost. Atunci aşe iera
obiceaiu că dă sara să duceu la secere, şi la on ceas la doauă
după mnează-noapte să sculau şi făceu legători. Atunci iera
grîuu jilav, şi atunci să pute face. Apu atunce aşe s-o-ntîmplat
că or făcut ceva puţîn şi atunce sara. Or tăiet şi or pus su ii să
doarmă, să nu doarmă dară pă pămîntu gol. Şi s-or culcat. O
fost tata, or fost doi fraţ a Iu tata, şi cel mai bătrîn o durmit la
margine. Or fost acolo şi mănunteşii. Şi s-or trezît tăt, şi untiu
Uănut, cel dîn mijloc frate, o auzît ceva. Dincolo vine, nu dă
cătă sat, pînă acoale o vinit lîngă ii, şi gîndei că cîni măroci îs,
da cu pete. Numa să văietau ase în multe glasuri. Untiu Deorde
nimic n-o văzut şi n-o auzît. Să văietau aşe ca nişte muieri.
S-o ţîpat unu ase în spate la iei, la untiu Deorde. Oa, doamne,
da ce-i amu, ce m-o lovit ase? - o zîs. Asta or văzut şi tata şi
untiu Uănut. Or trecut d-acoale, s-or dus mai dăparte, da ferească-te Dumnezo ce tărăpaie or făcut. Aşe văieturi. Cît on
viţăl or fost. Şi aveu aşe ca on lanţ, trăjeu după ii cum mereu,
că doi or fost. N-o fost tare beteag untiu pă care l-o lovit,
numa aşe l-o durut o vreme. Da iei nici atunci n-o văzut
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nim ica. Zîceu că dîrt ace o fost asta, dîce dumineca sara or
lucrat. Aşe or zîs, că or fost strigoi."
(loan Bandula, 1917)
Priculici
„S-auze şi dă priculici. Ş-acie, oameni or fost. O fost aşe
on uom. Mama m-o povestit, n-o fost m inciună. O r fost la
secere, o vinit o ploaie. Dacă o vinit, inde s-or ascunde? La
cruci. Ş-acoale lingă ii. o fost o nevastă cu uomu. O zîs uomu
cînd o trecut ploaie, că iei mere după on uăl dă apă. O zîs
muiere că mere-a ie, că tă mai greu o lucrat uomu, nodinească-să. S-o dus după apă ie. în atîta vreme, iei s-o-nştimbat în
cîne. le o vinit cu apa, iei d-îngă o cruce o fujit, şi tătătătă i-o
sfîrticat rotie. Mere acolo, nu-i iei, nu-i. Iaca dî la o vreme vine
iei napoi. Iera zdrobit, tinos pă picioare. Zîce ie atunci căfă iei,
pune aci capu pă picior, lei o căsca gura, şi tăt o fost plin cu
dzrenţe dîn rotie. Strigoi o fost."
(Catiţa Santău născută Balint, 1898)
Marţ Sara
„O vecină d-a Iu mama me. O avut o soacră. Ş-aceie o
fost aşe bosconitoare. Marţ Sara o zîs cătă ie, că să nu spele
vasă marţ sara. O strigat Marţ Sara pă fereastă, că: să nu speli
vasăle marţ sara! le o gîndit că numa tare vecină o putut fi.
Numa dîrt-ace le-o spălat. Şi zice că s-o culcat afară, c-a—
tunci să culcau ase. O vinit Marţ Sara. Zîce că nadă o avut
acolo la horn, c-o fost dăştis. Acolo o căldare pusă cu apă s-o
opărească pă ie. Marţ Sara pă ie. Numa ie o ştiut, şi dăloc o
tras brăcinaru dă la uom dîn gaci, ş-o legat uşe. Ş-o strigat pă
horn: „H aidaţ că arde dealu V ivileu lu i." Zîce că s-o dus tă
văietîndu-să Marţ Sara. Nu ştiu că văzutu-o uă numa uo auzît.
Uă cineva uo prostit. S-o-nfricat bătrîna. Noa, zîce, nu le mai
spăl în viaţa me marţ sara."
(Catiţa Santău, născută Balint, 1898)
Calu Iu Sîntoader
„Odată or fost tri fete. Ele or ţînut sara Iu Sîntoader. Şi
s-or mai temat uărtace. Or vinit şi ficiori. Aşe s-or jucat la sara
Iu Sîntoader. Şi zîce că cînd o fost mneazănoapte or vinit tri
ficiori cu bonaa întoarsă pă dos. Amu că caii Iu Sîntoader or
fost uă ceva blăstămat dă ficior, că nu i-or cunoscut cine-s.
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Cînd s-or băgat zîce că aşe or dat nu ca cu cizm e, ci ca cu
potcoave. Ca cum ar fi cai potcovit. S-or băgat înlontru, ş-or
zîs că să margă mulociagu mai dăparte. S-or temut tăt. O r zîs
că care-s acele tri surori. Şi să vă spun eu săracele, şi nu să vă
spun eu. Se zîce că o vinit bătrîna înlontru. Baba lor, nu mama
lor. Ş-o zîs că ce vă trabă dumnevoastă. Noauă ne trabă tri
surori, că şi noi sîntem tri fraţ. Apu zîce bătrîna: „N u vinit voi
noapte, viniţ zîua la cerere." Atunci or zîs ii: „D a m aică?"
Atunce or mărs ş-or prins fetele. Le-or dus. Pînă-i lume n-o
mai fost. Aişte or fost caii Iu Sîntoader. Tip dă uom or avut,
numa călcătura o fost ca dă potcoavă."
(Catiţa Santău născută Balint, 1898)
Mortu care vine acasă
„O r vorbit şi aşe că vine mortu acasă. Zîce că o fost o
nevastă care o avut prunc micuţ. Ş-o murit ie. Şi u-or îngropat,
ş-o rămas pruncu micuţ. Şi soacră-sa l-o dăicit. Tă cînta şi
plînje. Zîce că s-o culcat bătrîna. Odată vede că aşe stă o
lumină pă leagăn. Aşe o zare. Zîce că ie vine şi dăde ţîţă.
Mă-sa vine la prunc. Şi zîce că atunce bătrîna s-o sculat. Şi o
zîs că: „B rîn ci străini te leagănă, mama ta te-adapănă." şi o
zîs că atunce ie o tuşit. Zîce că dă tri uări o vinit şi ie-tare
s-o-nfricat. Zîce că o zîs cătă uom bătrîna „Nevasta ta vine
acasă şi-şi adapă pruncu." O zîs bătrîna cătă iei: „Ştii ce şi
faci? Fă o frigare mare dă fer. Ş-o bagă. „Ş i s-o dus şi zîce că
p-îngă cruce numa aşe o groapă o avut, ca cum ar ieşi on
muşuroi p-acoale. Ş-o băgat frigare ce dă fer acolo, şi pînă-i
lume n-o mai vin it."
(Catiţa Santău născută Balint 1898)
Stricat
„M ama me fie iertată aşe dă frumoasă o fost. Şi fata la
ci ie care o lucrat cu răuu o şezut lîngă noi, aşe că zîua noapte
tă la noi o fost. Aşe că, spun cum îi, s-o dat în pedice cu
măştihoiu mneu. Tă u-am văzut^noi, că tare rău ii mere la
mama. Aşe că tă mai slabă iera. în doauă săptămîni doauăză
şi patru dă kile o scăzut. U-am dus la doctor. Nici o minută
n-o şezut în pat. Nu u-o durut nim ica, numa tătă o tremurat,
şi tăt aşe vine pă ie că tă s-ar fi dusă. Cînd şidem la masă şi
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mîncam, io trăbuie şi şed pă picioare la ie, că n-o putut sta
înt-on loc. Apu vecina u-o adus acolo pă mama ii, pă care o
lucrat cu răuu. O vinit după mama că să margă mama că îi dor
după ie. Mama, ida n-o ştiut, numa s-o dus. Apu ie atunce o
lucrat pă mama. S-o dus mama, ş-apu tă mai rău, tă mai rău
o fost. le tăt o vinit la noi. Noi n-am ştiut. Aşe u-o stricat că
i-o luat spătoiu şi cîrpa dîn cap, a mamii, şi u-o îngropat cu
mortu. Mortu acela u-o tras cu iei. Acar la cine am mărs, o zîs
că asta nu să poate dăsface, că asta-i făcut cu lucru cel rău.
Muiere aciie, la care ne-am dus, o ştiut şi ad ie că cine i-o
făcut la mama. Şi aciie o spus, c-o fost una măştihoiu mneu
cu ie. Numa tumna ceva leac i-o făcut la mama să să spele cu
iei şi gombostű, nu ştiu cîte tă cu vîrvu-n sus să le poarte. Să-i
fie mai uşor. Tătătătă arde mama, tăt în călduri o fost. Muiere
aciie care u-o stricat pă mama, o păţît şi ie rău. O vinit sara
dî la nepoată-sa. O vinit vreme gre şi u-o trăznit. Acoale o fost
pînă dimineaţa. Acolo o şi murit, iată noapte o ploiet pă ie.
Dumnezo tă u-o pedepsit."
(Maria Borbil născută Nicula, 1913)
Diuătet
„Aşe diuăte dacă să uită cu drag. Nu tăt uomu diuate,
numa la care i s-aiunje sprîcenile laolaltă. Şi uomu mneu m-o
diuătet odată cînd am fost mai tînără. C-am gîndit că mor.
Ş-apoi iute cu sfărmuri mute. Pînă pui sfărmurile şi speli pă
care-i bolnav, pînă autnci să nu vorbască-nlontru nime. Io dîn
buna am învătat. Apă uă dîn fîntînă, uă d-aci dîn cântă o
trăbuit, numa şi nu pice jos cînd o pui în pahar. Noa-amu pita
aciie nu mare sfărmură să fie. Dâcă-i diuătet uomu să duce
pînă la fund la păhar şi nu mai vine sus, pă apă. Dacă nu-i
diuătet, atunce stă pă apă. Dacă o fost diuătet atunci i-o dat
dă tri uări să beie dîn apa aciie şi apoi u-o spălat aşe cu dosu
brîncii, aşe dă tri uări pă fată, şi cu jejetu aşe aă tri uări în ureti,
ş-atunci s-o dus şi u-o ţîpat la ţîţîni la uşe chinzî, uă la tărnaţului, şi la uşe ogrezî, ş-apoi pă cîne. S-aşe i-o trecut.
(Maria Purece născută Nicula, 1931)
Laptele d î la vacă
„C înd nu dăde lapte vaca şi nu-şi afla locu, atunci zîceu
că or luat dî la ie laptile. O fost aice o muiere bătrînă care o
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ştiut şi aducă laptile napoi. Aşe o făcut muiere aceie, m-o spus
Duna me, că aceie care o dus laptile o trăbuit să să prezinte la
asta dî la care o dus. Dacă i-o dat apă să beie, atunce nu s-o
zgodit să-i aducă laptile napoi. O şi putut omorî muiere aciie.
Dacă nu-i dăde apă, aceie acoale crepa, mure acoale. Era şi
aşe muiere, dă care zîceu că dîn grindă ştie mulje laptile. Aşe
ştie duce laptile dî la vaci. Băga cuţîtu-n grindă şi cura acolo
laptile în şuştar.
(Petre Purece, 1928)
Dă mărit
„Ş-aşe mai făceu că la gura cuptorului mereu la rnneazănoapte. Cu drîgla dî la cuptor. Şi să îmbrăca aşe. Iera în trupu
gol, şi îşi lua lipideuu pă ie şi striga acolo pă horn că să-i
aducă Dumnezo rînduita. Aşe că aa noauă uări o trăbuit să
strîie acolo. Vine şi băte acolo pă vatra focului, şi spătoiu tăt
şi-l băte acolo ca să-i aducă Dumnezo rînduita. Ş-apu-ş pune
cocotoare la cap, ş-apu zîce că dimineaţa să uita în cocotoare
şi-şi vide rînduita. Su perină să pune cocotoare. Numa fete
făceu, ficiorii nu. Amu că aşe o fost, nu ştiu, că io n-am făcut."
(Maria Borbil născută Nicula, 1913)
„Odată zîce că coaie lîngă Cioiagu o fost on uăl. Şi aşe
o fert uălu că tă aşe striga că „Deordiţă! Deordiţă!" Zîce că on
uom o dat cu sapa-n^ual. Zîce că aşe broscoi o vinit d-acolo.
Broscoi mare o fost. în uăluţ o fost plin dă păsulă, dă griu dă
vară, dă tăte-or fost în iei.
(Catiţa Santău născută Balint, 1898)
Factorul important al cercetărilor etnografice a fost desco
perirea elementelor originale şi a acelora care de-a rîndul con
vieţuirii au devenit elemente caracteristice românilor din tară.
românii veniţi din diferite zone, stabilindu-se pe teritoriile de
azi au ajuns într-un mediu străin. Datorită diferitelor influenţe
culturale, tradiţiile românilor din ţară s-au modificat, cuprinzînd în sine tot mai multe dintre elementele mediului nou.
Multe dintre elementele tradiţiilor trăiesc cu aceeaşi funcţie şi
la etnicul maghiar. Unele elemente au fost de la bun început
identice cu ale ungurilor, iar altele s-au format de-a rîndul
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convieţuirii, influenţîndu-se unii pe alţii. Deci dezvoltarea cul
turii românilor din Ungaria este un proces foarte com plicat,
care se poate cerceta doar în mod complex.
Bineînţeles fiecare localitate are un sistem tradiţional lo
cal prin care se pot explica deosebirile între comunităţile ro
mâneşti din diferitele localităţi populate şi de români. Notele
specifice le putem găsi cercetînd cultura tradiţională, originală,
transmisă de la o generaţie la alta.
Emilia Martin
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T RADIŢIA
MUZICALĂ
A ROMÂNILOR DIN CHITIGHAZ
Cercetările istorice şi etnografice atestă o bogată tradiţie m uzi
cală la Chitighaz.
Constituie parte integrantă a acestei culturi:
- folclorul m uzical,
- tradiţia m uzicală bisericească,
- activitatea corurilor, formaţiilor m uzicale ale asociaţiilor
obşteşti, ale şcolii româneşti şi ale căm inului cultural.
Specificul culturii m uzicale din Chitighaz derivă din isto
ricul satului. Aparţine dialectului m uzical românesc din regiu
nea Aradului.
Valoarea bogatului folclor m uzical adunat la Chitighaz
constă în păstrarea formelor originale, autohtone, interpetarea
autentică şi specifiă locului, varietatea melodiilor şi textelor.
Studiind tezaurul m uzical de creaţie populară, se poate
observa că azi sínt puţini la număr cei care-şi mai amintesc de
cîntecele strămoşilor, ori cunosc tradiţiile din bătrîni. In ciuda
acestei realităţi, prin anii 1980 au putut fi adunate la Chitighaz
peste o sută ae cîntece specifice locului, deşi tradiţionalul fol
clor m uzical nu se mai practica în mod spontan şi erau cunos
cute doar în amintirea vîrstnicilor. însă chiar şi aceste frînturi
cuprind multe elemente preţioase cu caracter local, însemnînd
mult mai mult decît o amintire plăcută pentru săteni, asigurînd
date importante atît pentru studierea folclorului românesc, cît
şi pentru cercetarea folclorului comparativ.
Cîntece populare specifice Chitighazului trebuie conside
rate toate acele melodii care sínt cîntate de un grup de oameni
din loc într-un anumit timp, ca exprimare spontană a instinc
tului m uzical.
Folclorul muzical îl constituie nu numai cîntecul popular
propriu-zis, ci toate acele tradiţii, obiceiuri întreţesute de mu
zică ce se leagă (legau) de viaţa spontană a satului.
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Schimbările politice, social-economice de după anii
1950 au determinat dezvoltarea tradiţiei muzicale şi la Chitighaz. Nu se mai organizau jocuri, nu se mai practicau şezătorile, oamenii în noile condiţii sociale s-au lăsat de obiceiurile
din bătrîni, iar împrejurările politice au afectat în mod negativ
activitatea culturală a bisericii.
Cadru pentru a se mai practica obiceiurile tradiţionale
asigura instituţia de stat, căminul cultural. Folclorul muzical a
fost transpus în mod artificial pe scenă. Totuşi această instituţie
a rămas singura care s-a îngrijit de munca echipelor folclorice,
a adunat public pentru spectacole, a organizat turnee culturale
interpreţilor cîntecului, muzicii şi dansului popular, oferind ca
dru reevocării tradiţiilor folclorice. Căminul cultural nu s-a an
gajat însă la dezvoltarea acestei tradiţii, accentul s-a pus doar
pe păstrarea obiceiurilor.
O altă instituţie de stat, şcoala românească s-a mulţumit
cu şi mai puţin. Strădania a cîtorva profesori pentru ca tînăra
generaţie să cunoască cultura muzicală românească a rămas
aproape fără succes. Mai nou programa şcolară în formare pre
vede introducerea organică în învăţămîntul preşcolar şi şcolar
a elementelor tradiţiei muzicale româneşti din Chitighaz.
Tratarea culturii muzicale din Chitighaz, pe oaza celor
scrise mai sus, poate fi grupată în felul următor:
I/ Tradiţia muzicii religioase.
II/ Folclorul muzical:
a/ creaţia de muzică populară,
b/ obiceiurile tradiţionale.
Dezvoltarea folclorului muzical chitighăzean are două
etape:
1/ Practicarea obiceiurilor în mod spontan, organic.
2/ Transpunerea obiceiurilor pe scenă, activitatea echipe
lor de păstrare a tradiţiilor folclorice.

TRADIŢIA MUZICII RELIGIOASE
Prima comunitate de religie ortodoxă română din Chitighaz,
despre care se scrie, s-a înfiinţat în primul deceniu al anilor
1700.
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Tradiţia de origine s-a păstrat pînă-n zilele noastre. Toc
mai pentru aceasta, cu dorinţa de a aa o imagine cît mai amplă
privind dezvoltarea tradiţiei în discuţie, considerăm de bine să
ne referim la unele aspecte caracteristice pentru istoria culturii
româneşti, la evenimente importante pentru tradiţia muzicii bi
sericii ortodoxe române.
Noţiunile creştine fundamentale ca: Dumnezeu, creştin,
cruce, înger, sfînt, credinţă, rugăciune, lege..., în forme compu
se: Sîn-Petru, Sîn-loan..., apoi a se-nchina, a boteza, a cuminica, sărbătoare, Paşti, Florii, Rusalii, biserică, altar..., sínt de
origine latină, aşa cum este însăşi limba română.
Începînd cu secolul al X-lea, pătrund în limba română o
serie de termeni bisericeşti de origine slavonă care privesc hierarhia administrativo-bisericeasca: vlădică, stareţ, sobor..., în
slujbele bisericeşti: vecernie, utrenie, slujbă; în cîntările biseri
ceşti: priceasnă, glas... etc., dar cuvîntul latin „canticum,,
(cîntec) este sigurul cuvînt folosit de către români atît ca noţiu
ne de cîntec vocal laic cît şi pentru cîntecul bisericesc.
Muzica bisericească a tuturor românilor este de origine
bizantină.
O lucrare fundamentală de cult ortodox din secolul al
Vl-lea este Octoihul de loan Damaschinul, care cuprinde cele
opt ehuri, sau glasuri,, primele patru autentice, ultimele patru
plagale. (Glasul sau ehul nu este un ton muzical, cum se afirmă
deseori, şi nici „formulă melodică". Glasul poate fi definit
ţinînd seama de toate elementele sale esenţiale, care sínt: scara
muzicală, genul căruia îi aparţine, sistemul cadenţial, formele
melodice. Octoihul conţine orînduirea şi organizarea cîntărilor,
serviciul cultic, conţine şi normative referitoare la compunerea
cîntărilor în diferite ehuri sau glasuri.)
O dată cu adoptarea limbii slavone, ca limbă de cult, poporul^român a adoptat şi muzica liturgică din Biserica Bulgară.
în secolul al XV-lea a apărut o şcoală de muzică la Putna
şi mai tîrziu la Mănăstirea Neamţ. Manuscrisele găsite la Putna
conţin, printre altele, laudele aproape a tuturor praznicilor şi
sfinţilor mai mari: cele trei liturghii - Sfîntul loan Gură de Aur,
Sfîntul Vasile cel Mare şi Liturghia Darurilor înainte sfinţite.
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Cu puţine excepţii aceste cîntări aparţin stilului stihiraric
şi păpădie, folosind melisme bogate.
Din secolul al XVI-lea datează începerea traducerii cărţi
lor bisericeşti în limba română.
In 1710 a avut loc prima slujbă efectuată în întregime în
limba română.
Cîntarea psaltică românească se-mparte în trei categorii
melodice, ca şi la greci: stihirarice, hirmologice, papadice.
Pînă la începutul secolului al XVIII—lea se cînta la fel în
toate bisericile ortodoxe române. De atunci încoace putem
structura muzica bisericească în anumite zone. în Ardeal deo
sebim următoarele zone: regiunea Aradului, Bihorului, Banatu
lui, Clujului şi Sibiului. în părţile Aradului (de această zonă
muzicală aparţine Chitighazul) muzica bisericească a fost no
tată de Trifon Lugojean, compozitor şi profesor de muzică.
Azi în bisericile ortodoxe române din Ungaria se oficiază
trei liturghii: liturghia Sfîntului loan Gură de Aur, a Sfîntului
Vasile cel Mare şi a Sfîntului Grigore Dialogul.
La Chitighaz se practică liturghia Sfîntului loan Gură de
Aur şi a Sfîntului Vasile cel Mare.
Ritul duminical se compune din două părţi. Dimineaţa,
înainte de slujbă are loc utrenia. După aceasta urmează litur
ghia duminicală.
La utrenie se cîntă foarte multe cîntări, tema acestora fiind
luate din viaţa lui Cristos. Cîntările Sfintei Liturghii conţin refe
riri la moartea şi învierea lui Cristos.
Liturghia se împarte în lăudări şi cereri, la care se răspun
de după preot „Doamne miluieşte", „A leluia", „A m in "... etc.
Aceste răspunsuri puteau fi cîntate de toţi creştinii prezenţi în
biserică, dar puteau forma coruri copiii şi femeile. Copiii erau
instruiţi la şcoală de către preot sau cantor. Cunoştinţele de
bază le primeau din casa familială, de la părinţi.
Cele mai însemnate sărbători calendaristice bisericeşti
aveau fiecare cîntări specifice.
în fruntea comunităţii ortodoxe se află preotul. Personali
tatea respectată de credincioşi îndeplinea numeroase funcţii în
viaţa spirituală a comunei. Era iniţiatorul a mai multor activităţi
culturale, artistice, filantropice.
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Documentele de care dispunem azi enumeră următorii
preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române din Chitighaz: popa Geor
ge (1718-1748) şi popa Gligor (1720-1749). Au urmat apoi:
Petru Popovici (1733-1780), Flórian Popovici (1745-1751),
popa Chirilă (1754-1778), Mihai Ardelean (1775-1831), Simion Popovici (1775-1823), Simion Popovici jun. (17991801), Vasile Popovici (1801-1831), Teodor Ardelean (18211853), Ştefan Adoc (1829-1837), Petru Chirilescu (1838—
1863), fiind denumit în 1863 protopopul Chişinăului, Mihai
Ardelean (1841-1882), Gheorghe Chirilescu (1864-1882), losif
loan Ardelean (1875-1920), Vasile Beleş (1884-1928), loan
Borza (1927-1970), ales în 1934 protopop pentru protopopia
tul din Chitighaz, Petru Mişcuţia (1931-1981), Alexandru Şereş
(1986-). între anii 1981-1986 parohia a fost vacantă, fiind adminstrată de către preoţii Roman Mişcuţia din Crîstor şi
Gheorghe Békési din Bichişciaba.
Urmărind rolul bisericii ortodoxe române în dezvoltarea
tradiţiei muzicale a chitighăzenilor se constată contribuţia re
marcabilă a cantorului.
Cerinţele elementare faţă de cantor sínt să cunoască ordi
nea bisericească, mersul ceremonialului slujbelor, glasurile
cîntărilor. Trebuie să ştie toate răspunsurile liturgice, să fie un
foarte bun cîntăreţ.
Credincioşii îşi doresc întotdeauna preot şi cantor cu voce
frumoasă, liturghia ortodoxă fiind bogată în cîntări. La sărbăto
rile mai mari, sau la înmormîntări, slujeau mai mulţi preoţi şi
cantori, între ei avînd loc o adevărată întrecere de a cînta.
E un lucru firesc ca toţi credincioşii să înveţe cîntările din
biserică, iar cei mai buni cîntăreţi dintre bărbaţi primesc loc în
strană. Au fost ani cînd la Chitighaz cîntăreţii erau peste zece
la număr. (Să pomenin aici de acei cîntăreţi de care îşi amin
tesc credincioşii de astăzi: Petru Bujigan, Gheorghe Ciumpila,
loan Muntean, Petru Dragoş, loan Gros, llie Dragoş, Gheorghe
Roatiş. Actualii cîntăreţi ai bisericii sínt Ştefan Brîndaş, Mihai
Cioban, Petre Purece, Petru Sălăjan jun.)
Datele referitoare la cantorii Bisericii Ortodoxe Române
din Chitighaz le-am primit de la preotul Alexandru Şereş: Şte
fan Dolga (1914-1917), Gheorghe Şimonca (1918-1923), Di-
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mitrie Olar (1924-1926), Teodor Şipoş (1926-1927), Dimitrie
Olar (1927-1928), Gheorghe Ciumpila (1929-1930), Gheorghe
Şimonca sen. (1930-1932), Teodor Şipoş (1932), loan Brîndaş
(1932-1934), Vasile Brîndaş (1935-1937), Aurel Luţai (19381941), Gheorghe Ardelean (1941-1942), Vasile Brîndaş (19431947), Petru Santău (1948-1949), Gheorghe Ardelean (1949-).
Din aceste documente mai aflăm că în 1928 cîntăreţul era loan
Brîndaş, fiind ajutor pe lîngă cantor să înveţe copiilor toate
cîntările bisericeşti din duminici şi sărbători. Vasile Brîndaş,
cantor între anii 1935-1937 a primit plata de la 10 a la 12 q
grîu pe an. Urmaşul său în funcţia de cantor, Aurel Luţai a
primit 1 q de grîu pe lună, 20 de penghei şi locuinţă, mai tîrziu
40 penghei lunar. Gheorghe Ardelean cantorul actual a fost
reales după ce s-a întors din al ll-lea război mondial. De atun
ci şi pînă-n prezent serveşte biserica cu conştiinţă şi mare pri
cepere, cinstit fiind de toţi credincioşii. S-a născut fa 8 noiem
brie 1921. Despre activitatea sa ne-a mărturisit că „...m -o plă
cut dă cînd mi-s cîntările frumoase şi viaţa bisericească". Este
ultimul cantor din Chitighaz care mai cînta la ceremonialul
înmormîntării „Hora mortului". Textul cîntării era foarte elastic,
fiind alcătuit de către cantor, ţinînd seama de toate împrejură
rile legate de răposat. Melodia a fost împrumutată din Ardeal,
un cîntec lent potrivit pentru oricare text. Gheorghe Ardelean
cunoaşte două cîntări pe care le-a cîntat cu diferite texte: „P la
nul cel secret" şi „Ascultaţi creştinilor". După mărturisirile să
tenilor, s-a renunţat la „Hora mortului" la cererea preotului,
deoarece atrăgea atenţia jelnicilor.
La Chitighaz, cu mai mici sau mai mari întreruperi, au
funcţionat mai multe coruri bisericeşti.

CORUL DE CÎNTĂRI AL CĂRUI PREŞEDINTE
A FOST I0SIFI0AN ARDELEAN

Corul s-a înfiinţat în 1889. Despre activitatea formaţiei, în Re
vista Familia, nr. 36/1890 s-au publicat următoarele: „C orul de
cîntări român gr. or. din Kétegyháza în 7 sept. a.c., sub condu
cerea vrednicului diriginte T. Brătescu, în localitatea otelului de
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gară, şi-a arătat producţiunile sale în cîntări române şi maghia
re. Concertul şi-a luat începutul la 9 ore seara cu o cîntare de
motet. - După aceasta a urmat un cuvînt prezidenţial de des
chidere rostit de părintele /. I. Ardelean. în acest cuvînt a fost
accentuat pe scurt, dar foarte nimerit, însemnătatea cîntărilor
naţionale şi bisericeşti - apoi scopul pentru care s-a constituit
acel cor şi menţiunea lui. - Aplauze şi vivate salutare pentru
aceasta la părintele Ardelean.
După aceasta urmară în ordinea înşirată în programă ur
mătoarele: „lată ziua triumfată" imn de Humpel, exec. de cor
mixt; „Cum să fiu eu liber" poezie de I. Tripa, deci. de V. Gros;
„Romanţă" (Arde-n foc inima-n mine) de T. Brătescu, exec. de
cor mixt; „Egy gondolat bánt engemet" poezie de A. Petőfi
deci. de învăţătorul Ş. Dolga; „Primăvara" de I. Vidu, exec. de
cor; „Csak egy szép leány" de F. Gaál, exec. de cor mixt;
„Floarea mea" de Brătescu, exec. de cor mixt; „A szerelem"
exec. de cor bărbaţi; „Desperată" poezie de I. Grozescu, deci.
de V. Gros; „Hora Dobrogeană" cor mixt.
Cu aceasta, programa s-a încheiat. - Succesul executării
pieselor în genere a satisfăcut întreg publicul...
Cu finele programei, în loc de cuvînt de încheiere, îşi ceti
părintele Vasiliu Beleş frumosul său discurs despre influenţa
cîntării poporale-naţionale şi bisericeşti asupra inimei. întreg
discursul său a fost o magazină de dovezi puternice, că cîntarea, limba sínt cele mai puternice pentru dezvoltarea conştiin
ţei, simţului şi mîndriei naţionale în tineretul român, arătînd
mai departe că pînă atunci cînd vom nutri în tinerii noştri
aceste odrasle, naţiunea română va creşte şi se va înălţa; iar
atunci cînd aceasta o vom primi numai ca ceva fără valoare,
vom ajunge de va trebui la toţi să ne închinăm, iar la noi
nimeni.
Acest discurs frumos a fost de repetate ori întrerupt de
afirmările şi vivatele unora - cu deosebire a tinerilor simţitori
iar la fine încoronat de aplauzele şi urările publicului întreg.
Să începu apoi petrecerea de dans, care a decurs în cea
mai bună armonie pînă-n zori de ziuă.
Publicul a fost foarte numeros, din care ne-am putut nota:
Doamnele G. Şerb (UpiJu-Mare); I. I. Ardelean, A. Arsici, N.
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Şerb, V. Beleş (Kétegyháza). Domnii: Petru Chirilescu, Mihai
Ardelean, I. I. Ardelean, V. Beleş şi M. Conten (Kétegyháza); I.
Beşan, I. lonescu, I. Nicoară, I. Şerban, S. Popovici, D. Voniga,
I. Gubaş şi I. Mărcuş (Gyula); T. Pintér (Curtici); N. Şerban
(Békés); N. Şerb, G. Arsici (Kétegyháza), G. Şerb (Pilu-Mare);
Ş. Dolga, T. Benchişan (Kétegyháza); A. Popovici (Cefa); M.
Şerb (Pilu-Mare); I. Suciu (Arad); V. SeiIer, N. Nesinger (Kéte
gyháza). Succesul moral şi material a fost pe deplin satisfăcă
tor."
Despre acest succes a relatat şi Gazeta poporului nr.
39/1890.: „Cu ocasiunea concertului arangiat la 7 sept. n.a.c.
de corul de cîntări rom. gr. or. din Kétegyháza, a suprasolvit în
favorul fondului corului următorii: Esccel. Sa contele Coloman
Almássy 5 fl., Preacinstia Sa Petru Chirilescu protopop 1 fl.,
losif Beşan, paroch 1 fl., loan Muntean, epitrop 1 fl., losif loan
Ardelean, paroch 1 fl., Vasile Beleş, preot 1 fl. şi Csorvási Sza
bó István 1 fl. Pentru aceste daruri marinimoase corul de cîntări
exprimă mulţumită publică. - în numele corului de cîntări: losif
loan Ardelean, preş. corului."
în revista Luminătorul nr. 67/1892. poate fi citit următorul
anunţ: „Se caută un diriginte de cor, care cu violina ar fi abil
de-a instrui un cor mixt înfiinţat în corn. Kétegyháza pe 3-4
luni cu plata lunară de 35-40 fl. Reflectanţii să se adreseze cît
mai în grabă cătră păr. losif loan Ardelean în Kétegyháza."
Despre activitatea altor coruri vocale din anii cînd preotul
Bisericii Ortodoxe Române din Chitighaz era losif loan Arde
lean aflăm din scrierea revistei Foaia Poporului nr. 10/1895.:
„Din Chitighaz ni se scrie, că la 28 ianuarie au dat coriştii
plugari de acolo o petrece, care a fost însufleţită şi a adus un
venit de 56 fl. 71 cr. Au fost de faţă şi coconiţe de unguri şi
şi-au petrecut foarte bine, dar jupînul birău, român, nu; el a
mers numai la petrecerea cea ungurească! Nu porţi şi pinteni,
jupîne primareş?" (Asupra articolelor de mai sus ne-a atras
atenţia cercetătoarea Maria Berényi. Tot dînsa aminteşte despre
existenţa unui document în Arhiva Judeţului Bichiş
(4064/1918), în care se constată cu data de 21 noiembrie
1918, că la Chitighaz, în acel an nu mai funcţionau asociaţii
corale.)
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CORUL BISERICESC
DE RELIGIE ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Corul s-a înfiinţat în anii 1960 - după amintirea localnicilor pentru a răspunde la liturghie, în lipsa copiilor, înlocuindu-i şi cu scopul de a îmbogăţi repertoriul liturghiei bisericeşti şi
pentru a întări relaţiile personale. Ideea organizării corului a
fost a preotului Petru Mişcuţia. Membrii vroiau să înveţe cît mai
multe cîntări, aşadar în fiecare săptămînă o dată, de două ori
aveau repetiţii. După un an de activitate, conducătorul corului
a devenit Florica Dragoş Borbil (născută la 20 noiembrie
1921.). Au avut în repertoriu „de la cîntarea...Pe Tine Te lău
dăm..., pînă la sfîrşitul liturghiei toate răspunsurile...". Au luat
parte la fiecare înmormîntare din sat, la priveghiuri, împreună
cu preotul loan Borza şi Petru Mişcuţia. Cîntările specifice de
la mort, de pomenire au fost „Plîng şi mă tînguiesc", „D uhu
rilor, drepţilor", „în planul"...şi altele.
Mai tîrziu corul a învăţat toate răspunsurile liturgice, co
lindele de Crăciun, cîntau pe două voci, sau terţau.
Corul a funcţionat mai mult de două decenii, dar după
moartea preotului Mişcuţia s-a desfiinţat. „O murit păstorul,
s-au împrăştiat oile" - declară Florica Dragoş Borbil, care-şi
aminteşte despre următorii membri ai corului: Florica Crişan
Santău, Maria Şipoş Roatiş, Maria Roatiş Istin, Ana Borbil, Ma
ria Popa Bîrţ, Lucreţia Ardelean Crişan, Maria Avramuţ Avramuţ, Maria Hodajeu Sălăjan, Maria Bandula Purpur, Sofia Şipoş
Megyeri, Catiţa Rotar Şaitoş, Maria Sălăjan Lengyel, Siaonia
Magniar Sălăjan, Sofia Sălăjan Bandula, Maria Sălăjan Popa,
Ana Sălăjan Honfi, Maria Rotar Truţ, Florica Rotar Bucur, Flo
rica Stan Sudan, Sidonia Nădrău Boldog, Florica Nădrău Arde
lean, Maria Istin Sabău, Catiţa Mişcuţia Brîndaş, Cristina Miş
cuţia Brîndaş, Ana Bandula Senti, Florica Şfirţic Rotar, Maria
Moţ Pripe, Petru Şipoş, Ştefan Bucur, Gheorgne Secan, Petru
Roatiş, Maria Avramuţ Cioban, Florica Avramuţ Ardelean, Ilea
na Dobi Sabău, Sofia Roatiş Istin, Florica Sabău Sălăjan, Maria
Stan Fettik... în viaţa acestor femei şi bărbaţi activitatea corului
bisericii ortodoxe a rămas o amintire foarte plăcută.
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Enoriaşii ortodocşi de azi mai pomenesc de existenţa de
odinioară a corului bisericesc înfiinţat de Aurel Luţai. Fostul
cantor a organizat în anul 1936 trei coruri: corul de copii pe
două^voci, corul bărbătesc şi corul mixt pe patru voci.
în anii 1970, învăţătorul Şcolii Româneşti, loan Poptilican
a instruit coruri de copii pe două voci şi coruri mixte de adulţi.
Dintre cele mai importante evenimente legate de activitatea
acestor coruri se cuvine să amintim înregistrarea din 1972 a
Radiodifuziunii Maghiare. Corul de Bărbaţi din Chitighaz, con
dus de loan Poptilican a interpretat cîntece laice şi bisericeşti.

LUCRĂTORII CORULUI ŞI FANFAREI
BISERICII BAPTISTE

Adunarea Baptistă la Chitighaz a fost înfiinţată de către românii
din loc în 1890. Cultul a ajuns pe aceste meleaguri din jurul
Aradului. Casa de rugăciune a fost clădită în anul 1912.
în biserica baptistă muzica şi cîntarea are un rol deosebit.
Membrii comunităţii se străduiesc să înveţe notele muzicale, să
cînte la diferite instrumente.
Despre activitatea corală a Bisericii Baptiste din Chitig
haz, Ştefan Cioca ne-a pus la dispoziţie următoarele informaţii:
Corul Bisericii Baptiste din Chitighaz a fost înfiinţat în î 902 de
Vasile Berbecar, membru al Bisericii Baptiste din Curtici. A fă
cut o mare misiune de pionerat prin înfiinţarea corurilor mixte
din bisericile baptiste din împrejurimi. în conducerea corului a
fost urmat de Mihai Muntean (1906-1919), Gheorghe Maris
(1920-1923), Petru Muntean şi Ştefan Santău (1923-1928),
Gheorghe Iova (1928-1933), Petru Stan (1934-1980), Vasile
Abrudan, Gheorghe Honfi, Gheorghe Stan (1968 - pînă şi azi),
Ştefan Cioca (1969-1981), Ştefan Sziklás (1981-1992),
Gheorghe M oţ (1991 - pînă şi azi).
Pe lîngă cor a activat şi fanfara adunării. Fanfara şi-a
început misiunea în anul 1918, avînd 13 membri. Primul con
ducător a fost Gheorghe Maris, urmat de Kiss Gábor (1921),
Gheorghe Honfi bătrînul (1933-1935), Petru Stan (1935-1945),
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Petru Sălăjean (1947-1956), Gheorghe Sabău (1954-1989),
Gheorghe Moţ (1989 - pînă şi azi).
Dat fiind că membrii bisericii baptiste au acordat o mare
importanţă muzicii, mai mulţi tineri baptişti din Chitighaz, su
flători ai fanfarei au studiat muzica cultă la şcoli superioare şi
au devenit membri ai orchestrelor filarmonice, ca de exemplu
Teodor Stan sau Ştefan Stan, membri ai Filarmonicii de Stat
din Budapesta, Ştefan Sălăjan, membru al Orchestrei MÁV din
Seghedin.

FOLCLORUL MUZICAL
AL ROMÂNILOR DIN CHITIGHAZ

Folclorul muzical al românilor din Chitighaz face parte din
creaţia populară caracteristică zonei Aradului. Vom încerca să
perezentăm varietatea acestei tradiţii, plecînd de la conţinutul
ei, prezentînd şi cadrul prin care se manifestă:
- cîntece şi dansuri populare,
- obiceiuri, prilejuri şi locuri unde se cînta şi se dansa.

CÎNTECE ŞI DANSURI POPULARE

Majoritatea cîntecelor populare adunate la Chitighaz fac parte
din aşa-numitul cîntec de stil vechi sau dialectal. Cîntecului de
aici îi sínt comune sistemul de versificaţie, sistemele ritmice,
sistemele de cadenţare şi ornamentele melodice.
Textele sínt bogate în elemente care reflectă viaţa localni
cilor (ex.: „Văsălie, sălăjene leagă-ţi calu dă nuiele, num a...").
Tezaurul melodic conţine doine, cîntece de dans cu text
şi instrumentale, colinde.
Doinele sau cîntecele propriu-zise sînt cele mai însemna
te la număr. Aceste cîntece sínt cîntate fără un prilej deosebit
atît cu texte laice, ironice cît şi cu texte de baladă sau biseri
ceşti. Cele cu texte de baladă de altfel sínt împrumutate din
zona Aradului, dar nu sínt răspîndite în cerc larg la Chitighaz.
Ritmul doinelor se poate preciza prin parlando-rubato. Pentru
forma textelor este deosebit de caracteristic lipsa strofei. Versu-
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Sus, opincă, pînă-n pod, sus, opincă, sus,
Că mai am o doi-tri zloţ, sus, opincă, sus!
/ / : Că dacă t-i găuri sus, opincă, sus,
Iară io te-oi porloji, măi, sus, opincă, sus! : / /
Unjeţ-oi curelile, sus, opincă, sus,
D-or sclipi ca stelile, sus, opincă, sus!
/ / : La gurgoi ţ-oi pune flori, sus, opincă, sus,
Cum să pune la ficiori, măi, sus, opincă, sus! : / /
La nodiţă zurgăliţă, sus, opincă, sus,
Şi-aşei mere pă uliţă, sus, opincă, sus!
/ / : Pînă l-a mea mîndruliţă, sus, opincă, sus,
Ca să-m deie o guriţă sus, opincă, sus! : / /
Maria (Şimonca) Ardelean , 1929

Un cîntec specific satului, conţinînd numeroase elemente caracteristice pentru melodiile din
Chitighaz
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rile sínt alcătuite aproape din opt silabe, în lipsa unei silabe
fiind înlocuibile cu „m ăi", „u ă ". Aceste întregiri ale silabelor
este una din însuşirile cele mai caracteristice ale cîntării ţără
neşti.
Cîntecele de dans se cîntă la diferitele instrumente, numai
pentru dans. Instrumentele mai frecvent folosite la Chitighaz au
fost:
- fluierul, la care se cînta în cele mai multe case. Era
răspîndit de către bărbaţi în întregul sat,
- clarinetul (clănetul) răspîndit tot de bărbaţi,
- ţitera, folosită atît de bărbaţi, cît şi de femei, primele
ţitere fiind executate acasă,
- vioara (hidede) - oamenii de azi îşi mai amintesc de
highiduşii Farcu şi Ciotalău, loan Şimonca a lui Fărina, Copil
Gergely şi loan Bila din Aletea, mai tîrziu Gheorghe Otlăcan,
Burghe (1991-1983) din Otlaca Pustă.
Muzica instrumentală conţine doine şi melodii de dansuri
populare. Ariile de dans sínt lunga, ardelenescu, mînînţaua,
ţigăneasca, sírba.
Mai existau arii de dans cu texte pe ritmul dansului lunga
(giusto) (ex.: „Sus opincă pînă-n pod, sus opincă sus...").
Colindele răspîndite în sat sínt de două feluri - colinde
laice şi colinde bisericeşti. Se leagă strîns de obiceiurile de
Crăciun. Textul şi melodia colindelor s-a transmis de la o ge
neraţie la alta, astfel s-au format diferite variante locale. Colin
da bisericească este un cîntec al cărui text şi melodie se naşte
deodată în grai viu, ca şi un cîntec popular. Tema textului este
împrumutat din Biblie, pe care autorul îl interpretează după
fantezia lui cu diferite elemente colorate.
Colinda laică este asemănătoare cu cea bisericească, nu
mai că tema textului nu este împrumutată din învăţătura bibli
că, ci din viaţa de toate zilele. Diferenţa dintre cîntecele propriu-zise şi colinde este totuşi semnificativă deoarece doinele,
baladele se cîntau de-a lungul anului, pînă cînd colindele nu
mai şi numai în preajma Crăciunului.
La Chitighaz s-a găsit şi o variantă locală a cunoscutei
balade populare româneşti Mioriţa. Ea poate fi considerată ar
haică în toate privinţele. Textul a fost mult prescurtat şi transpus
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pentru viaţa localnicilor, lată textul Mioriţei din Chitighaz,
cîntat de către Maria Ardelean Şimonca:
„P e răzori de vie,
Est-un pom măruntu,
La frunze rotundă.
Dar la d-umbra lui
Cine se-d-umbrează?
Doi-trei păcurari.
Ei se voroviră,
Şi să sfătuiră,
Că pe cel mai mic
V-or să-l omoară:
- Măi fraţi şi fărtaţi,
Voi mi-ţ d-omorî-le,
Voi mă d-îngropaţi,
N-strunga oilor,
N-ţarcu mneilor,
Voi cruce să-mi puneţi,
Dragă lancea mea
Şi fluiera mea.
Şi fluiera-i zice,
Fetite s-or strînje,
Şi ele c-or zice:
- D -aici e-ngropatu,
Fiu nevinovatu.

OBICEIURILE, PRILEJURILE ŞI LOCURILE
UNDE SE CÎNTA ŞI SE DANSA
în cele ce urmează vom înşira obiceiurile legate de folclorul
muzical din Chitighaz. Aceste obiceiuri sau practicat pînă la
sfîrşitul anilor 1950.
Folclorul obiceiurilor cuprinde în primul rînd datinile sărbă
torilor de iarnă, mai ales cele legate de Crăciun şi de Anul Nou.
„Umblatu a corinda" a fost cel mai răspîndit obicei la
Chitighaz. Avea menirea să asigure sănătate, noroc şi an rodnic
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Rubato J =60

Tri păstori se d-întălniră (bis)
Ref: Raza Soarelui, sora Soarelui,
Şi aşa să sfătuiră:

Ref: Raza Soarelui,

Haidaţi, fraţilor, să mergem (bis)

Şi să-mpletim d-o cunună, (bis)

Să culegem floricele,

Să fim toţi cu voie bună.

Să ne-mpodobim cu ele (bis)
Să ne-mpodobim cu ele.

Ref: Raza Soarelui, sora Soarelui, Ref: Raza Soarelui, sora Soarelui,
Şi o ducem lui Cristos, (bis)

Ref: Raza Soarelui, sora Soarelui,
Să ne fie de folos.

Amin!

Maria (Şimonca) Ardelean, 1929

100

tuturor membrilor comunităţii. Fecioraşii din sat de 10-15 ani,
în dimineaţa lui 25 decembrie se adunau în grupe de cîte
10-15. Conduşi de unii vîrstnici, se aşe zau de obicei sub
fereastră, şi strigau „Slobod-îi a corinda;". Dacă răspunsul gaz
dei era „Slobod, haidaţi!", începeau să colinde. Colindau tot
felul de colinde, fiecare grup îşi avea repertoriul său pe care
înainte de Crăciun îl repetau împreună. Umblau „a corinda"
şi din partea celor mai mici, 6-10 ani, mergînd cîte 2 sau 3,
sau chiar singur şi mai ales în după-masa ajunului, 24 decem
brie.
Cele mai multe colinde copiii le învăţau unul de la altul
sau de la părinţi. Tema acestora putea fi descrierea naşterii lui
Cristos şi suferinţele lui, sau colindele cu temă laică, cererea
darurilor, urări de Crăciun şi de Anul Nou. Fiecare copil avea
o traistă ţesută din pînză în care îşi aduna darurile primite de
la gazdă. Se colinda în primul rînd la fereastra neamurilor şi a
cunoscuţilor.
Mergea a colinda şi Corul Bisericii Baptiste din Chitighaz,
cîntau la ferestrele membrilor Adunării.
„ Umblatu cu hidede" a fost practicat de feciorii din sat.
Alaiul feciorilor era compus^din mai multe persoane, fiecare
dintre ei avînd un rol aparte. în general au căutat mai cu seamă
ferestrele fetelor şi de dragul lor cîntau o colindă ca şi o sere
nadă. Apoi începea o suită de dansuri populare, feciorii fiind
acompaniaţi de cei patru muzicanţi (highiauş primaş, contraş,
clanetist şi dobaş).
Unii mărturisesc că feciorii care au umblat cu hidede
aveau o colindă specială:
„Haida zicem o corinda,
cu ştirea lui Dumnezeu.
N-alte-s, n-alte-s dîn picioare,
ca nouă stîlpuri dă ceară,
nouă stîlpi, nouă altare."
Dar în general se cînta colinda religioasă „O , ce veste
minunată...".
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„ Umblatu cu steaua" este un joc dramatic al copiilor de
8-10 ani din Chitighaz. Şase băieţi umblau pentru a vesti naş
terea lui Cristos: cei trei Crai de la Răsărit (Gaspar, Melchior,
Vultezar), apoi Irod „împăratul cel mare şi tare", un păstor şi
cel care ducea steaua. Băieţii deseori erau însoţiţi de un om
mai în vîrstă. Fiecare copil era îmbrăcat în haină potrivită ro
lului pe care îl îndeplinea. Acest joc avea un scenariu după
care se colinda „Trei Crai de la Răsărit...". Copiii primeau da
ruri şi bani de la gazdă.
„ Umblatu cu turca" este un alt obicei important din tra
diţiile legate de sărbătorile de iarnă, un joc dramatic preferat
de adulţii din Chitighaz. La acest joc teatral popular participan
ţii aveau următoarele roluri: turca, birăul, guaa, highiduşul şi
jucătorii. Sínt foarte importante funcţiile acestor personaje ale
jocului. Colinda specială este „O , ce veste minunată...", după
care turca interpreta „jocu turcii" acompaniată de highiduş. în
cursul dansului turca clămpănea cu falca spre găzdoaie, speriind-o. Se ura un an nou fericit şi se petrecea împreună cu
gazdele. Apoi dansau sírba împreună, gazdele şi vecinii, oas
peţii. La cerere, dar numai la cerere, se dansau şi lunga,
mînînţeaua, ţigăneasca. Guda aduna darurile şi porneau la
drum. în acest timp highiduşul zicea „d uca", melodia plecării.

JOCUL

Locul preferat de petrecere a tinerilor din sat a fost jocul. Oa
menii de azi îşi amintesc de mai multe jocuri, unde nu era
înscriere, ci se plătea ocazional cîte 10-20 de fileri, din care
se achita taxa închirierii sălii şi plata highiduşilor. Jocul avea
joc în fiecare duminică, după-masă, de la ora 1, pînă seara ce
apunea soarele. Nu se făcea joc în perioada posturilor. Pentru
adunarea taxei, organizarea jocului, îngrijirea ordinii răspun
deau doi „tăblaşi". Tot tăblaşii angajau şi muzicanţii, un primaş şi un contraş.
Din mărturisirile lui Florica Otlăcan Fenyvesi ştim că la
jocurile din Chitighaz „o fost doi highiduş, mai-nainte Ciotalău
şi Farcu. Farcu zicea primu şi Ciotalău era contraşu...". Florica
Samfira Otlăcan îşi mai aminteşte de alţi doi muzicanţi: „în
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vreme me la Jo c cei doi highiduşi au fost loan Bila din Alete
şi Gheorghe Otlăcan din Pustă...".
Soţii Buha pomenesc de muzicanţii din Aletea, Copil Ger
gely şi loan Bila, din Otlaca Pustă de Gheorghe Otlăcan, numit
Burgne.
Jocul, cum se conturează şi din numele obiceiului, era
locul frecventat de toţi ţinerii cărora le plăcea să cînte şi să
danseze. Fetele de la 14—15 ani, feciorii mai în vîrstă au putut
să ia parte la aceste întruniri. Un „danţ", cum zic chitighăzenii
dura 15-20 de minute, unde şirul dansurilor avea o ordine
strictă - lunga, mînînţeaua, ţigăneasca şi iarăşi lunga („de dra
goste"). Dar se dansa şi sírba, hora mare. Printre dansurile
româneşti aveau loc şi dansuri maghiare („ciardaşu"). în pauza
jocului se cîntau doine, romanţe. In timpul dansurilor se descînta. Descîntecele sínt acele scurte creaţii lirice populare, cu
aluzii satirice sau glumeţe, care sínt bine cunoscute şi mult
răspîndite şi la chitighăzeni. însoţite de chiote, strigăturile se
rosteau în timpul dansului, dar şi la petreceri ocazionale sau la
nuntă. Strigătură din Chitighaz:
Hai la sírba
Să-i dăm una
Să să sature nebuna.
Hai la sírba
Să-i dăm două
Să răsară luna nouă.
Luna nouă răsărită
Mîndruţa-i despletită.
Hai la sírba
Să-i dăm tri
Ş-on jenunte, care şti
Care ştiţi, care puteţ,
Care nu mai rămîneţ.
(Adunate de Lucia Borza de la Florica Secan Santău.)
Şirul dansului începea cu o asemenea strigătură rostită de
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feciori, alineaţi în faţa muzicanţilor. Cu acest descîntec invitau
fetele la dans:
„ Haida fată, că să gată,
Şi s-apucă ceielaltă..."
Pînă-n anii 1950 jocul a fost organizat în mod tradiţional,
la diferitele case închiriate pentru acpst scop. O dată cu des
chiderea „casei de cultură” , această instituţie de stat s-a anga
jat să asigure spaţiu pentru jocuri. Tăblasii la casa culturală au
fost fraţii Gheorgne şi Petre Purece, Ştefan Sabău şi Gheorghe
Bandula. S-au organizat aici jocuri pînă în 1963, precum îşi
amintesc soţii Buha.

NUNTA

La Chitighaz, ceremonialul căsătoriei (uspăţul) se desfăşura în
următoarele faze (grupare întocmită de Lucia Borza):
1/ Trimiterea unui „grăitor” la părinţii fetei cu scopul de
a-i informa despre intenţia flăcăului
2/ Cererea în căsătorie a fetei
3/ Anunţarea ofiţerului stării civile din partea tinerilor de
spre intenţia de a se căsători
4/ Invitarea la nuntă cu „pălăscarii”
5/ Cununia
6/ Nunta
Podoaba muzicală a nunţii este strîns legată de acele
practici şi ceremonii de veche obîrşie peste care s-au suprapus
elemente mai noi. Principalele momente muzicale ale nunţii
conţineau: cîntecul ginerelui, al miresii, al nănaşului, al anu
mitelor băuturi şi mîncăruri etc.
Repertoriui muzical al nunţii se compunea din piese in
strumentale şi vocale specifice ca şi „Hora mniresii” , „Jocul
mniresii” şi melodii aparţinînd manifestărilor neocazionale:
doine sau cîntece propriu-zise, romanţe, dansuri şi strigături.
„H ora mniresii", după amintirea Floricăi Dragoş Borbil a
fost cîntată de către mătuşa miresei, în camera unde îşi lua
rămas bun mireasa de la părinţi. Cu prilejul nunţii, unele mo
mente ale nunţii erau foarte spectaculoase, ca de exemplu:
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înainte de a da mireasa junelui i se oferea prima dată o fetiţă,
apoi o babă şi numai a treia oară i se dădea mireasa adevărată.
Cu prilejul nunţii răsunau de strigături străzile satului pe
unde treceau nuntaşii. Alaiul era însoţit de muzicanţi. Cîţiva
flăcăi dansau tot timpul pe drum, mergînd de la casa mirelui
la casa miresei, de acolo la cununie, apoi la casa unde avea
loc petrecerea. Femeile descîntau (de ex.: „Frunză verde de
cireaşă, mnireasa noastă-i frumoasă..."). în faţa bisericii alaiul
de feciori dansa acompaniat de muzicanţi şi aplaudat de femei.
Muzicanţii în cursul petrecerii trebuia şă cunoască toate dati
nile, căci ei permanent aveau treabă. împreună cu pălăscarii
(chemătorii nuntaşilor) se duceau după nănaş, acompaniau
alaiul la cununie şi la nuntă, în timpul cinei, între ofertele
„gudei" trăgeau tuşuri, cîntau toată noaptea, iar la miezul nop
ţii începea „dansul mniresii". în zori, sau dimineaţa, muzican
ţii petreceau nănaşii pînă acasă.
Aceste aspecte din trecutul oamenilor din Chitighaz, azi,
din păcate, nu se mai practică în mod spontan. O dată cu
schimbările structurale ale vieţii sătenilor, aceste tradiţii, cîntece şi jocuri au fost din ce în ce mai mult simplificate, chiar
abandonate. Au apărut condiţii noi, moderne care au determi
nat viaţa spirituală şi culturală a oamenilor. Dar nu pentru toată
lumea a fost aşa de uşor să dea la o parte tradiţia din bătrîni.
îndrăgostiţii muzicii şi ai dansului popular, după desfiin
ţarea jocurilor au găsit o altă formă pentru a se-ntîlni, a prac
tica aceste moşteniri, pentru a contribui la continuitatea păstră
rii tradiţiilor.

ACTIVITATEA ECHIPELOR
DE PĂSTRARE A TRADIŢIILOR
La 21 martie 1948 s-a înfiinţat Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria, cu sediul la Budapesta.
Printre scopurile Uniunii a figurat ca în fiecare localitate
de naţionalitate română să funcţioneze un cămin cultural, unde
să aibă loc activităţi ale echipelor folclorice.
Primul cămin cultural la Chitighaz s-a deschis la 21 de-
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cembrie 1950. Directorii au fost MariusTurcu, Gheorghe Petrujan, Bárdos Rezső, Ana Misarăş şi Rózsahegyi Kálmán. Actuala
clădire a căminului cultural a fost inaugurată la 1 decembrie
1965. Directorii acestui cămin au fost Regős Ferenc (între anii
1963-1970) Marius Turcu (1971), Maria Tulcan (1971-1975),
Gheorghe Ardelean (1975-1985), iar din 1985 pînă în 1993,
Valéria Megyeri Hargittai.
Revenind la perioada timpurie a activităţilor căminelor
culturale amintim că organizate de Uniunea Culturală a Româ
nilor din Ungaria aveau loc serate culturale, turnee de 8-10
zile în satele româneşti din ţară, întîlniri pe ţară, festivaluri de
cîntece populare şi dansuri ale naţionalităţilor, întîlniri corale.
S-au format echipe de dans la şcoli, la casele de cultură, tot
aşa şi coruri şi echipe de teatru. A început o activitate pentru
a aduce pe scenă folclorul autentic. La Chitighaz s-au înfiinţat
mai multe echipe culturale ajutate, dotate de stat.
Prima echipă culturală a fost formată în anul 1947, con
dusă de Petre Purece (născ. 1926). Formaţia artistică de amatori
a dat multe spectacole pe scena din loc, s-au calificat pentru
mai multe concursuri. Pe parcurs asigurarea muzicii s-a dove
dit cea mai grea problemă, dat fiind că muzicanţii erau tot mai
puţini la număr. Activitatea formaţiilor a fost neechilibrată,
funcţionarea ei depindea de starea şi ocupaţia dansatorilor.
Alte greutăţi au creat mişcarea pe scenă, acomodarea prin ritm
şi respectarea coregrafiei. Totuşi echipa din Chitighaz, în primii
ani după înfiinţare a realizat succese remarcabile, „...la între
cerea ce a avut loc la Gyula în 15 ianuarie 1951, echipa din
Chitighaz s-a clasat pe locul I. cu dansurile populare şi pe
locul II. cu piesa intitulată „în peţite".
(Calendarul nostru 1952, pag. 72)
Echipa culturală a avut doua secţii, una teatrală, una de
muzică şi dansuri populare. Spectacolele teatrale chitighăzenii
le numeau concerte. Actorii erau tineri amatori, repertoriul era
compus din piese româneşti. „ ... cei mai distinşi membri ai
echipei sínt Ardelean Ana şi Otlăcan Gheorghe, mai ales în
piesa teatrală „Hărba cu leacuri".
„Formaţia a luat parte la turneele culturale prin satele
noastre, fiind primită cu drag în tot locul şi înregistrînd succese
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îndeosebi cu piesele teatrale, prezentate în mod strălucit. E de
remarcat jocul surorilor Iova şi ai Aneţei Stan...”
(Calendarul nostru 1952, pad. 80)
Cronica echipei culturale din Chitighaz s-o urmărim şi pe
mai departe prin relatările din Foaia noastră şi Calendarul nos
tru, publicaţii ale Uniunii Democratice a Românilor din Unga
ria.
„Marius Turcu şi Petre Purece au organizat bine echipa.
Aproape în fiecare seară se adună tineretul în sala căminului
cultural,, pentru a ţine repetiţiile de dans şi de piesă...s-a re
marcat mai ales Sofia Lengyel. Dansurile Bănăţeană şi Chineza
au fost bine dansate de către Petru Purpur, Gheorghe Ardelean,
Maria Ardelean, loan Otlăcan şi Florica Rotar...”
(Foaia noastră 1956, nr. 25, pag. 5)
„...echipa de cîntece şi jocuri din Micherechi a dat o
reprezentaţie bine reuşită la care a luat parte un public nume
ros... după programul cultural a urmat un bal care a dat prilej
tinerilor din Chitighaz să-şi măsoare dibăcia picioarelor cu ale
celor din Micherechi. Cînd a început a se încălzi arcuşul lui
Tibi, muzicantul de la Micherechi, săreau feciorii din ambele

Echipa de dansuri populare interpretînd dansul „Âna Lugojana”, în anii 1960.
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comune, băteau tactul în podea, întrecîndu-se unii pe alţii la
jocurile lunga, mînînţeaua şi altele... Petre Purece, conducăto
rul echipei din Chitighaz privea mulţumit că şi tinerii lui sínt
tot aşa de buni jucători ca oaspeţii, mai ales Petru Olar, Petru
Popa, Gheorghe Sava, Mihai Istin, Florica Buha şi alţii..."
(Foaia noastră 1958, nr. 9, pag. 9)
>rogramul a început cu corul românesc al comunei
e învăţătorul loan Poptilican, care a cîntat nişte cîntece populare şi cîntece de dans... au urmat melodii de dans
cîntate de Florica Vişovan... a fost prezentată comedia „Gardul
fermecat", în care se pune problema vecinilor de la sate...
dintre interpreţi cel mai bun s-a dovedit a fi Gheorghe Buha.
Programul s-a încheiat cu cîntece prezentate de cor, urmat de
bal. în pauza balului Gheorgha Otlăcan din Kétegyháza a
cîntat la vioară jocuri populare româneşti..."
(Foaia noastră 15 ianuarie 1964, pag. 7)

Î

Echipa păstrătoare de tradiţii din Chitighaz, în faţă interpreţii piesei „Visul ciobănaşului”
îmbrăcaţi în costum. în fotografie: Gheorghe Buha, Georghe Petrujan, Petre Purece, Gheor
ghe Nedea, Kopil Gergely, Maria Durmics, Ana Szretyko, Ileana Coroban, Florica Buha, Mi
hai Ciumpila, Sofia Misarăş, Maria Buha, Petre Brîndaş, Gheorghe Iova, Gheorghe Borbil,
Ştefan Moţ.
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,,în 1982-83... chitighăzenii au reînnoit un nou-vechi
obicei ,,umblatu cu turca". Iniţiatorul împrospăţirii a fost Petre
Purece. Cele şase persoane: birăul - Petre Purece, doi jucători
- Gheorghe Otlăcan şi Petre Ardelean, turca - Ştefan Vătran,
guda - Ştefan Pop, highiduşul - Gheorghe Otlăcan au avut un
mare succes pe scenele din ţară."
(Calendarul nostru, 1984)
„în anul 1988 la Giula pentru prima dată s-a organizat
tabăra pe ţară a muzicanţilor de naţionalitate română, unde a
participat şi fluieraşul Teodor Otlăcan, pentru a instrui, învăţa
copiii să cînte la fluier cîntece populare româneşti din Chitighaz."
/Calendarul nostru, 1989)
în cele ce urmează dorim să prezentăm cîţiva păstrători
ai tradiţiei muzicale româneşti din Chitighaz.
Florica Otlăcan Fenyvesi (1910) a ajuns să cînte pe scenă
abia la bătrîneţe, cu toate că dansul şi cîntecul i-au plăcut de

Echipa păstrătoare de tradiţii a vîrstnicilor reînviind obiceiul „umblatu cu turca
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cînd era fetiţă mică. E gata şi astăzi să cînte pe scenă cu mare
însufleţire, nutrind o dragoste nespusă faţă de comorile folclo
rice. Cel mai drag cîntec îi este cel învăţat de la mamă-sa: „Sus
lună, jos stele, dor şi jele, Dorul mă ajunje, inimoara-m plînje,
Lacrimile-n vale, vale plînje...". îi plac mult şi romanţele.
loan Bandula (1939) este un fluieraş care contribuie şi azi
la păstrarea valorilor muzicale chitighăzene printr-o pricepere
deosebită a interpretării duioase a doinelor şi baladelor. Cîndva
cînta şi la clarinet. Tradiţia de a cînta la instrument s-a păstrat
în familia Bandula din tată-n fiu. Este un cunoscut cîntăreţ la
fluier şi clarinet şi tatăl: loan Bandula (1917).
Soţii Buha: Ana Szretyko (1942) şi Gehorghe Buha (1941),
sínt la ora actuală, cei mai cunoscuţi interpreţi de dans popu
lar, răspînditori ai comorii culturale româneşti din Chitignaz în
întreaga ţară. Şi-au însuşit arta dansului de la părinţi, începînd
să danseze împreună ca pereche prin anii 1956-57 la jocurile
din sat. Ca soţ şi soţie dansează din nou la spectacole folclo
rice începînd din anul 1979, la cererea directoarei căminului
cultural, Valéria Megyeri. Au obţinut diferite distincţii şi diplo
me de merit pentru interpretarea originală cu o ţinută exempla
ră de un înalt nivel artistic.
Teodor Şimonca (1899) şi Maria Şimonca Ardelean (1929)
sínt tata şi fiica. (Tata e cunoscut şi ca povestitor. Minunatele
lui povesţi au apărut în volume.) Au participat împreună la mai
multe festivaluri de cîntece populare. Maria Ardelean are o
voce de neuitat. Melodiile interpretate în ştii arhaic au fost
înregistrate şi de Radiodifuziunea Maghiară. îi plac şi cîntecele
de stil nou, învăţate din programul Televiziunii Române.
Soţii Otlăcan: Florica Samfira (1932) şi Teodor Otlăcan
(1927). Dragostea şi respectul pentru muzica populară româ
nească au însuşit-o încă din copilărie. Teodor Otlăcan şi-a
făurit primul fluier încă-n copilărie. Cîntă la acest instrument
într-un stil original, acompaniindu-se printr-un şuierat. Florica
Samfira conoaşte cîntece de stil vechi învăţate de la mama, dar
îi plac şi cîntecele de stil nou. Amîndoi îşi dau silinţa ca şi
tînăra generaţie să păstreze tradiţia muzicală românească din
loc.
Gheorghe Gros (1950) face parte din genarţia mai tînără.
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Pe lîngă interpretarea cîntecelor populare româneşti l-a preo
cupat şi formarea echipei de dans popular din Chitighaz.
Prin cele descrise mai sus am încercat să schiţăm un as
pect general despre cultura muzicală românească din Chitignaz. Valoarea acestei culturi constă în conservativismul carac
teristic interpreţilor care s-au opus influenţelor mai noi. Mulţu
mită acestui fapt cultura muzicală la românii din Chitighaz e
mai arhaică decît la românii din Banat sau la cei din Transilva
nia, şi mai veche decît folclorul muzical al ungurilor din zonă.
în condiţiile schimbate păstrătorii tezaurului muzical au
rămas fideli înaintaşilor lor. Viitorul acestei culturi de mare
valoare va depinde în primul rînd de activitatea desfăşurată la
Şcoala Românească din Chitighaz.
Éva Kozma Frătean
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în: Izvorul, Giula 1983/1, p. 22-37
1983
Din folclorul literar al copiilor
în: Izvorul, Giula 1983/2, p. 36—41
1984
Aşa or umblat cu turca
în: Calendarul nostru, Giula
1984
Boli, credinţe, superstiţii
în: Izvorul, Giula 1984/1, p. 10-19
1984
„Cu treabă bună” . Nunta la românii din Chitighaz
în: Izvorul, Giula 1984/2, p. 10-16
1984
Asta nu-i minciună. Credinţe şi superstiţii din Chi
tighaz
în: Izvorul, Giula 1984/2, p. 25-35
1985
Proverbe, zicători, expresii
în: Izvorul, Giula 1985/2, p. 15-20
1986
Strigături din Chitighaz
în: Izvorul, Giula 1986/1, p. 15-35
1988
Jerebetu. Din folclorul chitighăzean Budapesta.
Editura Didactică
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1988

La Chitighaz: „Lipitu, văruitu, pictoritu, feştitu,
spoitu...”
în: Izvorul, Giula 1988/1, p. 38-42
BOSCO, Isaia B.
1884
Florile inimei. Poezii
Arad
BOTIŞ, Teodor
1922
Istoria şcoalei normale (Preparandiei) şi a învăţămîntului teologic ortodox român din Arad
Arad
BRÎNCUŞI, Petre
1978
Muzica românească şi marile ei primeniri
Bucureşti
CALENDARUL NOSTRU-CALENDARUL ROMÂNESC
1952-1992
Giula
CIOBANU, Gheorghe
1974
Studii de etnomuzicologie şi bizantologie
Bucureşti
CURTICĂPEAN U, Vasile
1968
Mişcarea culturală românească pentru Unirea din
1918
Bucureşti
DOMOKOS, Sámuel
1960
A Kétegyházi M ioriţa-colinda
în: A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Évkönyve
FLUIERAŞ, Gheorghe
1980
Cîntece româneşti
Budapesta, Editura Didactică
HOZZÁJÁRULÁS-Tanulmányok a magyarországi románokról
1988
Budapest
GHIBU, Onisifor
1915
Viaţa şi organizaţia bisericească în Transilvania şi
Ungaria
Bucureşti
GRIN, Igor
1988
Despre casa-muzeu din Chitighaz
în: Izvorul, Giula 1988/1, p. 22-28
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HOŢOPAN, Alexandru
1981
Flórian. Poveştile lui Teodor Şimonca Bichişciaba
1982
împăratu Roşu şi împăratu Alb Budapesta, Editura
Didactică
1982
Világ szépe és világ gyönyörűje. Magyarországi
román népmesék
Budapest
1986
A magyarországi románok folklóijáról
Budapest
IMPLOM, József
Olvasókönyv Békés megye töténetéből
KARÁCSONYI, János
Gyulai uradalom és vár története
KOZMA, Éva
1987
Cîntece populare româneşti din Ungaria
Budapest Editura Didactică
LIBERTATEA NOASTRĂ - FOAIA NOASTRĂ -N O I
1953-1992 Budapesta-Giula
LÜKŐ, Gábor
1950
Culegeri etnografice, Cîntece populare
în: Colecţia Muzeului Erkel Ferenc din Giula 39284; 393-84; 396-84; 408-84; 410-84; 429-84;
430-84; 431-84;
1975
Creaţia populară şi muzica
în: Din tradiţiile populare ale românilor din Unga
ria Budapesta, Editura Didactică
MAGDA, Elisabeta
1975
Sfera credinţelor şi obiceiurile de iarnă la românii
din Micherechi, Chitighaz şi Bătania
în: Din tradiţiile populare ale românilor din Unga
ria I, p. 101-120
MÁRKI, Sándor
1912
Aradvármegye története I.
Arad
MÁRKUS, György (Red.)
1936
Békésvármegye története
Budapest
115

MARTIN, Emilia
1985
Vrăji de dragoste
în: Izvorul, Giula 1985/2, p. 7-14
1986
Deochiul la românii din Chitighaz şi Micherechi
în: Izvorul, Giula 1986/1, p. 11-14
1987
Sărbători calenderistice la romănii din judeţul Bichiş Budapesta, Editura Didactică
1989
Credinţe legate de moarte le românii din Ungaria
în: Din tradiţiile populare ale românilor din Unga
ria Budapesta, Editura Didactică
1989
Practici referitoare la păstrarea, luarea şi aducerea
manei vitelor
în: Izvorul, Giula 1989/1, p. 18-32
1989
Curăţirea, spălatul şi călcatul hainelor
în: Izvorul, Giula 1989/2, p. 10-15
MARTIN, Emilia - PUŞCAR, Maria
1990
Reminiscenţele medicinei populare la românii din
Ungaria
în: Din tradiţiile populare ale românilor din Unga
ria Budapesta, Editura Didactică
MIHĂIESCU, Gheorghe C.
1973
Comuna Chitighaz şi mişcarea culturală a români
lor din timpul dualismului
în: Muguri, Giula
MISAROŞ, Teodor
1990
Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe din
R. Ungară
Budapesta, Editura Didactică
OLAY, Ferenc
1935
Kisebbségi népoktatás
Budapest
PAVEL, Teodor
1971
Activitatea „Asociaţiei naţionale arădene” în spri
jinul învăţămîntului românesc din Banat şi Crişana
în: Banatica
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1974
Şcoala românească din Transilvania în perioada
1867-1918 în lupta sa pentru Unire
Bucureşti
ROŞUŢ, Nicolae
1975
Societăţi culturale arădene pînă la Unire
în: Ziridava Arad
SANTĂU, Gheorghe
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Despre originea românilor din Chitighaz
în: Timpuri, Giula
SCHERER, Ferenc
1938
Gyula város története
SZENTKERESZTY, Tivadar
1933
Békésvármegye népoktatásának története
Békéscsaba
TEAHA, Teofíl
1961
Graiul din Valea Crişului Negru
Bucureşti
TRIBUNA POPORULUI
1897-1911 Arad
UJVÁRY, Zoltán
1975
Jocul turcii la românii din Ungaria
în: Din tradiţiile populare ale românilor din Unga
ria Budapesta, Editura Didactică
VARGA, Ana
1988
Poveşti şi snoave din Bătania şi Chitighaz
în: Din tradiţiile populare ale românilor din Unga
ria Budapesta, Editura Didactică
VIRÁGH, Ferenc
1960
Török hódoltság Gyula térségében
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