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Cuvînt înainte
Editarea monografiilor sãteºti, care pun în valoare informaþii documentare sau transmise pe cale oralã despre viaþa materialã ºi spiritualã
a unei comunitãþi sau a unei zone, prezintã importanþã ºi interes atît
pentru oamenii locului, cît ºi pentru cercetarea istoricã, etnograficã, lingvisticã ºi chiar din alte domenii. Dînd o mare importanþã acestor monografii, în 1993 am publicat volumul despre Chitighaz, iar în 1995
volumul despre Bãtania.
Elaborarea unor asfel de lucrãri este rezultatul unei munci îndelungate ºi anevoioase de culegere a informaþiilor din diverse surse, ceea ce
presupune pasiune, perseverenþã ºi competenþã din partea cercetãtorilor. Au apãrut mai multe studii legate de istoria, etnografia ºi limba
românã din Micherechi, – de care ne-am folosit ºi noi –, dar o carte
aparte, consacratã culturii româneºti din aceasta comunã, încã nu a
apãrut.
Sînt adunate între coperþile acestei cãrþi fizionomia moralã ºi culturalã, modul de viaþã, preocupãrile, aspiraþiile, mentalitatea, tradiþiile ºi obiceiurile înaintaºilor. Cartea de faþã priveºte, în mod nemijlocit, istoria
culturii, a spiritualitãþii româneºti din Micherechi.
Pentru ajutorul venerabil, adresãm cãlduroase mulþumiri informatorilor noºtri micherecheni, care ne-au ajutat în munca de cercetare ºi de la
care am primit informaþii foarte multe ºi utile, de care ne-am folosit la
întocmirea acestui volum. Mulþumim ºcolii ºi primãriei din loc pentru
ajutorul ºi înþelegerea cu care a fost primitã iniþiativa Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria, pentru a fi organizatã la Micherechi
tabãra din anul 1997, unde s-au realizat cercetãri istorice, etnografice
ºi lingvistice.
Lucrarea de faþã se adreseazã, deopotrivã, cititorului de rînd ºi specialistului interesat. Doreºte sã fie de folos învãþãmîntului românesc din
Ungaria. Volumul nu-ºi propune altceva, decît a contribui, în limitele
posibilitãþilor sale, la motivarea cunoaºterii ºi autocunoaºterii acestei
comunitãþi.
Autoarele
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Elena Csobai

Comunitatea româneascã
din Micherechi
În urmã cu trei ani, în cadrul Institutului de Cercetãri al Românilor din
Ungaria s-a hotãrît cercetarea istoricã ºi etnograficã a comunitãþii româneºti din Micherechi. Alãturi de evaluarea materialului documentar istoric din arhive am luat parte ºi la o cercetare de teren, mai precis am
cercetat cinci localitãþi din România de azi: Mãdãraº, Cefa, Ianoºda, Inand,
Ciumeghiu, pentru cã pe baza izvoarelor istorice strãmoºii micherechenilor
de azi sînt originari din aceste aºezãri. Dupã ce am vizitat toate bisericile ortodoxe, cimitirele, ba chiar în unele localitãþi am gãsit ºi cîteva
matricole la parohiile respective, am încercat sã ne documentãm ºi sã
adunãm cît mai multe informaþii referitoare la aceste aºezãri cu populaþie româneascã. La parohiile ortodoxe se aflã doar întîmplãtor cîte un
volum de matricole, unele s-au distrus cu timpul sau dacã nu atunci au
fost duse la Arhivele Statului din Oradea. Primele concluzii ale cercetãrii de teren efectuate în localitãþile amintite sînt:
1. În aceste localitãþi marea majoritate a populaþiei o alcãtuiesc românii.
2. Toate sînt localitãþi mai mici ca Micherechiul, cu o populaþie între
400 ºi 1200 de persoane.
3. În fiecare comunã din România, locuitorii români au rudenii întruna
dintre cele 19 localitãþi din Ungaria locuite ºi de populaþie româneascã.
4. În cimitirele localitãþilor respective, multe dintre cele mai frecvente
nume de familie coincid cu numele de familie ale micherechenilor.
5. În comunele Ianoºda ºi Ciumeghiu cu ajutorul informatorilor am avut
ocazia sã depistãm supranumele familiilor româneºti, dintre care multe
coincid cu ale micherechenilor.

Comuna Micherechi
Micherechiul este o comunã în Ungaria, în judeþul Bichiº, avînd hotar
comun la est cu frontiera ungaro-românã pe la Ciumeghiu, la nord cu
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Crîstorul (Sarkadkeresztúr), la vest ºi sud-vest cu ªercadul (Sarkad),
iar la sud-est cu Kötegyán. Micherechiul azi are 2446 de locuitori în
majoritate români ortodocºi
Comunitatea româneascã din Micherechi, în ciuda evenimentelor istorice ale secolelor, în ciuda mediului înconjurãtor, ºi-a pãstrat limba, tradiþiile ºi religia, pînã azi a rãmas o insulã a românitãþii din Ungaria de azi.

Repopularea, reorganizarea aºezãrii
Primele atestãri referitoare la localitatea Micherechi sînt din secolul
XIII-lea; numele aºezãrii în diferitele izvoare istorice figureazã în felurite
variante. Deºi localitatea era populatã din Evul Mediu, în cazul cercetãrii
noastre am pornit de la secolul al XVIII-lea fiindcã în timpul dominaþiei
turceºti, la fel ca multe alte localitãþi din sud-estul Cîmpiei Ungare, ºi
localitatea Micherechi a fost distrusã complet. În urma acestei distrugeri, în anul 1692 Micherechiul se aflã pe lista aºezãrilor demult depopulate, sub denumirea de Mikerek. Evenimentele istorice, ca nãvãlirea
tãtarilor în judeþul Bihor între anii 1693–1697, respectiv în anul 1707, nu
a permis sã se creeze condiþii potrivite pentru repopularea comunelor
pustiite, cum era ºi Micherechiul. Curtea de la Viena a luat în stãpînire
moºiile pustiite, aºa a ajuns ºi Micherechiul în posesia Curþii. În anul
1734 în Micherechi exista un sigiliu pe care se putea descifra Mehkerek
HI Pec. 1721, iar în mijlocul sigilului era încrustat un spic de grîu, un
arbore cu crengi ºi un fir de trestie. Existenþa acestui sigiliu înseamnã cã
ºi comuna exista în anul 1721.
În anul 1745, domeniul din Derecske din comitatul Bihor, cãreia îi aparþinea ºi Micherechiul, intrã definitiv în posesia principelui Pal Eszterhazy
Antal. Însã aceastã parte a moºiei realmente a fost luatã în folosinþã de
noul proprietar abia în anul 1767, cînd locuitorii aºezãrilor din împrejurimea Micherechiului au cerut sã li se dea în folosinþã pusta din Micherechi. Cererea nu a fost acceptatã, dat fiind cã Micherechiul în acei ani în parte ºi nelegal – deja era locuit de români. Micherechiul a fost deci
repopulat cu românii de religie ortodoxã veniþi aici din aºezãrile nu prea
îndepãrtate, printre care putem sã le enumerãm cu siguranþã pe urmãtoarele: Cefa, Inand, Ianoºda, Mãdãraº, Ciumeghiu, Tinca, Tulca.
Noii impopulatori români din Micherechi plãteau o taxã anualã de
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400 de florini, sumã fixatã în contractul încheiat pe zece ani în anul
1768 cu conducerea domeniului. Aproape concomitent cu stabilirea
lor, românii ortodocºi aºezaþi în Micherechi ºi-au închegat o comunitate
bisericeascã proprie. ªi – în relativ scurt timp – ºi-au construit prima
lor bisericã ortodoxã fãrã aprobare legalã, pentru cã împãrãteasa Maria
Tereza doar în anul 1770 deci ulterior a admis luarea în folosinþã a
bisericii. Prima bisericã era construitã din paiantã, avea turnul din lemn
ºi nu a rezistat prea mult fiindcã în incendiul din anul 1836 se prãbuºise
cu totul. Urbariul din anul 1770 precizeazã stabilirea definitivã a românilor în Micherechi, fixînd data „au trecut doar trei ani de cînd am impopulat
aceastã aºezare”. Aceasta este data fixatã de urbariul din 1770 ceea ce
nu înseamnã cã românii stabiliþi aici nu au sosit cu mult mai devreme,
chiar cu cîteva decenii. Românii sosiþi aici au luat în posesie aceste
locuri rãmase pustii ºi au avut mai multe motive de a nu figura pe listele,
registrele oficiale astfel scãpînd de obligaþiile moºiereºti. Pe lîngã aceastã
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precizare acest urbariu dã mai multe informaþii în legãturã cu hotarul
pãmîntului localitãþii. De exemplu nu aveau decît puþin pãmînt cultivabil.
Posesiile, sau pãmîntul pentru pãºunat nu era împãrþit în mod egal. Era
multã trestie de tãiat precum ºi ape stãtãtoare pentru topirea cînepei. În
anul 1770 în total au fost înscriºi 30 de capi de familie cu drept de
strãmutare liberã. În urmãtoarele redãm numele acestora, scrise cu ortografia din urbariu:
Marcus Bajkán, Teodorus Bajkán, Demetrius Bálint, Joanes Bálint,
Stephanus Buta, Joanes Csefan, Ladislaus Csutye, Laurentius Csutye,
Martinus Csutye, Stephanus Duló, Joanes Gurzó, Ladislaus Gurzó,
Petrus Gurzó, Teodorus Gurzó, Laurentius Gyihor, Cristianus Juhász,
Joanes Kocsis, Paschális Nyetye, Joanes Orosz, Georgius Pántya,
Demetrius Patkás, Nicolaus Patkás, Ladislau Prekup, Joanes Puj, Joanes
Rajta, Joanes Rajtár, Joanes Szucsigán,Ursius Rósa, Ignatius Tulkán,
Teodorus Vancsa.
Trebuie sã menþionez cã ºi pe baza urbariului din anul 1770 putem sã
deducem cã în Micherechi s-a închegat o comunitate româneascã de
religie ortodoxã, cu o bisericã ortodoxã.
Într-un document din 16 februarie 1773 este atestat cã în comunã
existau 30 de case, în total cu 30 de familii, þãrani cu liberã strãmutare. În
urmãtoarele redãm numele familiilor:
1. Gurzó János
11. Tulkán János
21. Csotye Lõrincz
2. Koszta János
12. Csotye László
22. Czirle Márton
3. Bálint János
13. Gurzó Tógyer
23. Pajnár János
4. Orosz János
14. Dulló István
24. Bajkán László
5. Gurzó Péter
15. Ruja Mihály
25. Gurzó László
6. Prekup László
16. Rajta János
26. Gligor Lõrinc
7. Patkás Demeter 17. Buta István
27. Puj János
8. Patkás Miklós
18. Vansó Togyer
28. Netye Pasky
9. Bálint Demeter
19. Juhász Kracsun
29. Sucsigán János
10. Csefán János
20. Bajkán Tógyer
30. Pántya György
Dintre cei 30 de locuitori 24 au avut casã ºi cîte 2 iugãre de pãmînt
arabil, iar ºase dintre ei au fost numai jeleri cu casã. Din an în an populaþia a început sã creascã, dar ºi impozitul se mãrea paralel cu numãrul
caselor.
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În anul 1773 a fost datat contractul micherechenilor legat cu primul
lor preot. Este un document foarte important care ne dã mai multe
informaþii, ºi care totodatã atestã cum s-a format comunitatea. Aici doresc sã menþionez cã în anul 1934 Teodor Pãtcaº a întocmit o monografie a comunei care citeazã mai multe documente originale scrise
în limba maghiarã ºi redã documentele în traducere proprie în limba
românã, în dialectul vorbit de consãtenii lui. În urmãtoarele redau contractul original în traducerea lui Teodor Pãtcaº.
„Noi subscriºi antistie ºi consiliul al locului Micherechi ºi aceea care
ne-am aºezat pe locul acesta, cu o dorinþã ºi voie egalã, ne-am adus de
la Inand on predicator cu numele Bordaºiu Ioan, cã dinsul aicie la noi
serviciu dumnezeiesc sã-l înainteze ºi noi atuncie am promis domniei lui,
cã noi nu numai pã on an, sau pã doi, trei l-am adus ºi atuncie sã-l dãm
dintre noi, numai noi i-am promis ºi ne-am obligat cã pînã Sfîntul Dumnezeu la þine în viaþã pînã atunci sã locuiascã între noi ºi sã predice, iar
dacã Dumnezeu prin moarte dintre noi la lua, atuncia fiu sau frate va

Antistia comunei la începutul secolului XX
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avea care sã fie pregãtiþi pentru preoþie, dupã moartea predicatorului
nostru, ei sã ne fie nouã de preoþi.”
Pe baza documentului putem accentua cã a fost o stabilire voluntarã,
deci nu i-a adus, nu i-a obligat nimeni sã ocupe acest loc. A doua parte
a documentului:
„Convenþia sau plata, pãmînt arãtoriu ºi cosalãu (pentru fîneþe) îi
amãsurãm ca ºi la unu dã noi dintre gospodari, pãmînt plin dã spini ºi
alte buruieni care þi li curãþî, va fi al dumnietale ºi al fiilor care vei avea
pentru totdeauna, fiind cã pãmînt curãþit de toate nu avem sã-þi dãm cã
nici nam cum ºi atunci ºi amu pînã cînd bunul Dumnezeu va voi cã noi sã
cîrmuim locul acesta ºi sã înaintãm mai departe nu putem amîna chestia asta preoþeascã, ce ne întãreseazã.
Acesta contract fãcut sub cîrmuirea judelui comunal Ruse Ursu ºi spre
asigurarea mai deplinã sau întãrit cu sigilul locului acesta ºi cu subscrierea mai multor sãteni.
Primariu Ruse Ursu X
1. Petrusany Lazar X
2. Gurzo Togyer X
3. Moga Karatsony X
4. Balint Ursu X
5. Csotye Janos X
6. Gurzo Peter X
7. Ruse Mihaiu X
8. Gurzãu Ioan X
9. Buta Stefany X
10. Rajta Janos X
11. Czirle Flora X
12. Martin Ignat X
13. Bajkany Togyer X
14. Gurzo Lukats X
Spre mai mare ºi dispusu asigurare se întãreºte cu sigilul usual
Anul 1773 5 iulie
Andreas Koteles notariu”
În documentul original numele sãtenilor figureazã sub forma redatã
mai sus.
Din acest contract putem afla cã populaþia româneascã a acestei aºezãri ºi-a adus un preot ortodox român cu numele de Ioan Bordas
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(Bordaºiu). Acest contract deci s-a fãcut sub cîrmuirea judelui comunal, Ruse Ursu ºi întãrirea s-a fãcut de cãtre consiliul locului, 15 membri
ºi un primar. Cei care trebuiau sã iscãleascã acest document important
împreunã cu primarul erau 16 micherecheni cu toþii analfabeþi, punînduºi doar cruciuliþele lîngã numele lor. Documentul nu a fost iscãlit de
preotul angajat, Ioan Bordaºiu. Ca de obicei, ca aproape în toate documentele – sînt doar puþine excepþii – numele românilor figureazã maghiarizat.
În legãturã cu repopularea Micherechiului de cãtre români ortodocºi
existã ºi o legendã cu mai multe variante care s-a pãstrat în memoria
românilor chiar pînã în zilele noastre. Legenda se bazeazã pe fapte adevãrate, chiar ºi personajul principal Moga Crãciun este atestat ºi în documente.

Dezvoltarea socialã ºi economicã a aºezãrii
Starea materialã a locuitorilor sãtuleþului cu hotare restrînse a fost
periclitatã de mai multe ori de inundaþii, secete, epidemii ºi foamete.
Acesta poate fi unul dintre motivele prin care se explicã rapida creºtere
a numãrului populaþiei, apoi temporara dar brusca scãdere, ca apoi din
nou sã arate o creºtere lentã.
———————————————————————————————————————————————
Anul
Numãrul populaþiei
1785
862
1828
748
1850
2507
1868
1574
1880
1394
———————————————————————————————————————————————
În arhivã s-a pãstrat un protocol în care e scris tot ceea ce s-a plãtit
proprietarului de pãmînt, adicã toatã arenda începînd din anul 1778 pînã
în anul 1847. În anul 1778 arenda a fost plãtitã în douã rate, odatã la 15
aprilie de Sft. Gheorghe, iar a doua oarã de Sft. Mihai cîte 200 de florini
ºi s-au plãtit încã 20 de fonþi de cearã ºi cîte 20 de broaºte þestoase. De
fapt din toatã arhiva parohiei documentele privitoare la situaþia materialã, averea, edificiile bisericii împreunã cu pãmîntul bisericii reprezintã
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materialul cel mai vast. În fiecare an s-a întocmit „protocolul de evidenþã
a sfintei biserici gr. or. din comunitatea Micherechiu pe anul 1888, 1889,
1890” Sau din „Socoata epitropului Petrusian Nicolae despre spesele
cultului efectate pre locuitorii gr. or. din parohia Méhkerék în anii 1889–
1890” din care reiese situaþia materialã a bisericii, dar dã ºi o oarecare
cronologie a evenimentelor din anii respectivi. Din „protoculul de incasare
a S. S. Biserici gr. or. din parochia Méhkerék, despre tote venitele ºi
spesele abvenite în anulu 1890” putem afla cã în acel an „din pãdurea
de la Tãmaºda s-a cumpãrat lemne de goron pentru garduri pentru care
s-a plãtit 21 de florini
– pentru adusul lor s-a plãtit 1,48 de florini
– crenjile acestor lemne s-a vîndut lui Rocsinu ºi lui Gorzo Gabor
– Rosinger Herman a solvit arendã pentru casa parohialã 22,50 de
florini
– Dajka Peter a solvit în arenda casei parohiale 10 florini
– pentru repararea ferestrelor de la ºcoalã ºi a casei parohiale se
solvesc 1,34 de florini
– învãþãtorului R. Popovici se solveºte salariul pe lunile III, IV, V, 32,50
de florini
– 11 de istoria biblicã pentru ºcolarii din ºcoala cu portulu postalu
3,03 de florini
– 2 ( ) de lapte ºi untu de lemn 1,35 florini
– din salariul prescurãriþei pe anul 1890 se solvesc 3 florini
– salariul sfãtului Nicolae Bordaº pe anul 1890 se solvesc 4 florini
– tulheni dã foc pentru prescurãriþã se cumpãrã cu 1,20 florini
– aºtiile de la gardurile bisericii rãmase s-au vîndut 5,20 de florini
– var pentru vãruirea ºcolii ºi a bisericii s-a cumpãrat cu 4 florini
– interes pentru capitalul alocat în casa de pãstrare 6,10 florini
– pentru curãþitul ferestrelor, pereþilor, scaunelor ºi padimentului
ºcoalei 1,80 de florini
– maieºtrilor care au fãcut gardul bisericii 100 de florini
– 2 carã dã szamoka de la criºiu 0,60 de florini
– pentru un scaun colorat pus lîngã stranã în bisericã 5 florini
– pentru un zar pentru gardurile bisericii 0,90 de florini
– salarul preºbiterului P. Vessa 7 florini
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– lui Aredelean Gergie pentru facerea gardului din curtea ºcolii 1,50
florini
– salariul învãþãtoriului interimal R. Popovici pe lunile VI, VII, VIII 32,50
de florini
– lui Cefan Maria pentru spãlarea pereþilor de la ºcoalã dupã vãruire
0,50 de florini
– pentru reparare ferestrelor de la bisericã 1,20 de florini
– pentru curãþitul chiliilor de ºcoalã „Marcu Puºcaº”
– un cãlãmariu de tintã pentru bisericã 1 florin
– curãþitul dudelor de la ºcoalã 0,20 de florini
– scripturi învãþãtorului 5 florini
– pentru repararea acoperiºului ºcoalei 2,50 de florini
– Pãtca Mihaiu dãruieºte bisericii 10 florini
– Ciote Pascu a donat bisericii10 florini
– antistia comunalã pentru cumpãrarea cãrþilor la ºcolari dãruieºte
14,27 de florini
– icoana maiestãþii sale pentru sala ºcoalei cu port 1,75 de florini
– s-a cumpãrat cãrþi pentru ºcolarii din fii buni 10,80 de florini
– pentru asigurarea bisericii ºi a ºcoalei pe anul 189017,98 de florini
– Rugie Mihaiu a dãruit bisericii 10 florini
– Buta Mihaiu a dãruit bisericii 10 florini
– tipãrituri pentru ºcoalã 3,50 de florini
– 2 calendare pentru bisericã ºi oficiul parohial 0,60 de florini
– pentru tãiatul lemnelor cu care se încãlzeºte ºcoala 2,50 de florini
– venitul praporelor 19,90 de florini
– venitul luminilor 75,20 de florini
– venitul tasului 30,38 de florini
– venitul clopotelor 3.20 de florini
– abonamente pentru Biserica ºi ªcoala 5,05 de florini
Din întregul protocol am evidenþiat doar cele mai interesante puncte ºi
informaþii pentru cã în total conþine peste o sutã de puncte. Acest protocol atestã cã comuna Micherechi, comunitatea bisericeascã nu a fost
chiar sãracã fiindcã în fiecare an a avut bani depuºi pentru pãstrare (din
arendã), a plãtit salariile epitropului, preotului, prescurãriþei, învãþãtorului.
Unii sãteni au fãcut donaþii pentru bisericã, ba chiar ºi antistia comunalã
a dãruit pentru ºcolari cãrþi. În comparaþie cu alte comunitãþi româneºti
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din aceastã perioadã se pare cã Micherechiul era o comunã consolidatã în privinþa stãrii materiale.
Odatã cu creºterea populaþiei a crescut ºi numãrul caselor ºi totodatã
s-a mãrit ºi plata de arendã. În anul 1800 la 16 aprilie în total s-au plãtit
500 de florini taxã.
Prima reprezentare cartograficã a comunei apare pe întîia hartã militarã întocmitã în anul 1783. Pe baza acestei hãrþi se ºtie cã satul era
înconjurat de mlaºtini ºi de pãduri, care în imediata apropiere a aºezãrii
erau mai rare, mai departe tot mai dese. Mult mai detaliatã este harta din
1819 ca ºi cea din 1865. Aºezarea acomodîndu-se condiþiilor de suprafaþã, e mult divizatã, partea ei mai mare este situatã spre sud de
drumul dintre ªercad ºi Tarcsa. Biserica o gãsim la nord de drum, la
marginea nord-esticã a comunei, în apropierea acesteia se aflã parohia,
iar la marginea nordicã a aºezãrii, este cimitirul. Pe aceste hãrþi figureazã
deja ºi o moarã în partea vesticã a comunei. Hotarul comunei e împînzit
de pîrîiaºe, mlaºtini ºi bãlþi. O parte a denumirilor geografice pãstreazã
numele aºezãrilor de odinioarã, distruse ºi rãmase pustii, o altã parte a
denumirilor sînt identice cu numele proprietarilor care le-au deþinut, dar
sînt ºi unele denumiri în funcþie de folosirea terenului.
În perioada anilor 1865–1868 Keresztszeghy Antal a întocmit (sînt
desenate cu mîna) douã hãrþi ale localitãþii Micherechi. Aceste hãrþi pe
lîngã faptul cã oferã multe informaþii despre comunã, cu hotarele
apaþinãtoare conþin denumirile geografice româneºti. Probabil cã nici
nu existau denumiri uzuale ungureºti. Denumirile geografice în limba
românã presupunem cã sînt scrise dupã cum le-a auzit inginerul
Keresztszeghy Antal, care probabil cã nu ºtia româneºte fiindcã s-a
folosit de literele alfabetului limbii maghiare. Aceastã hartã în privinþa
denumirilor geografice coincide cu harta din anul 1819 întocmitã de
Reisz Chrisztian.
În urmãtoarele redau denumirile geografice:
1. Csaki szamokája, 2. Zugu lu fraxim, 3. La padure ce Mare, 4.
Iskola fáskertje (grãdina cu pomi a ºcolii). 5. Községi fáskert (grãdina
cu pomi a comunei), 6. Szegény iskolás 1 gyümölcskert (grãdina de
fructe a ºcolii sãrace) 7. Egyház Biserica), 8. Téglavetõ (locul de bãtut
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Harta Micherechiului întocmitã de Reisz Chrisztián în 1819
voioaje, cãrãmidã) 9. Jegyzõi föld (pãmîntul notarului), 10. Untre
Szamoka, 11. szamoka, 12. Szamoka de la Plop, 12 Cel cu nadu 13.
Csefan Péter szamokája, 14. Barankay szamokája, 15. Kerek láp szíkje,
Kerekláp, 16. Untre kornu, 17. La okolu boilor, 18. Untre puntje, 19.
Lebenyistye, 20. Pap Tyirika szíkje, 21. Untre pere, 22. Poducz cel
mari, 23. Sasfészek, 24. Balog lapossa, 24. Sápi mezõ, 25. Kinepistye,
26. Urasági erdõ ujuba, 27. Ojuba szík, 28. Nagy zúg illetõségû 30.
Eszterházy Pál úr herceg Pusztasziget 31. Rotyila sziget, 32. Perpelig
sziget, 33. Kuretyistye, 34. Õsi réten innen szík, 35. Péter György
szíkje, 36. Ignátz szíkje, 37. Kistyila lapossa.
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Harta întocmitã în anul 1865 conþine mai puþine denumiri geografice
(în total 45 faþã de cea din anul 1819 care conþine 73 de denumiri) ºi
totuºi dã în plus ºi alte informaþii care nu se aflã pe acea din 1819 ca de
exemplu: grãdina de fructe a ºcolii sãrace, sau grãdina cu copaci a comunei, sau locul de bãtut cãrãmidã.
Despre viaþa de toate zilele a comunei din secolele XVIII-lea ºi al XIXlea ne dau o oarecare imagine izvoarele pãstrate în arhive. Acestea ne
informeazã despre necazuri ºi vrãjmãºii pagube provocate de secetã
pe care le aveau de înfruntat locuitorii ºi în urma cãrora erau ameninþaþi
chiar de moarte prin foame. Aceste informaþii par a fi consemnate ºi de
datele recensãmînturilor.
Începînd cu anul 1880 recensãmînturile dau ºi date referitoare la componenþa populaþiei aºezãrilor. În cele ce urmeazã iatã cîteva date statistice privitoare la localitatea Micherechi.
———————————————————————————————————————————————
Anul
Numãrul populaþiei
Români
Maghiari
———————————————————————————————————————————————
1880
1394
1136
145
1890
1521
1408
90
1900
1670
1516
118
1920
1924
1835
86
1941
2287
2003
283
1960
2460
2325
132
1980
2446
2216
222
———————————————————————————————————————————————
Pe baza acestor date statistice putem formula ºi concluzia potrivit
cãreia creºterea populaþiei a fost lentã, ºi aceea cã marea majoritate a
populaþiei o alcãtuiesc românii, situaþie care nu se schimbã chiar pînã
azi.

Biserica, ºcoala confesionalã, viaþa religioasã
Prima bisericã a Micherechiului a rezistat pînã în anul 1836. Construirea noii biserici din cãrãmidã a început încã în acel an ºi a continuat pînã
în anul 1838 cînd s-au ridicat ºi pereþii. Dupã aceasta au urmat nouã ani
cînd în lipsa surselor materiale nu s-a continuat construirea. Lucrãrile de
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construcþie s-au reluat doar în anul 1847, ca apoi în anul 1849 sã fie
finalizate. Acestei biserici în anul 1883 i s-a ataºat un nou turn, care apoi
în anul 1901 a fost acoperit cu ardezie. În anul 1976 conducerea bisericii a hotãrît renovarea integralã a bisericii, a turnului, a iconostasului ºi a
frescelor din interiorul bisericii.
Lucrãrile au fost terminate în anul 1991, cînd s-a resfinþit biserica refãcutã.
Comunitatea bisericeascã ortodoxã din Micherechi în decursul secolelor a avut relaþii în primul rînd cu comunitãþile ortodoxe aparþinãtoare
Vicariatului din Oradea. Aceasta se explicã prin faptul cã dupã 1868
cînd pe baza Statutului Organic s-a închegat Mitropolia Ardealului, din
cele 17 comunitãþi bisericeºti existente în acel timp ºi care azi aparþin
Episcopiei Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, nouã au aparþinut
Episcopiei Aradului, iar opt vicariatului din Oradea. Micherechiul ºi
Crîstorul þineau de protopopiatul din Tinca, ºi erau supuse Vicariatului

Interiorul Bisericii Ortodoxe din localitate
20

din Oradea, care situaþie s-a menþinut pînã în anul 1920. Atunci în total
erau 19 parohii ortodoxe române, care au rãmas pe teritoriul Ungariei
fãrã nici o organizaþie bisericeascã superioarã, care sã fi avut competenþa sã conducã viaþa religioasã a comunitãþilor ortodoxe române din
Ungaria.
Cu referire la comunitatea bisericeascã din Micherechi trebuie sã
menþionez cã viaþa religioasã a micherechenilor se îmbinã cu viaþa religioasã a comunitãþilor ortodoxe din protopopiatul Tinca.
Enumerînd preoþii slujitori din Micherechi putem constata cã sãtenii
de trei ori îºi aduserã preot dintr-o comunã din apropiere ca Inand,
Homorog, Tulca. (azi aparþinãtoare României)
Dupã primul preot Ioan Bordaºiu, în anul 1800 în comunã este preot
fiul acestuia, Simion Bordaº care slujeºte pînã în anul 1827. Pe lîngã
acesta între anii 1823–1834 în al doilea post micherechenii îl au ca
preot pe Vasile Rocsin. Încã în timpul lui Simion Bordaº este adus în
Micherechi nepotul lui, Teodor Bordaº, care pãstoreºte comuna pînã în
anul 1847. În anul 1835, dupã moartea lui Vasile Rocsin, în postul al
doilea de preot este ales Ioan Rocsin din Homorog, care slujeºte pînã la
moartea sa din anul 1858. În anul 1850 în locul lui Teodor Bordaº a fost
ales Alexandru Roxin, care în anul 1873 moare de holerã, dupã care
parohia rãmîne doi ani vacantã. În acei doi ani Iosif Hosu din comunitatea vecinã, din Crîstor, sosea din cînd în cînd pentru sãvîrºirea slujbelor.
În 1875 este ales preot în Micherechi Corneliu Porumb din Tulca, iar
dupã acesta din anul 1879 urmeazã Nicolae Rocsin pînã în anul 1922
dupã care parohia din nou doi ani rãmîne vacantã.
În primele douã decenii ale secolului XX comuna aratã o dezvoltare
mai rapidã devenind un mic centru al bisericii ortodoxe. Nicolae Rocsin,
parohul Micherechiului, a devenit totodatã ºi protopopul protopopiatului
din Tinca. Arhiva parohiei din Micherechi aratã cã toate informaþiile în
legãturã cu parohiile protopopiatului, care în total au fost 26 la numãr
ajung la Micherechi la protopopul Nicolae Rocsin. Meritã sã enumerãm
parohiile aparþinãtoare protopopiatului pentru cã aceste parohii au avut
relaþii directe cu Micherechiul. De exemplu în anul 1911: „Preonoratului
domn Nicolau Rocsin protopopului în Micherechi din încredinþarea domnului vicar episcopesc în Oradea Mare Toma Pãcalã protopop – asesor” îi scrie „consemnarea preoþimei din tractul protopopesc al Tincei”
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înºirînd comunele împreunã cu numele preotului din comuna respectivã: Ateaº, Bator, Berechiu, Cãoaºd, Cefa, Ciumeghiu, Crîstor,
Fonãu,Gepiº, Gurbediu, Homorog, Husasãu, Ianoºda, Inand, Lupoaia,
Mãdãraº, Mãrþihaz ,Micherechiu, Miersig, Osand, Rîpa Roit, Sînmiclãuºul
– român, Sititelu, Tãmaºda, Tulca. Citind numele preoþilor putem observa cã o parte dintre ei au slujit în mai multe comune, ba chiar ºi în
comunele din Ungaria de azi unde marea majoritate a populaþiei româneºti dupã 1920 s-a asimilat. În localitatea Crîstor azi existã doar o
capelã ortodoxã (este vorba de comuna din vecinãtatea Micherechiului)
unde în anul 1911 preotul se numea Vasiliu Moga, care încã þinea slujbã în biserica ortodoxã existentã încã în acel an. În Ateaº ºi în
Sînmiclãuºul-român Mihai Haºaº a fost preot, care într-o perioadã a
slujit ºi în comuna Vecherd.
Documentele din arhivã atestã cã Nicolae Rocsin, protopopul
Micherechiului, avea multe sarcini în legãturã cu parohiile ºi cu ºcolile
confesionale din protopopiatul sãu. Protopopul avea sarcina de a înºtiinþa toate parohiile la diferite ºedinþe, chitanþele parohiilor ºi ale ºcolilor sã
se îndeplineascã corect. Pentru o parohie rãmasã vacantã postul de
preot sã se publice, sau dacã o parohie rãmîne fãrã învãþãtor din diferite
motive, postul de învãþãtor trebuie publicat, apoi tot protopopului îi revine sarcina de a face demersurile necesare pentru denumirea noului preot, sau învãþãtor. Protopopul avea sarcina de a da toate informaþiile necesare oficialitãþilor în legãturã cu edificiile bisericeºti ºi ºcolare cu zidirea sau renovarea acestora. Oficialitãþile în orice caz înºtiinþau protopopul, care apoi se adresa parohiei respective, sau parohiilor din tractul
Tincei.
Din anul 1927 este ales preot Ioan Olah, care pãstoreºte comuna
pînã în anul 1973. Deci relaþiile cu românii din comunele din apropiere
au existat, au avut ºi un contact oficial din punctul de vedere al bisericii.
Pe lîngã aceste relaþii au existat încã între aceste comune multe alte
relaþii familiale ºi comerciale. În protocoalele cununaþilor comunitãþii
Micherechi putem citi cã tinerii din Micherechi nu odatã ºi-au adus pereche, soþie sau soþ din comunele protopopiatului. Ca de exemplu în
anul 1890 Ioan Netia a luat-o de soþie pe Maria Vicar din Ateaº, sau
Ioan Hoþopan din Ciumeghiu a încredinþat-o pe (s-a logodit cu) Ioan
Gomboº din Micherechi. În privinþa cãsãtoriilor dintre tinerii din comu22

nele învecinate se poate spune cã
este mijlocul care într-un fel, mai
ales în cazul comunelor cu o populaþie nu prea mare, cum era ºi
Micherechiul,.ca sã se excludã cãsãtoriile dintre rudenii. În anul 1889
Ioan Meþianu episcopul Aradului îi
scrie „pãrintelui Nicolae Roxinu în
Micherechiu” despre situaþia a doi
tineri din Micherechi, adicã despre
cãsãtoriile cuncubinaþilor pentru
care ºi „biserica va veni la critica
publicului”. Deci înseamnã cã biserica încerca sã punã piedicã în
faþa acestor cãsãtorii dintre rudenii.
Parohia ortodoxã din Micherechi
ca în general aproape toate parohiile ºi-a înfiinþat ºi o ºcoalã confeProtopopul Ioan Oláh
sionalã. Materialul din arhiva parohiei în anumite perioade este
destul de bogat ºi începe cu anii 1850. În arhivã nu s-au pãstrat documentele din acea perioadã a înfiinþãrii ºcolii. Învãþãtorul fiecãrei comune
ca de exemplu ºi la Micherechi era supravegheat de preotul ortodox. În
orice caz învãþãtorul era contactat de cãtre oficialitãþi prin preotul comunei. Teodor Pãtcaº în monografia comunei ne scrie cã în anul 1815
deja a existat prima ºcoalã confesionalã, ºi cã primul învãþãtor s-a numit Mãruþiu. În arhivã nu s-au pãstrat documente din acea perioadã.
Documentele parohiei referitoare la ºcoala confesionalã sînt doar din
anii 1870. Din acest an existã un document în care se scrie cã judele
comunal a fãcut demersuri ca învãþãtorul din comunã sã-ºi primeascã
salariul în bani ºi în bucate, deci acest document atestã cã ºcoala a
existat. În arhivã s-a pãstrat un document important, un „protocolu care
cuprinde în sine numele aceloru indivizi cari contribuiescu în anii 1875–
76 suma de 2 fl. pentru zidirea ºcolei confesionale gr. or. române din
comunitatea Mihcherechiu”. Acest document este foarte important din
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mai multe privinþe. Documentul conþine în total 266 de nume, iar lîngã
numele contribuitorilor aproape la toþi dã numãrul casei ºi probabil uliþa
( I, II, III, IIII) unde se afla casa individului ºi suma predatã. Pe lîngã
informaþia privitoare la zidirea ºcolii dã ºi o statisticã privitoare la populaþia comunei, dar totodatã documentul este important ºi poate de folos
privind ortografia numelor de familie. În urmãtoarele redãm lista contribuitorilor cu ortografia din documentul original.
1. Ioanu Santay
2. D Ruge Foare vãduva II 3,
3. Cefanu Georgiu II 2
4. Bordaºiu Nicolae 3
5. Cefanu Teodoru II. 4
6. Rocsinu Georgie Terentie I.
7. Patca Vasiliu II. 5
8. Marcu Mihaelu III.
9. P Gurzou Michaelu II gr
10. Rocsinu Iosifu I. 2
11. Martinu Georgiu II. 7
12. Buta Flore I. 3
13. Gyurca Stefanu I 4
14. Cosma Mihaelu I 5
15. Bãra Floare II 8
16. Puiu Ioanu III 7
17. Gurzou Mihaelu Laci III
18. Boca Flore III 3
19. Puiu Teodoru, III 4
20. Iova Demetriu I 6
21. Petrusianu Georgiu II 9
22. Ruge Ioanu
23. Ruge Petru II 10
24. Patca Ilie Georgiu II 11
25. Marcu Teodoriu Moisu III 5
26. Iga Petru III 6
27. Ardeleanu Teodoru I. 7
28. Boca Teodoru IIII
29. Popu Ioanu za vosocã
30. Cioca Stefanu I.8
31. Dulou Georgiu I 9
32. Dulou Alecsandru II. 13
33. Dulou Michaelu I 10
34. Marcu Flore I 18
35. Sava Vasiliu I 12
36. Rocsinu Pavelu I 13
37. Martinu Teodoru II 14
38. Marcu Petrui III 7
39. Rosiu Ioanu II 15
40. Cosma Teodoru II 16
41. Trifa Nicolae II 17
42. Ciote Pavelu II 18
43. Cefanu Ioanu III 8
44. Nethie Stefanu II 19
45. Rochsinu Codru I 14
46. Rosiu Demetriu
47. Parge Ioanu II 20
48. Cioca Teodoru II 21
49. Nethie Ioanu II 22
50. Nethie Michaelu II 13
51. Buta Teodoru III 9
52. Martinu Michaelu III 10
53. Cosma Ioanu II 24
54. Nethie Flore III II
55. Nethie Vasiliu III 12
56. Marcu Flore III 13
57. Cosma Teodoru III 25
58. Puiu Georgiu II 26
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59. Lati Vasiliu III 14
61. L Ruge Georgiu II 27
63. Marcu Pavelu I 16
65. Marcu Ioanu I 18
67. Pãtca Michaelu III 16
69. Cefanu Vasiliu II 20
71. Vasiliu Rochsinu I 20
73. Rochsinu Alexandru I 22
75. Buta Ioanu I 24
77. Ardeleanu Teodoru II 32
79. Suciganu Nicolae III 17
81. Gurzou Gaboru III 18
83. Buta Mitru III 19
85. Cefanu Ioanu III 21
87. Ardeleanu Georgiu III 23
89. Cioca Ioanu III 25
91. Buta Stefanu III 26
93. Ruge Teodoru II 36
95. Cosma Teodoru III 27
97. Nistoru Michaelu I
99. Nethie Michaelu II 38
101. Nethie Ioanu III 29
103. Martinu Vasiliu II 39
105. Ruge Teodoru I
107. Ruge Mihaelu I 31
109. Ciote Flore IIII 5
111. Gurzou Gaboru I 32
113. Buta Ioanu II 46 Sforu
115. T Ruge Georgiu II 41
117. Ciote Georgiu II 43
119. Suciganu Teodoru III 34
121. Cora Michaelu III 36
123. Ruge Georgiu III 37
125. Nethie Teodoru I 33
127. Crisianu Pascu III 39
129. Suciganu Stefanu II 45

60. Tatu Georgie II 15
62. Martinu Vasiliu II 28
64. Marcu Mitru I 17
66. Pãtca Pãtru III 15
68. Pãtca Ioanu II 29
70. Ioana Petrusianu I 19
72. Rochsinu Teodoru I 21
74. Cefanu Teodoru I 23
76. Rochsinu Demetriu II 31
78. Rochsinu Ioanu IIII 2
80. Popu Ioanu I 25
82. Marcu Georgiu II 33
84. Ardeleanu Ioanu III 20
86. Ruge Georgiu III 22
88. Cioca Pascu III 24
90. Ardeleanu Nicolae II 24
92. Buta Ioanu II 35
94. Iuhasu Flore II 37
96. Nethie Mitru I
98. Nethie Michaelu I
100. Nethie Teodoru III 28
102. Martinu Ioanu I 28
104. Suciganu Mihaiu IIII 3
106. Ruge Petru I 30
108. N Buta Zacharie IIII 7
110. Ciote Nicolae III 30
112. Rochsinu Nitia III 30
114. Condorusiu Mitru III 32
116. Iova Ioanu Ciote Mitru II 42
118. Pãtcasiu Michaelu III 33
120. Ruge Ioanu Glagoru III 35
122. Ardeleanu Georgiu II 44
124. Ruge Petru III 38
126. Buta Mitru III
128. Buta Ioanu I 34
130. Nistoru Georgiu I 35
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131. Ruge Georgiu II 46
133. Ciuciu Nicolae II 47
135. Ioava Ioanu I 36
137. Bãicanu Georgiu
139. Radiciu Ioanu I 37
141. Plumbasiu Michaelu IIII 36
143. B. Iova (Michaelu) Georgiu III 44
145. Iuhasu Michaelu III 45
147. N Ruge teodoru II 50
149. Bãicanu Georgiu II 51
151. Iova Mitru III 49
153. Ruge Vasiliu I 38
155. Buta Georgiu I 39
157. Rochsinu Rafila I 40
159. Marcu Flore, II 54
161. Zugravu Teodoru III 52
163. Cefanu Georgiu IIII 8
165. Isaiu Flore IIII 9
167. Rochsinu Vasiliu I 41
169. Cefanu Georgie III 53
171. Petrusianu Vasiliu I
173. Rochsinu Stefanu I 42
175. Girdanu Ioanu III 55
177, Puiu Michaelu II 60
179. Mihuciu Teodoru II 62
181. Mihuciu Teodoru I 44
183. Mihuciu Nusca I 45
185. Isaiu Mitru III 57
187. Gurzou Ioanu I 47
189. Balintu Flore III 11
191. C Buta Georgiu III 58
193. C Buta Mitru
195. Gurzou Ioanu III 60
197. Balintu Gaboru II 69
199. Radiciu Ioanu IIII 13
201. Isaiu Nicolae II
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132. Borgasiu Teodoru III 40
134. Sava Teodoru II 46
136. Nethie Michaelu III 41
138. Ciote Pascu II 49
140. T Ruge Michaleu III 42
142. Plumbasiu Teodoru III 43
144. B Iova Ioanu III 44
146. Ruge Georgiu III 46
148. Iova Michaelu III 47
150. Iuhasu Vasiliu III 48
152. Iova Michaelu IIII 7
154. Suciganu Ioanu III 50
156. Buta Michaelu II 52
158. Marcu Michaelu II 53
160. Zugravu Ioanu III 52
162. Marcu Michaelu ºi Ioanu III
164. Iacobu Isaiu II 55
166. Rochsinu Ioanu Ioana II 56
168. Bãra Nicolae II 57
170. Gurzou Petru II 58
172. Iuhasu Georgiu II 59
174. Juhasu Michaelu III 59
176. Girdanu Gaboru IIII 15
178. Martinu Georgiu II 61
180. Mihuciu Flore I 43
182. Mihuciu Georgiu II 63
184. Moldovanu Ioanu III 56
186. Ruge Petru I 46
188. Radiciu Ioanu I 48
190. Roºiu Teodoru IIII 12
192. Cefanu Stefanu
194. Persocu Teodoru III 59
196. Moldovanu Nicolae III
198. Ioanu Simeonu Iova II 61
200. Isaiu Flore III 61
202. Radiciu Ilie III 62

203. Cirle Teodoru III 63
204. Gurzou Ioanu 14
205. Gurzou Teodoru II 66
206. Cirle Georgiu III 64
207. Cirle Ioanu
208. Pãpu Nicora III 65
209. Iuhasu Vasiliu III 4 ºi
210. Pãtrutia Vasiliu IIII 15
Gurzou l III 67
211. Orosu Michaelu III 68
212. Trifa Ioanu III 69
213. Cirle Georgiu III 70
214. Avramuþiu Teodoru II 68
215. Ciote Iosifu II 67
216. Condorusiu Teodoru III 71
217. Pãindanu Michaelu III 72
218. Juhasu Michaelu II 69
219. Gombosiu Ioanu Bãicanu Mitru 220. Trifa Georgiu III 73
221. Trifa Ioanau III 74
222. Coste Ioanu
223. Pãindanu Teodoru III 75
224. Bãicanu Mitru
225. Gurzou Nicolae III 76
226. Pãindanu Gaboru III 77
227. Popu Vãsiliu III 78
228. Marcu Demetriu III 79
229. Marcu Vãsiliu II 70
230. Girdanu Vasiliu III 80
231. Gombosiu Petru III
232. Bãicanu Nicolae III 87
233. Rosiu Georgiu II 71
234. Cirle Teodoru II 72
235. Bãicanu Flore I 49
236. Horvatu Ioanu II 73
237. Balintu Mitru I 50
238. Balintu Ioanu III 82
239. Pãteru Pãtru III 53
240. Cirle Ioanu III 54
241. Cirle Michaelu III 85
242. Rosiu Nicolae I 51
243. Gurzou Michaelu III 86
244. Gurzou Nicolae III 87
245. Mihuciu Ioanu II 74
246. Iovanu Gavrila II 75
247. Orosu Teodoru III 85
248. Marcu Michaelu I 52
249. Petrusianu Ioanu II 76
250. Petrusianu Pãtru III 89
251. Cirle Georgiu III 90
252. Cirle Gorgiu III 91
253. Orosu teodoru III 93
254. Marcu Ioanu I 53
255. Condorusiu Opre II
Cefanu Ilie 77
256. Condorusiu Pãtru III 93
257. Orosu Ioanu I 54
258. Drãganu Ioanu II 78
259. Duma Iosifu II 79
260. Gurzou Procopiu I 55
261. Cosma Ioanu I 56
262. Sava Georgiu I 57
263, Drãganu Georgiu II 80
264. Drãganu Pãtru III 94
265, Pãtcasiu Michaelu II 81
266. Bãgoinivu Georgiu I 58
267. Bordasiu Stefanu III 95
268. Drãganu Ioanu Ciote Georgiu III 8
269. Gurzou Ioanu II 97
270. Condorusiu Alecsandru II 82
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271. Gurzou Onuciu III 98
273. Cirle Teodoru II 83
275, Cefanu Pavelu II 84
277, Cefanu Gavriilu III 2
279. Pãtcasiu Ilie I 59
281. Boca Michaelu IIII 16
283. Ruge Vasilui (groznavu)
285. Bordasiu Georgiu
287. Cora Teodoru IIII 19
289. Ciote Pãtru
Martinu Georgie IIII 21
Balintu Pãtru IIII 22
Girdanu Nicolae III 90 60
Gurzou Michaelu III 4
Hoducz Igada IIII 23
Iruka Teodoru IIII 24
Teodoru Cefanu IIII 25

272. Cirle Nicolae III 99
274. Orosu Teodoru III 100
276. Cora Flore III 1
278. Radiciu Teodoru III3
280. Ruge Teodoru II 85
282. Gurzou Teodoru IIII 17
284. Iancu Pãnte
286. Gurzou Ianosielu IIII 18
288. Bãra Ioanu IIII 20

Mai sus am încercat sã dau numele familiilor din cele patru uliþe sau
sectoare. În sectorul I în total figureazã 60 de nume de familii
6. Rocsinu Georgie Terentie I.
10. Rocsinu Iosifu I. 2
12. Buta Flore I. 3
13. Gyurca Stefanu I 4
14. Cosma Mihaelu I 5
20. Iova Demetriu I 6
27. Ardeleanu Teodoru I. 7
30. Cioca Stefanu I.8
31. Dulou Georgiu I 9
33. Dulou Michaelu I 10
34. Marcu Flore I 18
35. Sava Vasiliu I 12
36. Rocsinu Pavelu I 13
45. Rochsinu Codru I 14
63. Marcu Pavelu I 16
28

64. Marcu Mitru I 17
65. Marcu Ioanu I 18
70. Ioana Petrusianu I 19
71. Vasiliu Rochsinu I 20
72. Rochsinu Teodoru I 21
73. Rochsinu Alexandru I 22
74. Cefanu Teodoru I 23
75. Buta Ioanu I 24
80. Popu Ioanu I 25
96. Nethie Mitru I
97. Nistoru Michaelu I
98. Nethie Michaelu I
102. Martinu Ioanu I 28
105. Ruge Teodoru I
106. Ruge Petru I 30
107. Ruge Mihaelu I 31
111. Gurzou Gaboru I 32
125. Nethie Teodoru I 33
128. Buta Ioanu I 34
130. Nistoru Georgiu I 35
135. Ioava Ioanu I 36
139. Radiciu Ioanu I 37
153. Ruge Vasiliu I 38
155. Buta Georgiu I 39
157. Rochsinu Rafila I 40
167. Rochsinu Vasiliu I 41
171. Petrusianu Vasiliu I
173. Rochsinu Stefanu I 42
180. Mihuciu Flore I 43
181. Mihuciu Teodoru I 44
183. Mihuciu Nusca I 45
186. Ruge Petru I 46
187. Gurzou Ioanu I 47
188. Radiciu Ioanu I 48
235. Bãicanu Flore I 49
237. Balintu Mitru I 50
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242. Rosiu Nicolae I 51
248. Marcu Michaelu I 52
254. Marcu Ioanu I 53
257. Orosu Ioanu I 54
260. Gurzou Procopiu I 55
261. Cosma Ioanu I 56
262. Sava Georgiu I 57
266. Bãgoinivu Georgiu I 58
279. Pãtcasiu Ilie I 59
Putem sã deducem cã din (sectorul?) I (denumirea de sectorul I nu
ºtim precis ce ar fi, ce însemnã) au contribuit locuitorii caselor de la
numãrul 2 pînã la 59. Din listã lipsesc proprietarii caselor cu numãrul 11,
15, 26. 2, 29, ceea ce însemnã cã proprietarii caselor înºirate nu au
contribuit la zidirea ºcolii.
În sectorul II sînt 86 nume de familii:
2. D Ruge Foare vãduvã II
3. Cefanu Gerorgiu II 2
5. Cefanu Teodoru II. 4
7. Patca Vasiliu II. 5.
9. P. Gurzou Michaelu II gr
11. Martinu Georgiu II. 7
15. Bãra Floare II 8
21. Petrusianu Georgiu II 9
23. Ruge Petru II 10
24. Patca Ilie Georgiu II 11
32. Dulou Alecsandru II. 13
37. Martinu Teodoru II 14
39. Rosiu Ioanu II 15
40. Cosma Teodoru II 16
41. Trifa Nicolae II 17
42. Ciote Pavelu II 18
44. Nethie Stefanu II 1
47. Parge Ioanu II 20
48. Cioca Teodoru II 21
30

49. Nethie Ioanu II 22
50. Nethie Michaelu II 13
53. Cosma Ioanu II 24
58. Puiu Georgiu II 26
60. Tatu Georgie II 15
61. L. Ruge Georgiu II 27
62. Martinu Vasiliu II 28
68. Pãtca Ioanu II 29
69. Cefanu Vasiliu II 20
76. Rochsinu Demetriu II 31
77. Ardeleanu Teodoru II 32
82. Marcu Georgiu II 33
90. Ardeleanu Nicolae II 24
92. Buta Ioanu II 35
93. Ruge Teodoru II 36
94. Iuhasu Flore II 37
99. Nethie Michaelu II 38
103. Martinu Vasiliu II 39
113. Buta Ioanu II 46 sforu
115. T Ruge Georgiu II 41
116. Iova Ioanu Ciote Mitru II 42
117. Ciote Georgiu II 43
122. Ardeleanu Georgiu II 44
129. Suciganu Stefanu II 45
131. Ruge Georgiu II 46
133. Ciuciu Nicolae II 47
134. Sava Teodoru II 46
138. Ciote Pascu II 49
147. N. Ruge Teodoru II 50
149. Bãicanu Georgiu II 51
156. Buta Michaelu II 52
158. Marcu Michaelu II 53
159. Marcu Flore, II 54
164. Iacobu Isaiu II 55
166. Rochsinu Ioanu Ioana II 56
168. Bãra Nicolae II 57
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169. Cefanu Georgie III 53
170. Gurzou Petru II 58
172. Iuhasu Georgiu II 59
177. Puiu Michaelu II 60
178. Martinu Georgiu II 61
179. Mihuciu Teodoru II 62
182. Mihuciu Georgiu II 63
197. Balintu Gaboru II 69
198. Ioanu Simeonu Iova II 61
201. Isaiu Nicolae II
205. Gurzou Teodoru II 66
214. Avramuþiu Teodoru II 68
215. Ciote Iosifu II 67
218. Juhasu Michaelu II 69
229. Marcu Vãsiliu II 70
233. Rosiu Georgiu II 71
234. Cirle Teodoru II 72
236. Horvatu Ioanu II 73
245. Mihuciu Ioanu II 74
246. Iovanu Gavrila II 75
249. Petrusianu Ioanu II 76
255. Condorusiu Opre II
258. Drãganu Ioanu II 78
259. Duma Iosifu II 79
263. Drãganu Georgiu II 80
265. Pãtcasiu Michaelu II 81
269. Gurzou Ioanu II 97
270. Condorusiu Alecsandru II 82
273. Cirle Teodoru II 83
275. Cefanu Pavelu II 84
280. Ruge Teodoru II 85
Lista contribuitorilor sectorului II începe cu numãrul 2 ºi se terminã cu
97. Din listã lipsesc proprietarii caselor cu numãrul 1, 3, 6, 12, 19, 23,
25, 30, 34, 40, 48, 64, 65, 77, 86, 87–96 ceea ce însemnã cã proprietarii caselor înºirate nu au contribuit la zidirea ºcolii. Este foarte intere32

sant faptul cã la casele cu numãrul 13, 15, 20, 46, 53, 69, 24 sînt înºiraþi
cîte doi, iar la numãrul 46 sînt trei nume ceea ce înseamnã cã în casa cu
numãrul respectiv locuiau douã sau trei persoane care au contribuit la
zidirea ºcolii.
Pe listã, în sectorul III figureazã 112 nume de familii:
8. Marcu Mihaelu III.
16. Puiu Ioanu III 7
17. Gurzou Mihaelu Laci III
18. Boca Flore III 3
19. Puiu Teodoru III 4
25. Marcu Teodoriu Moisu III 5
26. Iga Petru III 6
38. Marcu Petrui III 7
43. Cefanu Ioanu III 8
51. Buta Teodoru III 9
52. Martinu Michaelu III 10
54. Nethie Flore III 11
55. Nethie Vasiliu III 12
56. Marcu Flore III 13
57. Cosma Teodoru III 25
59. Lati Vasiliu III 14
66. Pãtca Pãtru III 15
67. Pãtca Michaelu III 16
79. Suciganu Nicolae III 17
81. Gurzou Gaboru III 18
83. Buta Mitru III 19
84. Ardeleanu Ioanu III 20
85. Cefanu Ioanu III 21
86. Ruge Georgiu III 22
87. Ardeleanu Georgiu III 23
88. Cioca Pascu III 24
89. Cioca Ioanu III 25
91. Buta Stefanu III 26
100. Nethie Teodoru III 28
101. Nethie Ioanu III 29
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110. Ciote Nicolae III 30
112. Rochsinu Nitia III 30
114. Condorusiu Mitru III 32
118. Pãtcasiu Michaelu III 33
119. Suciganu Teodoru III 34
120. Ruge Ioanu Glagoru III 35
121. Cora Michaelu III 36
123. Ruge Georgiu III 37
124. Ruge Petru III 38
126. Buta Mitru III
127. Crisianu Pascu III 39
132. Borgasiu Teodoru III 40
136. Nethie Michaelu III 41
140. T. Ruge Michaleu III 42
142. Plumbasiu Teodoru III 43
143. B. Iova (Michaelu) Georgiu III 44
144. B. Iova Ioanu III 44
145. Iuhasu Michaelu III 45
146. Ruge Georgiu III 46
148. Iova Michaelu III 47
150. Iuhasu Vasiliu III 48
151. Iova Mitru III 49
154. Suciganu Ioanu III 50
160. Zugravu Ioanu III 52
161. Zugravu Teodoru III 52
162. Marcu Michaelu ºi Ioanu III
169. Cefanu Georgie III 53
174. Juhasu Michaelu III 59
175. Girdanu Ioanu III 55
184. Moldovanu Ioanu III 56
185. Isaiu Mitru III 57
189. Balintu Flore III 11
191. C Buta Georgiu III 58
194. Persocu Teodoru III 59
195. Gurzou Ioanu III 60
196. Moldovanu Nicolae III
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200. Isaiu Flore III 61
202. Radiciu Ilie III 62
203. Cirle Teodoru III 63
206. Cirle Georgiu III 64
208. Pãpu Nicora III 65
209. Iuhasu Vasiliu III 4 ºi Gurzou l III 67
211. Orosu Michaelu III 68
212. Trifa Ioanu III 69
213. Cirle Georgiu III 70
216. Condorusiu Teodoru III 71
217. Pãindanu Michaelu III 72
219. Gombosiu Ioanu Bãicanu Mitru III 73
221. Trifa Ioanau III 74
223. Pãindanu Teodoru III 75
225. Gurzou Nicolae III 76
226. Pãindanu Gaboru III 77
227. Popu Vãsiliu III 78
228. Marcu Demetriu III 79
230. Girdanu Vasiliu III 80
231. Gombosiu Petru III
232. Bãicanu Nicolae III 87
238. Balintu Ioanu III 82
239. Pãteru Pãtru III 53
240. Cirle Ioanu III 54
241. Cirle Michaelu III 85
243. Gurzou Michaelu III 86
244. Gurzou Nicolae III 87
247. Orosu Teodoru III 85
250. Petrusianu Pãtru III 89
251. Cirle Georgiu III 90
252. Cirle Giorgiu III 91
253. Orosu Teodoru III 93
256. Condorusiu Pãtru III 93
264. Drãganu Pãtru III 94
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267. Bordasiu Stefanu III 95
268. Drãganu IoanuCiote
Georgiu III 8
271. Gurzou Onuciu III 98
272. Cirle Nicolae III 99
274. Orosu Teodoru III 100
276. Cora Flore III 1
277. Cefanu Gavriilu III 20
278. Radiciu Teodoru III 3
Girdanu Nicolae III 90 60
Gurzou Michaelu III 4
Contribuitorii sectorului III se începe cu numãrul 3- ºi se terminã cu
nu numãrul 100. Din acest sector lipsesc casele cu numerele 1, 2, 7,
31, 51, 54, 66, 81, 83, 84, 88, 92, 96, 97. La casele cu numãrul 3, 4, 30,
44, 52, 59, 85, 90, 93 figureazã cîte douã nume.
Sectorului IIII îi aparþin doar 23 nume de familie:
28. Boca Teodoru IIII
78. Rochsinu Ioanu IIII 2
104. Suciganu Mihaiu IIII 3
108. N. Buta Zacharie IIII 7
109. Ciote Flore IIII 5
141. Plumbasiu Michaelu IIII 36
152. Iova Michaelu IIII 7
163. Cefanu Georgiu IIII 8
165. Isaiu Flore IIII 9
176. Girdanu Gaboru IIII 15
190. Roºiu Teodoru IIII 12
199. Radiciu Ioanu IIII 13
210. Pãtrutia Vasiliu IIII 15
281. Boca Michaelu IIII 16
282. Gurzou Teodoru IIII 17
286. Gurzou Ianosielu IIII 18
287. Cora Teodoru IIII 19
288. Bãra Ioanu IIII 20
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Martinu Georgie IIII 21
Balintu Pãtru IIII 22
Hoducz Igada IIII 23
Iruka Teodoru IIII 24
Teodoru Cefanu IIII 25
Contribuitorii sectorului IIII încep cu numãrul 2 de casã ºi se terminã
cu numãrul 25. Lipsesc numerele 1, 4, 6, 10, 11, 14. La numerele 7 ºi
15 apar numele a doi contribuitori.
Putem constata cã numãrul familiilor creºte odatã cu creºterea numãrului de sector, iar în sectorul IIII scade la 23 de nume de familie. În
cele patru sectoare putem constata cã mai multe nume se repetã, înseamnã cã pe listã figureazã mai multe familii cu acelaºi nume. Din
toate numele de familii ºi de botez pînã azi au ºi dispãrut cîteva din ele
ca: Plumbaºiu, Zugravu, Persocu, Blãgoinivu, Parge(nume de familii),
Iga, Lati, Iruka, Pascu, Oprea, Codru, Procopie, Igada (nume de botez)
În total, din cele 296 de nume înºirate pe lista din anul 1874 putem
enumera doar 75 de nume de familie (dintre care mai multe apoi se
repetã) din care dacã scãdem cele opt care au dispãrut atunci înseamnã cã ne rãmîn în total 67 nume de familie. Trebuie sã accentuãm cã pe
aceastã listã nu figureazã toate familiile din Micherechi ci numai cei care
au contribuit la zidirea ºcolii. O ipotezã ar fi cã familiile fãrã copii sau cei
mai în vîrstã, cei mai sãraci nu au contribuit la zidirea ºcolii, deci aceastã listã nu poate sã fie completã în privinþa numãrului de populaþie. Este
interesant faptul cã la unele familii a apãrut pe listã ºi supranumele ca:
Marcu Teodoriu, Moisu: Popu Ioanu, Zavosocã: Gurzou Mihaelu, Laci:
Buta Ioanu, Sforu: Ruge Ioanu, Glagoru: Ruge Vasiliu,( groznavu), (numele sînt redate cu ortografia folositã în documentul original)
Dupã cum am constatat în cele I, II, III, IIII aºa-zise sectoare sînt în total
296 de nume. Probabil cã aproape fiecãrui nume îi corespunde o familie. Pe harta Micherechiului realizatã în anul 1866 de Keresztszeghy Antal în comunã au existat în total 291 de case ceea ce însemnã cã numãrul familiilor din documentul original amintit aproape coincide cu numãrul
caselor de pe hartã. Numerotarea caselor începe de la nod-est dinspre
pusta Varsányhelyi ºi Salonta, de la numãrul 1 pînã la numãrul 19, la
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mijloc cu biserica ortodoxã, aceastã secvenþã coincide ºi azi cu strada
Kossuth.
Fiecare familie existentã azi în comuna Micherechi, pe baza documentului din anul 1875 ºi a hãrþii realizate în anul 1866 îºi poate identifica
casa strãmoºilor de odinioarã. Pe baza documentului putem identifica
exact cã Zugravu Teodoru ºi Ioanu au locuit în sectorul III în casa cu
numãrul 52.

Zugravul Teodor din Micherechi
În arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, dupã cum am
amintit anterior s-a pãstrat un document important, un „protoculu care
cuprinde numele aceloru indivizi cari contribuiescu în anii 1875–76 suma
de 2 fl. pentru zidirea ºcolei confesionale gr. or. romane din comunitatea
Mihcherechiu” În acest document, care de fapt este o listã, al 160-lea
contribuitor este Zugravu Ioanu, iar al 161-lea este Zugravu Teodoru. Pe
baza informatorilor întrebaþi, putem afirma cã nici în memoria celei mai
în vîrstã generaþii din Micherechi nu s-a pãstrat numele de familie
Zugravu, care desigur cã a existat în Micherechi dupã cum atestã ºi
acest document din anul 1875. Aurel Chiriac în volumul „Crisia” al
Muzeului Þãrii Criºurilor din Oradea în anul 1990 scrie cã zugravul
Teodor din Micherechi este originar dintr-o aºezare româneascã care
azi se gãseºte în Ungaria ºi cã este unul dintre numeroºii zugravi care
în secolul al XVIII-lea au strãbãtut satele din nord-vestul României,
rãspunzînd solicitãrilor venite din partea unor comunitãþi rurale de aici,
interesate în a decora cu picturi sau icoane pe lemn interioarele, lãcaºurile de cult. În colecþia Muzeului Þãrii Criºurilor din Oradea se aflã douã
icoane, iar pe una dintre ele avînd ca temã pe Maria cu Iisus copil apar
consemnate numele ºi anul realizãrii, scrise în româneºte cu chirilice:
„Aceste icoane le-amã zugrãvit zugravul Teodorã din Mikerki anul 1769”.
Pînã în prezent alte informaþii în legãturã cu acest zugrav nu s-a gãsit.
Dupã cum am precizat ºi anterior, aproape concomitent cu stabilirea
lor definitivã, românii ortodocºi aºezaþi în Micherechi ºi-au închegat o
comunitate bisericeascã proprie. ªi – în relativ scurt timp – ºi-au construit prima lor bisericã ortodoxã fãrã aprobare legalã pentru cã împãrãteasa Maria Tereza doar în anul 1770 ulterior a admis luarea în folosinþã
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a primei biserici construitã din paiantã care avea turnul din lemn, care
nu a rezistat prea mult fiindcã în incendiul din anul 1836 se prãbuºeºte
cu totul. Urbariul din anul 1770 precizeazã stabilirea definitivã a românilor în Micherechi pentru cã acesta fixeazã data „au trecut doar trei ani
de cînd am impopulat aceastã aºezare”. Aceasta este data fixatã de
urbariul din 1770 ceia ce nu înseamnã cã românii stabiliþi aici nu au
sosit cu mult mai devreme chiar cu cîteva decenii. Deci putem sã presupunem cã acest zugrav Teodorã din Mikerki într-adevãr la solicitarea
românilor s-a stabilit în Micherechi în anul 1768 (pentru cã în acest an
au fost realizate acele douã icoane pe lemn care azi se gãsesc în colecþia muzeului din Oradea) sã ajute la decorarea interioarelor, a lãcaºului
de cult care poate în acel an deja exista. Este interesant faptul cã peste
mai bine de o sutã de ani, deci în anul 1875 pe lista amintitã apare
acest nume Zugravu Ioanu ºi Zugravu Teodoru. Dacã în cazul zugravului Teodorã din Mikerki „descoperim un meºter de bunã facturã care a
cunoscut ºi a acceptat soluþii plastice venite pe filiera Apuseanã aspect
care consacrã o formulã complexã cu o contribuþie decisivã în dezvoltarea picturii româneºti în general” atunci e posibil ca în cursul cercetãrilor viitoare trebuie sã mai gãsim cîteva din icoanele pictate de acest
zugrav. Trebuie sã mai gãsim cîteva date precise în legãturã cu activitatea acestui meºter care face parte din rîndul acelor zugravi-þãrani, care
prin marea lor forþã creatoare, reuºesc sã revitalizeze vechiul fond al
artei postbizantine.
Despre viaþa religioasã a micherechenilor putem constata cã deºi
marea majoritate a populaþiei a rãmas la ortodoxism, azi ºi acest plan
s-a diversificat. În prezent din întreaga populaþie:
– 535 de familii sînt ortodoxe (în total cam 2000 de persoane),
– 300 de persoane sînt de religie baptistã,
– 150 de micherecheni sînt penticostali,
– 130 de persoane deºi au rãmas ortodoxe a fãcut legãmîntul la,
Oastea Domnului.28
În Micherechi întemeierea bisericii baptiste dateazã din anul 1921.
Dupã cum putem afla din studiul lui Alexandru Hoþopan. „Istoria bisericii
baptiste din Micherechi, baptismul a ajuns la Micherechi prin intermediul
crîstorenilor români (Crîstor este o comunã din vecinãtatea Micherechiului,
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Scrisoare adresatã protopopului Nicolae Rocsin
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cu populaþie mixtã. Cam 50% din întreaga populaþie de origine au fost
români ortodocºi, iar cealaltã jumãtate a populaþiei erau maghiari reformaþi relativ timpuriu, în secolul XVII-lea).
Dupã terminarea primului rãzboi mondial, dupã Trianon, biserica ortodoxã a rãmas fãrã nici o organizaþie care ar fi avut menirea sã conducã
viaþa religioasã a credincioºilor români din cele 20 de parohii ortodoxe
rãmase în Ungaria. Datoritã acestei situaþii prin anii 1920 printre românii
din Micherechi a prins rãdãcini baptismul. Totodatã, cu sosirea noului
preot ortodox, Ioan Olah, în anul 1927 în cadrul ortodoxismului a luat
fiinþã ºi gruparea Oastea Domnului. Gruparea Oastea Domnului la început a funcþionat la ºcoala confesionalã pînã în anul 1942, apoi pînã în
anul 1973 în chirie la o casã particularã. Din anul 1973 pînã în anul
1990 se adunau în casa parohialã iar în anul 1990 ºi-au construit o nouã
casã de adunare din donaþiile adunate.
Dupã 1945, de prin anii 1940 în Micherechi s-a rãspîndit ºi cultul
penticostal. Mai tîrziu, în anul 1974 s-a ºi înfiinþat Adunarea penticostalã din Micherechi care la fel cu cei de la Oastea Domnului au casa lor
de adunare aparte. Existenþa acestei diversitãþi religioase este un mare
cîºtig pentru întreaga comunitate Micherechi deoarece toate confesiunile þin la limba românã, în bisericã, în casele de rugãciuni vorbesc,
cîntã ºi se roagã în limba românã lucru prin care îºi pot menþine identitatea româneascã. În cazul micherechenilor, credinþa este egalã cu existenþa lor româneascã.

Numele românilor din Micherechi
Pînã în prezent au apãrut mai multe studii referitoare la supranumele
românilor din Ungaria, dintre care Rodica Bogza Irimie în volumul Sistemul supranumelor la românii din Ungaria dã o analizã amãnunþitã în
legãturã cu supranumele în sistemul românesc de denominaþie, despre
tipurile de supranume. Acest studiu nu are scopul de a analiza, de a
tipiza supranumele românilor din Micherechi ci numai de a reda supranumele familiilor existente azi în comunã fiindcã aceste familii duc
mai departe tradiþia supranumelor. Dupã cum vom observa cîteva se
repetã fiindcã sînt douã familii aparte cu acelaºi supranume, dar care
sînt rudenii, sînt urmaºii aceleiaºi familii de odinioarã, cînd s-a format
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supranumele respectiv. Cu cît sînt mai multe familii cu acelaºi supranume cu atît are mai mare ºansã familia respectivã ca supranumele familiei sã supravieþuiascã, sã se menþinã. Cu dispariþia unei familii dispare
ºi supranumele. În acelaºi timp, unele sînt înlocuite cu supranume noi,
sau numai li s-a adãugat unul mai nou lîngã cel vechi
1. Gheorghe Radici – a Cãuaciului
2. Vasile Budai (Buta) – a Todichi
3. Toader Berenyi (Buta) – a evii Lichii
4. Petru Jozsa – a Borodanului
5. Teodor Cosma – a Sfãtului
6. Ioan Pãtcaº – a lui Ilie a Gheorghe Martii
7. Gheorghe Bihari (Buta) – a Todichi
8. Ioan Puj – a Iancului – a Puiului
9. Vasile Cora – a Ruºului – mai nou a lu Cheþel
10. Ioan Bogyo – Ghichii
11. Vasile Ardelean – a lu Pomiroaie
12. Vasile Þirle – a Pistriþului
13. Vasile Ruja – a Viþãlarului
14. Teodor Petruþa – a Crîstoreanului
15. Ioan Martin – a ªtioapii
16. Mihai Marc – a Moancii
17. Mihai Gurzãu – a Delii
18. Vasile Bãican – Lica Ciacli
19. Vasile Martin – Volgaºu
20. Teodor Iovan – Kalacs
21. Teodor Ruja – Templar
22. Elena Duma – Lala
23. Vasile Þirle – Lica Doamni
24. Ana Cosma – a Babii
25. Gheorghe Rocsin – a Mitruþî
26. Gheorghe Rocsin – a Misarãºului
27. Gheorghe Rocsin – a Toader Petri
28. Rafila Buta – a Orbu Todichi
29. Iosif Ciote – a lu Iosif
30. Ioan Cosma – a Cociºului
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31. Martin – a Bunicului
32. Gomboº – a lu Gomboº
33. Ioan Ruja – a Moisî
34. Teodor Iova – a Macului
35. Vasile Cefan – a lu Pavãl
36. .................. – Miºca lui Cizmaº
37. Gheorghe Puºcaº – A Bocoancii
38. Gheorghe Martin – A Fusului
39. Mihai Gurzãu – a lui Vonaº
40. Gheorghe Sferle – a Ciacli
41. Ioan Rocsin – a Petre Ghiurchi
42. Teodor Rocsin – a Niculuþî
43. Gheorghe Iovan – a Popii
44. Iosif Puºcaº – a Bocoancii
45. Gheorghe Cosma – a lu Pãsulaº
46. Mihai Isai – Cotuna
47. Ioan Sucigan – a Sechi
48. Ioan Hodãjeu – nu are supranume
49. Vasile Mãrcuþ – Piþu
50. Ioan Oros – a Niºchi ( nyisd ki)
51. Mihai Iuhas – Cichiº (csikis)
52. Vasile Petruºan – a lu Bãlaj Ocsi
53. Mihai Petruºan – a lu Bãlaj
54. Ana Petruºan – a Nicoarii a lu Trãian
55. Teodor Gurzãu – a Bocoºului
56. Alexandru Gurzãu – a Toghi – a toara filii, a lu Toader Rafilii
57. Alexandru Ruja – Tanþoº
58. Ioan Condoroº – a lui ªandor
59. Mihai Marc – a Borbilului
60. ................. – Flore Bobii
61. Gheorghe Dulãu – Vasilica Niþî
62. Boca – a lu Ghiurcoaie
63. Gheorghe – Gyuri lu Heregyeu – a Tomi – a lu Mihãieº
64. Teodor Ruja – a Negrului
65. Toader Oros – a Micului
66. Gheorghe Martin – a Curtului scurt
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67. Mihai Costa – a Moancii
68. Vasile Condoroº – a Ciulului
69. Toader Drãgan – a lu Drãgan
70. Ioan Netye – a ªutului
71. Ioan Netye – Bilescu
72. Ioan Netye – a Florii Lichii
73. Vasile Marc – Biþa
74. Vasile Berenyi (Buta) – Lica evii Lichii
75. Vasile Papp – a Perî
76. Teodor Cefan – a Ferului
77. Gheorghe Mihuþ – Gliga cizmaºului
78. Gheorghe Mihuþ – a Gusti
79. Mihai Sava – a lui Vasalie
80. Gheorghe Boca – Boceºti
81. Gheorghe Sava – a lui Pomir
82. Teodor Ianc – a Savii
83. Teodor Þirle – a Mîþului
84. Gheorghe Þirle – a Mîþi – Mîþoc
85. Teodor Iuhas – Locuþa
86. Trãian Marc – a Stãvarului
87. Mihai Marc – Mihai Borbilului
88. Ioan Ruja – a lu ªvarþ
89. Mihai Ruja – a Cãuaciului – a Ciubãrarului
90. Teodor Ruja – Tibi a Babii
91. Gheorghe Pãtca – a Bucului
92. Mihai Gurzãu – Mihãieº
93. Gheorghe Nistor – a Miºului
94. Maria Buta – a Buti
95. Mihai Pãtca – a Oaii
96. Terenþiu Rocsin – a lu ªtefãnoc
97. Vasile Bordaº
98. Mihai Oros – Ilii
99. Tiberiu Iuhas – nu are supranume
100. Teodor Ardelean – a Holbanului
101. Teodor Cefan – a lu Babã
102. Teodor Cserhati (Ciotea) – a Oaii
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103. Alexandru Herdean – a Gligii
104. Ioan Iuhas – a lui Mihai gazda
105. Ciote – a Boului
106. Alexandru Gurzãu – a lui Lazãr
107. Alexandru Rethelyi – a Roºului
108. Ioan Buta – a Þoiului
109. Vasile Netea – a Ani Florii
110. Teodor Pui – a Pãdurenii
111. Mihai Rocsin – a Bãicanului
112. Teodor Herdean – a Anii Florii Vozár
113. Ioan Ardelean – a lu Cloºcãu
114. Ioan Radici – a lu Janoº
115. Teodor Mihuþ – a Gligii
116. Gheorghe Isai – a Bicii
117. Gheorghe Netye – Gligor
118. Teodor Ruja – a Udocului
119. Gheorghe Petruºan – a Durii
120. Gheorghe Ruja – a Martii
121. Ioan Iuhas – a Flocii
122. Teodor Gurzãu – a Lupului
122. Gheorghe Cefan – a Þoiului
123. Elena Cora – a Culii
124. Vasile Ardelean – a Haºului
125. Ioan Cosma – a Bãrî
126. Gheorghe Gurzãu – a Lupului
127. Mihai Sava – a lui Pomir
128. Ioan Bekesi (Buta) – a lui Ghiurcoaie
129. Teodor Gurzãu – a lui Pitic
130. Mihai Martin – a Fusului, a fost a Curtului, dar s-a degradat
131. Cosma – a Clisî
132. Gheorghe Ruja – a Rujii
133. ªtefan Iuhas – a Locuþî
134. Gheorghe Marc – a Niþî
135. Mihai Ardelean – a lu Pomir – a Socului
136. Ioan Tat – Mocuþa
137. Mihai Cosma – a Ouarului – a Gîþului
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138. Gheorghe Buta – a lui Cotrov
139. Ioan Cosma – a Sfãtului
140. Vasile Mihuþ – Gliga
141. Ioan Rocsin – a Codrii
142. Ioan Radici – a lui Hereghieu
143. Simion Pãtcaº – a Bitii
144. Gheorghe Cefan – a Tincii
145. Petru Muntyan – nu are supranume
146. Ioan Ardelean – a lui Andraº
147. Vasile Poiendan – a Ciocîrti
148. Vasile Ciotea – a Patronului
149. Vasile Cosma – Sechi (szeki)
151. Gheorghe Condoroº – a Dainii
152. Vasile Poiendan – a lui Tibi
153. Vasile Þirle – a lui Pulhac
154. Silvie Gurzãu – a Delii
155. Mihai Gurzãu – a Leci
156. Valerie Rocsin – a Birãului
157. Mihai Oros – Bãtãranu
158. Ioan Sucigan – Vintereanu
159. Gheorghe Poiendan – a Pupii
160. Vasile Ruja – a Miþî
161. Teodor Cioca – a Ciochi
162. Gheorghe Sava – a Popuþî
163. Ioasif Cosma – a Toutului
164. Ioasif Cosma – a lui Ijac
165. Ioan Rocsin – Nuþu Babii
166. Gheorghe Balint – a lui Cizmaº
167. Ioan Radici – a Cãuaciului
168. Imre Pãtcaº – Imre lu nanã Sidã
170. Ioan Buta – a Butii
171. Vasile Radici – a Oniþî
172. Petru Tripa – a Sîrbului
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Maria Berényi

ªcoala din Micherechi
Situaþia generalã a ºcolilor româneºti
din comitatul Bihor în secolele XVIII–XIX
Înainte de a prezenta istoria ºcolii confesionale din Micherechi, consider util sã se cunoascã în linii mari evenimentele care au premers
actului de înfiinþare a ºcolilor româneºti din Bihor.
Fãcînd o scurtã reprivire asupra situaþiei ºcolilor din comitatul Bihor în
secolul al XVIII-lea – aºa dupã cum relateazã în unele date ºi documente
cu privire la istoricul ºcolilor române din Bihor – situaþia se prezintã cam
în felul urmãtor: reforma bisericeascã din secolul al XVI-lea a produs o
miºcare mai liberã în viaþa intelectualã a popoarelor ceea ce a avut ºi
asupra educaþiei ºi a ºcolii peste tot.
Împãrãteasa Maria Tereza plecînd de la faptul cã rãzboaiele reclamau ostaºi destoinici ºi de la constatarea cã popoarele datoritã domniei îndelungate a turcilor au ajuns într-o stare de decadenþã ºi neºtiinþã, a
dat o deosebitã atenþie înfiinþãrii ºcolilor, dispunînd sã se ridice ºcoli în
fiecare comunã ºi sã se constrîngã sãtenii sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã.
În 27 septembrie 1770 împãrãteasa dã „Regulamentul naþiunii Ilirice”.
În acest Regulament se trateazã la capitolul X, paragraful 65, „despre
înfiinþarea ºcoalelor triviale mai mici” ºi se aratã cã din „partea reginei sau remis dispoziþiuni cãtre toate autoritãþile ca în comunele care sînt în
stare a întemeia ºi susþinea ºcoale – sã se adreseze acelor autoritãþi
care au da nu numai tot sprijinul ci a interesa cu deadinsul ca atari
instituþiuni sã se realizeze”.
Un progres în reþeaua ºcolarã din Bihor se constatã dupã legea ºcolarã
„Ratio Educationis”, aprobatã de Maria Tereza în anul 1777, care dispunea printre altele ca „fiecare naþiune sã fie instruitã prin ºcoalele sale
naþionale în fruntea cãrora sã fie învãþãtori bine pregãtiþi”. Pe baza acestui regulament au fost stabilite nouã districte ºcolare, ai cãror directori
conduceau activitatea educativã din districtul respectiv. Pe baza acestei
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legi se înfiinþeazã la Oradea în acelaºi an (1777) un district sau inspectorat ºcolar, a cãrui jurisdicþie se întindea asupra comitatelor Arad, Bihor, Bichiº, Cenad, Csongrád, Caraº, Maramureº, Satu Mare, Timiº ºi
altele. ªcolile erau organizate pe principiu naþional ºi confesional. De
aceea ºcolile româneºti erau ortodoxe ºi greco-catolice ºi în fruntea lor
erau numiþi prefecþi.
Numirea directorilor în fruntea districtelor ºcolare aparþinea competenþei Consiliului Locumtenenþial. De acest for a fost numit în fruntea
Districtului ºcolar Oradea – cãruia îi aparþinea ºi comuna Micherechi –
Alexie Vezelici. Denumirea a fost anunþatã în noiembrie 1787 învãþãtorilor din Eparhia Aradului.
Dupã rãscoala lui Horea, împãratul Iosif al II-lea pornind de la ideea cã
relele din societate pot fi înlãturate în primul rînd prin promovarea culturii,
a dat o serie de dispoziþii pentu înfiinþarea de ºcoli naþionale cu precizãri
clare privind obligaþiile bisericilor ºi comunitãþilor în acest sens.
În anul 1785 contele Jankovici prezintã un raport împãratului Iosif al IIlea în care se aratã toate „relele” descoperite de el, „rele” care îºi au ca
origine sãrãcia ºi lipsa de culturã. Împãratul în urma acestui raport, prin
locotenenþa domneascã, provoacã comitatul Bihor ca sã se ia mãsuri
necesare ºi sã se înfiinþeze ºcoli în toate comunele ortodoxe din comitat,
obligînd deodatã ºi pe proprietarii de pãmînt ca ºi ei sã contribuie la
înfiinþarea ºi susþinerea acestora.
În aceastã rezoluþie printre altele se prevede ca rechizitele pentru ºcolari
pentru cîþiva ani sã se împartã gratuit, ca învãþãtori sã fie numai aceia
care vor cunoaºte ºi limba germanã. Toþi copiii de ambele sexe sînt obligaþi sã urmeze ºcoala ºi pãrinþii sînt obligaþi sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã,
mai ales în timp de iarnã. Pãrinþii care s-ar arãta neglijenþi în aceastã
privinþã „sã se pedepseascã ºi trupeºte cu pedeapsa acomodatã”.
Drept urmare, în anul 1788, a fost întocmit primul proiect pentru înfiinþarea a 74 ºcoli ortodoxe în comitatul Bihor – 30 în cercul Orãzii, 14 în
cercul Beiuº ºi 30 în cercul Salonta –, din care se pare, cã s-au înfiinþat
numai 21 de ºcoli. Dar, înfiinþarea ºi continuarea ºcolilor se realiza cu
multã greutate, atît din lipsã de învãþãtori calificaþi, cît ºi din lipsã de
receptivitate din partea stãpînilor de pãmînt care erau obligaþi sã sprijine
material ºcolile, precum ºi din lipsa de înþelegere a multor locuitori cu
stare materialã precarã, care nu-ºi puteau trimite copiii la ºcoalã ºi nu
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puteau contribui la susþinerea ei. De aceea, problema a fost reluatã în
anii 1791–94 atît de cãtre forurile administrative cît ºi cele ºcolare.
La începutul secolului al XIX-lea, mai ales dupã înfiinþarea Preparandiei din Arad în 1812, se va înregistra un progres în organizarea ºcolilor
ortodoxe din Bihor. Aceastã instituþie a contribuit mult la susþinerea ºcolilor bihorene, mai ales prin faptul cã învãþãtorii pregãtiþi la Arad,
reîntorcîndu-se în comunele lor ca învãþãtori ºi avînd rezultate mai bune
cu copiii, pãrinþii îºi trimiteau copiii la ºcoalã cu mai mult zel. Pe de altã
parte, locotenenþa domneascã insistã pe lîngã comitat sã înfiinþeze ºi sã
susþinã ºcoli pe seama românilor ortodocºi în toate comunele. În acest
scop locotenenþa domneascã în anul 1813 se adreseazã Comitatului
Bihor cerînd înfiinþarea ºi reorganizarea ºcolilor române ortodoxe. Actul
nr.4827 cuprinde 23 de articole, dintre care unele au importanþã deosebitã. Interes deosebit prezintã articolele 3, 5, 12, 16, pe care le prezentãm mai jos.
Astfel art. 3 precizeazã cã: „Unde trebuie a zidi ºcoala, Domnul de
pãmînt sã se provoace, ca pentu ºcoalã sã dee loc destul de spaþios,
dacã este posibil aproape de bisericã ºi acela pe vecie sã-l cedeze comunitãþii.”
Art. 5: „Zidirea ºcoalei, dacã împrejurãrile vor permite, sã se ridice din
material solid, unde sã fie chilie largã pentru ºcoalã, altã chilie de dormitor apoi cãmarã, culinã, grinar, celar pentru trebuinþele învãþãtorului.”
Art. 12: „Catehizarea sã o facã gratuit parohul local neunit, dacã are
cvalificaþiune spre aceea, la dincontrã aceea sã o continue învãþãtorul
cvalificat.”
În art. 16. se prevedea cã pe învãþãtori sînt autorizaþi sã-i inspecteze
numai „Discateriile guvernatoare”. În afarã de aceºtia „Directorii districtuali, episcopii ºi protopopii sã se îngrijeascã ºi sã supravegheze temeinica învãþãturii religioase”.
În urma acestui act, Comitatul Bihor a format o comisie care sã se
ocupe cu aplicarea lui. Aceasta comisie abia în 1816 ºi-a prezentat raportul în adunarea generalã a comitatului, în care s-a aprobat un nou
proiect pentru înfiinþarea ºcolilor, în care se propuneau 78 de ºcoli pentru 259 sate afiliate. Adunarea congregaþionalã, în patru ºedinþe s-a ocupat de aceasta chestie. S-a decis înfiinþarea unor ºcoli din comunele
aparþinînd cercului Oardea-mare (în numãr de 29), cercul Eriu (13 scoli),
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în cercul Sárrét s-a decis sã se ridice 3 ºcoli în comunele Jaca, Darvas
ºi Apateul-unguresc. (Acestei din urmã i se afilieazã ºi comuna Sãcal),
în cercul Salonta (21 ºcoli), printre acestea figureazã ºi comuna Micherechi.
Toate aceste ºcoli erau clasificate în 3 clase. Congregaþiunea constatã cã pe teritoriul comitatului, românii ortodocºi aveau 78 ºcoli. Salariile
învãþãtorilor de asemenea se împãrþeau în trei clase. Celor din cl.I. li se
asigura un salar de 30 cubule de grîu, 16 cucuruz, 3000 porþii de fîn ºi
80 rft. Cei din cl.II. primeau naturalele celor din Cl.I, în bani 60 rft., iar cei
din cl. III, naturalele tot ca ºi celor din cl.I., în bani numai 50 rft. Mai
primea învãþãtorul ºi 12 stîngeni de lemne din care trebuia sã încãlzeascã ºi sala de învãþãmînt. Schimbarea acestora cu bani nu era permisã. În
cl. II. aparþinea Micherechiul, iar în cl.III. Jaca, Darvas, Apateu cu filiala
Sãcal.
Adunarea congregaþionalã se mai ocupã ºi cu obiectele de învãþãmînt
care se propun a se preda în ºcolile românilor ortodocºi: „citirea ºi scrierea românã; iubirea de patrie ºi rege; economia cîmpului; dedarea copiilor la curãþenie; limba maghiarã pentru care se pretinde ca învãþãtorii
sã ºtie sã vorbeascã ungureºte”.
În multe cazuri însã, aceste ºcoli au rãmas numai un proiect sau chiar
dacã s-au înfiinþat au funcþionat cu întrerupere. În anul 1825, conform
rapoartelor lui Ioan Püspöki ºi Ioan Corneli, în Bihor funcþionau în numãr
de 53 de ºcoli ortodoxe ºi 38 ºcoli greco-catolice, deci în total în numãr
de 91 ºcoli confesionale primare. Din acelaºi rapoarte rezulta cã în unele
ºcoli, condiþiile erau necorespunzãtoare atît în ce priveºte starea edificiilor cît ºi dotarea cu material didactic, precum ºi în ce priveºte frecvenþa
elevilor ºi asigurarea cu dascãli a ºcolilor.
Cu toate piedicile ºi greutãþile, încã în primul deceniu dupã revoluþia
din 1848, se constatã o creºtere a numãrului ºcolilor confesionale. Dupã
cum rezultã din documentele vremii, în anul 1854, în Bihor erau deja 49
de ºcoli confesionale greco-catolice, iar la 1860 erau 100 de ºcoli ortodoxe.
Dupã cum rezultã din rapoartele inspectorilor ºi învãþãtorilor, în multe
cazuri edificiile ºcolare erau construite din pãmînt, neîntreþinute ºi prost
dotate. Unde nu erau ºcoli, învãþãtorii care nu rareori erau în acelaºi timp
ºi cantori, fãceau lecþii cu copiii în propriile lor locuinþe.
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O nouã perioadã în dezvoltarea învãþãmîntului românesc din Bihor se
contureazã dupã anul 1867 ºi mai ales dupã adoptarea legii învãþãmîntului din 1868, care legifereazã obligativitatea ºi libertatea învãþãmîntului. Pe baza acestei legi, ºcolile primare (poporale) pot fi susþinute de
stat, confesiuni, comune politice ºi particulare. În ºcolile confesionale
biserica avea dreptul sã fixeze limba de predare ºi planul de învãþãmînt,
sã numeascã învãþãtorii, sã le fixeze salariile ºi sã-ºi exercite controlul
asupra acestora.
În deceniile urmãtoare au avut loc însã o serie de modificãri în legislaþia ºcolarã în detrimentul celorlalte naþionalitãþi din Ungaria, cu tendinþa
vãditã de maghiarizare prin ºcoalã. Astfel, conform legii din 1876, inspectorii ºcolari de stat verificau planurile de învãþãmînt, manualele ºcolare
ºi materialul didactic folosite de învãþãtori în ºcolile confesionale. De
asemenea, inspectorii puteau propune înlocuirea ºcolilor confesionale
„necorespunzãtoare”, cu ºcoli comunale sau de stat, în care limba de
predare era cea maghiarã. O loviturã ºi mai grea s-a dat învãþãmîntului
românesc prin legea Trefort din 1879, care introduce în mod obligatoriu
limba maghiarã în ºcolile româneºti. Învãþãtorii confesionali sînt obligaþi
sã-ºi însuºeascã limba maghiarã pentru a putea instrui în aceastã limbã.
În acest scop li se fixeazã un termen de 6 ani, iar calificarea candidaþilor
de învãþãtor ajunge la discreþia inspectorilor regeºti. Drept urmare,
începînd cu anul 1882 nici un învãþãtor nu putea primi diploma ºi nu
putea funcþiona, dacã nu stãpînea limba maghiarã aºa, încît s-o poatã
preda. Consistoriul mitropolitan – ca organ suprem al Bisericii Ortodoxe
Române din Ungaria ºi Transilvania – adreseazã maiestãþii sale o cerere
documentatã ºi trimite 12 deputaþi prin care îl roagã „a se îndura prea
graþios a-i retrage prealabila aprobare, cu atît mai vîrtos cãci eventuala
punere în lucrare a unei astfel de legi uºor ar putea tulbura liniºtea
dinlãuntrul credincioºilor noºtri jaluºi de limba ºi naþionalitatea lor”. Cu
toate insistenþele lor, promisiunile împãratului, legea a fost votatã ºi executatã.
Cu toate mãsurile luate de autoritãþi în scopul deznaþionalizãrii ºi maghiarizãrii populaþiei româneºti din Transilvania ºi Ungaria, în comitatul
Bihor se înregistreazã o creºtere a numãrului ºcolilor confesionale în a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Astfel, în anii 1870–74, conform
unor situaþii ºcolare, în Bihor erau circa 190 de ºcoli confesionale orto52

doxe, dintre care unele nu funcþionau din lipsã de învãþãtori sau datoritã
frecvenþei slabe a elevilor.
Cea mai mare ofensivã împotriva ºcolilor confesionale româneºti o
declanºeazã legea lui Apponyi din anul 1907. Cu toate sacrificiile fãcute
de bisericile celor douã confesiuni, precum ºi de cãtre comunitãþi prin
aplicarea acestei legi, în anii urmãtori mai multe ºcoli din Bihor precum ºi
din întreaga Transilvanie au fost transformate în ºcoli de stat sau ºi-au
închis porþile fiind considerate necorespunzãtoare.

ªcoala confesionalã din Micherechi (1815–1918)
Constituirea ºcolii ºi primii învãþãtori
În proiectele aprobate de congregaþiunea generalã a comitatului Bihor pentru înfiinþarea de ºcoli, pe care le-am amintit, figureazã ºi comuna
Micherechi.
În mai multe documente, ca ºi în monografia Micherechiului (1934) a
lui Teodor Pãtcaº, se aminteºte cã ºcoala dateazã din anul 1815. Se
constatã cã primul învãþãtor era Petru Meruþiu.
Sînt însã documente, care contrazic aceastã datã. Existã un „Tabel al
Episcopiei Aradului. Despre starea ºcolilor normale ºi triviale la credincioºii bisericii greco-neunite din anul 1791”. În acest tabel sînt enumerate ºi acele parohii în ale cãror ºcoli s-a predat tineretului în urmã cu doi
ani un timp scurt, începînd cu 1 mai 1790 aceste ºcoli ºi-au sistat activitatea. Învãþãtorii s-au împrãºtiat pentru motivul cã comitatele au lãsat
comunelor mînã liberã în angajarea dupã placul lor a învãþãtorilor pe bazã
de contracte noi sau sã-i suspende din serviciul lor. Învãþatorii trecuþi
pe lista ce urmeazã au funcþionat înainte de vreme în localitãþile înscrise
în lista ºi contractele lor ºcolare nu sînt confirmate. Pe aceastã listã
este enumeratã ºi localitatea Micherechi, despre care se menþioneazã
cã aici a predat în acest timp învãþãtorul Simion Popovici.
Tot într-un tabel general al episcopiei amintite din anul 1808, gãsim
urmãtoarea informaþie: la Micherechi existã o bisericã ºi un preot. Locuitorii satului sînt în numãr de 812 de suflete. Aici se semnaleazã cã existã
un învãþãtor care funcþioneazã de 12 ani.
ªcolile ortodoxe din Ungaria între 1811–1872 erau administrate ºi
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conduse de „Deputãþia fondurilor ºcolare” care pînã la 1823 a avut
sediul la Buda, ulterior la Pesta. Inspectorii acestei Deputãþii au asigurat organizarea reþelei ºcolare ºi îndrumarea învãþãtorilor. În perioada
1811–1815 Uroº Nestorovici a fost numit inspector al ºcolilor ortodoxe din Ungaria. Dupã aceasta datã Nicolae Temesváry a condus aceasta
deputãþie. Pentru a avea o imagine clarã a reþelei ºcolare, inspectorii
care conduceau districtele alcãtuiau conscripþii anuale, pe care le înaintau Deputãþiei pestane. În raportul pe anii 1825–1826 se dã o caracterizare a reþelei ºcolare. De aici ºtim cã inspectorul Ioan Püspöki conducea o întinsã reþea de ºcoli ortodoxe, situate în cinci comitate: Arad,
Bihor, Cenad, Bichiº ºi Csongrád. Sub raport confesional, toate ºcolile
erau subordonate Consistoriului din Arad. În acest raport figureazã ºi
datele ºcolii din Micherechi. Se menþioneazã cã erau 18 elevi la ºcoala
confesionalã, învãþãtorul era Petru Meruþiu. Tot din acest document avem
informaþii, cã angajarea învãþãtorilor se fãcea pe baza unui contract ºcolar
încheiat de directorul ºcolar districtual cu reprezentanþii satului. În contract se preciza cã sãtenii vor asigura repararea localului ºcolii ºi procurarea mobilierului necesar bunei desfãºurãri a învãþãmîntului: scaune,
tablã, masã pentru învãþãtor. Salariul era diferenþiat de la o localitate la
alta. Locuitorii satului asigurau salariul învãþãtorului care consta din bani
ºi bunuri în naturã: grîu, orz, ovãz, porumb, legume, sare, luminãri, carne,
fîn ºi lemne. În anii 1819–1820 Ioan Puüspöki a depus o susþinutã activitate pentru încheierea contractelor ºcolare, cu ajutorul cãrora voia sã
asigure stabilitatea învãþãtorului în sat.

Edificiile ºcolii
Prima ºcoalã confesionalã din Micherechi s-a ridicat pe strada principalã a comunei în apropierea bisericii. Acest loc ºi azi este viran, se aflã
pe strada Kossuth nr. 76. Clãdirea consta din trei pãrþi: I: În prima camerã de cãtre uliþã – avea 2 ferestre – era sala de învãþãmînt. II: Era „Tinda”,
prin care ai intrat în salã. III. Camera de cãtre ogradã. Edificiul a fost
construit din „pãmînt bãtut” ºi a fost acoperit cu trestie.
Mobilierul ºcolii consta din: în sala de învãþãmînt era o tablã de lemn,
laviþe de lemn unde ºedeau elevii, dascãlul avea o masã ºi un scaun.
Printre rechizitele ºcolare putem enumera doar un abecedar ºi o tãbliþã.
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Frecvenþa ºcolarã era foarte redusã, decenii de-a rîndul numãrul elevilor varia între: 20–30.
Comitetul parohial, cu conducerea protopopului Nicolae Rocsin ºi
antistia comunalã, vãzînd situaþia învãþãmîntului ºi lipsa unei ºcoli mai
potrivite, s-a hotãrît sã construiascã o ºcoalã nouã. Aceastã iniþiativã a
fost sprijinitã ºi de pãrinþi, care au dat bani pentru construire. În anul
1880 – pe teritoriul parohiei, lîngã bisericã unde se aflã azi cãminul cultural – s-a construit o ºcoalã nouã ºi locuinþa învãþãtorului, care avea mai
multe camere.
În ºcoala nou construitã sala de învãþãmînt avea dimensiunile: lungimea 9 m; lãþimea 8 m, iar înãlþimea 4 m. Avea 6 fereºtri mari. De aceastã
salã era alipitã o camerã pentru lemnele de foc, dupã care urma locuinþa
învãþãtorului: cu douã camere, o bucãtãrie, o cãmarã ºi un pidvor deschis. Clãdirea era construitã din cãrãmidã ºi vãiuguri. A fost acoperitã cu
þiglã. Atît sala de învãþãmînt cît ºi camerele învãþãtorului aveau podele de
brad.
Mobilierul acestei ºcoli consta din: 10 bãnci de lemn de brad care
aveau lungimea de 3 metri; o tablã de lemn; douã dulapuri; o maºinã de
socotit; o masã ºi scaun pentru învãþãtor; o sobã de fier, iar pe pereþi
erau aºezate cuiere.
ªcoala ºi sala de învãþãmînt nou construitã, peste cîþiva ani a devenit
micã ºi nu mai era corespunzãtoare necesitãþilor vremii, în aceasta nu
mai încãpeau acei circa 200–220 de elevi frecvenþi. În 1908, conducerea parohialã ºi comunalã, în centrul satului, pe strada Principalã, Nr.
414, (azi str. Kossuth) lîngã cooperativa sãteascã „Hangya Szövetkezet”
au cumpãrat o locuinþã care a fost refãcutã, unde a primit loc: sala de
învãþãmînt ºi locuinþa învãþãtorului. Atît clãdirea, cît ºi sala de învãþãmînt
erau asemãnãtoare celeilalte ºcoli de lîngã bisericã. La aceastã ºcoalã
soseºte încã un învãþãtor, Teodor Câmpean. Din acest în, la cele douã
ºcoli confesionale funcþionau doi învãþãtori.

Frecvenþa ºcolarã
În primul mijloc al secolului al XIX-lea, în ce priveºte instrucþia ºcolarã,
aceasta se rezumã, în general, la citit, scris, socotit ºi cîntãrile bisericeºti. Foarte adesea, ºcolarizarea efectivã a celor 20–30 de copii între 6
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Clãdirea ºcolii
ºi 12 ani se reducea la lunile de iarnã, începînd din prima sãptãmînã a
postului mare, dupã ce se adunã totul de pe hotar ºi pînã cam la sãrbãtorile Paºtilor cînd animalele începeau sã fie din nou scoase la pãscut.
Dupã legea din 1868, ºcoala avea douã cicluri distincte:
1. instrucþia cotidianã, cu duratã de 6 ani, care era obligatorie pentru
copiii de la 6–12 ani;
2. instrucþia ºcolarã repetitoare, care era frecventatã timp de 3 ani de
copiii în vîrstã de 12–15 ani.
ªcoala avea patru grade:
1. gradul inferior – elevii cl. I–II
2. gradul de mijloc – elei cl. III–IV
3. gradul superior – elevii cl. V–VI
4. gradul ºcolii de repetiþie.
Regulamentul pentru organizarea învãþãmîntului poporal se ocupã ºi
de frecventarea ºcolii de cãtre elevi. Cu o lunã înainte de începerea cursurilor, parohul fãcea o consemnare exactã a elevilor dupã matricolele
parohiale. Cu douã saptãmîni înainte de începerea ºcolii, comitetul paro56

hial aducea la cunoºtinþa pãrinþilor prin publicare în bisericã ziua începerii anului ºcolar ºi a înmatriculãrii ºcolarilor. Cu 8 zile înainte de începerea ºcolii pãrinþii erau obligaþi sã se prezinte cu copiii lor la învãþãtor.
Cei care nu se prezentau erau pedepsiþi.
La începuturi frecvenþa ºcolii era foarte redusã, dupã 1868 mai mulþi
copii se înscriu la cursuri, fiindcã învãþãmîntul este obligatoriu, ºi pãrinþii
pot fi pedepsiþi cu amendã.
Anul ºcolar
1821/1822
1825/1826
1887/1888
1902/1903
1904/1905
1906/1907

Numãrul elevilor
35
18
205
250
246
180

Alegerea ºi salarizarea învãþãtorilor
Numirea învãþãtorilor se fãcea pe baza concursului publicat de inspectorul ºcolar cercual. Învãþãtorul era ales de comunitatea satului, care lua
în considerare moralitatea concurentului, aptitudinile sale muzicale ºi
anumite însuºiri de caracter. Solicitantului i se cerea sã aducã acte
doveditoare de la comunitatea satului în care funcþionase înainte ºi sã
aibã recomandarea domnului de pãmînt. Dupã revoluþia 1848 o asemenea recomandare n-a mai fost solicitatã. Însã, gama calitãþilor didactice
solicitate învãþãtorilor e mai largã, cerîndu-li-se sã dovedeascã interes
ºi pricepere pentru pregãtirea practicã a elevilor, cultivarea raþionalã a
grãdinii, altoirea pomilor, îngrijirea viermilor de mãtase ºi alte îndeletniciri practice, ºi, în special, devotament pentru activitatea culturalã.
Comunitatea era obligatã prin contract la urmãtoarele: sã achite plata
învãþãtorului la începutul fiecãrui „pãtrar de an” iar cele necesare ºcolii
sã le dea la începutul anului ºcolar. Sã întreþinã în bune condiþii clãdirea, grãdina ºi curtea ºcolii. Sã punã la dispoziþia învãþãtorului o camerã de locuit, bucãtãrie, cãmarã ºi ºopron pentru lemne. Sã procure
mobilierul ºi rechizitele necesare ºcolii: scaune, tablã, masã ºi scaun
pentru învãþãtor, hîrtie, cernealã, cretã, burete etc.
Salariile învãþãtorilor nu erau aceleeaºi, ci variau de la o comunã la alta
57

în funcþie de numãrul locuitorilor, de situaþia lor economicã, de pregãtirea profesionalã a învãþãtorului, de rezultatele obþinute de el la clasã. La
oraºe plata era mai mare.
S-a fãcut în mai multe rînduri o clasificare a comunelor dupã nivelul lor
economic, spre a se stabili plata învãþãtorului. În anul 1785 comunele au
fost împãrþite în trei clase: în cl. I. intrau cele care aveau de la 500 de
locuitori în sus; în cl. II-a cele care aveau de la 300–500 de locuitori; iar
în cl. II-a cele care aveau pînã la 300 de locuitori. Salariul învãþãtorului
se stabilea astfel: în comunele de cl. II. 100 fl; în cele de cl. II. 80 fl ºi în
cl. III. 60 fl. Retribuþia învãþãtorilor se fãcea în bani gata ºi în „naturale”
(produse agricole). Cei din comunele de cl.I. primeau 50 fl. bani gata,
cei din cl. II. 35 fl iar cei din cl. III. 25 fl., restul fiind achitat în: grîu,
porumb, lemne, luminãri, sare, unturã etc.
În general satele preferã în locul plãþilor în bani, pe care îi puteau face
greu, plãþile în produse.
Dupã adoptarea legii din 1868, la concurs pentru post vacant se puteau prezenta numai aceia care erau calificaþi.
În anul 1893 apare legea care reglementeazã salarizarea învãþãtorilor. Salariile învãþãtorilor erau asigurate de biserici. Aceastã lege a urmat sã loveascã în autonomia bisericilor româneºti. Lasã în continuare
pe seama comunelor ºi confesiunilor asigurarea salariilor învãþãtoreºti,
însã preciza cã salariul anual nu poate fi mai mic de 300 fl sau 600
coroane pentru învãþãtorii ajutãtori. Aceasta sumã nu era într-adevãr
mare, dar salariul trebuind sa fie suportat integral de sãteni, el constituia o grea povarã pentru gospodãriile þãranilor sãraci. Tot sãtenii aveau
datoria de a asigura un venit bãnesc relativ egal cu cel al învãþatorilor ºi
pe seama preoþilor. Pe lîngã aceasta, legea din 1893 prevede introducerea cvincvenatelor, adicã un spor de leafã din cinci în cinci ani.
Legea din 1907 (numitã Apponyi) prescrie în ºcolile confesionale minoritare salar de pînã la 800 coroane. Pentru ºcolile maghiare de stat,
stabilea un salar de 1000–1200 coroane. Legea preciza însã, cã vor
putea beneficia de un ajutor de stat ºi învãþãtorii din ºcolile confesionale,
cu condiþia ca aritmetica, geografia, istoria ºi lecþiile de drept civil sã fie
predate în limba maghiarã în mod obligatoriu, ceea ce însemna cã pentru limba românã mai rãmînea desenul, cîntul ºi alte cîteva obiecte
neesenþiale. Totodatã ºcolile acestea erau obligate sã-ºi înainteze spre
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aprobare planurile de studii, orarul lecþiilor, manualele ºcolare, cãrþile de
citire ºi materialul didactic auxiliar. Numirea învãþãtorilor de la ºcolile confesionale, care primeau ajutor de stat de peste 200 cor., se fãcea cu
aprobarea ministrului de culte ºi instrucþiune publicã.
Salariile stabilite de stat, cu condiþia maghiarizãrii ºcolii, nu conveneau ºcolilor româneºti confesionale. Cu greu se putea aduna retribuþia
veche, cea stabilitã de stat (1200–3200 coroane) era o imposibilitate
pentru comunele româneºti.
Pe baza unor concursuri publicate de cãtre comitetul parohial pentru
ocuparea postului de învãþãtor în Micherechi, o sã putem vedea ce remuneraþii se dãdeau ºi ce se aºtepta de la candidaþi:
Concurs
Pentru staþiune învãþãtoreascã-cantoralã la Méhkerék. Emolumente:
În bani numerari 135 fl; pentru lemne din care se încãlzeºte ºi ºcoala 42
fl; pentru scripturisticã ºi conferinþã 5 fl; 18 cubule grîu adunat prin epitropia parohialã; orz cu cucuruz adunat prin epitropia parohialã 10 chible; cvartir liber cu grãdinã ºi grajd; folosirea a lor 13 iugãre de pãmînt
arãtoriu.
Învãþãtorul trebuie sã conducã corul vocal.
Alesul numai dupã un servici de 1 an, dacã va arãta o purtare bunã ºi
spor bun va fi întãrit definitiv.
Méhkerék, 10 iunie 1889
Comitetul parohial
[Biserica ºi ªcoala, 1889/Nr. 24]
Concurs
Pentru ocuparea postului de învãþãtor în Micherechiu. Emolumente:
18 chible grîu mestecat; 10 chible orz; 13 iugãre de pãmînt; pentru 6
stîngeni de lemne aduse de comunã, din care se va încãlzi ºi ºcoala, 42
fl; pentru scripturisticã 5 fl; pentru conferinþe 5 fl; în bani gata 135 fl ºi
cvartir liber cu grãdinã.
[Biserica ºi ªcoala, 1892/Nr. 36]
Concurs
Pentru ocuparea postului de învãþãtor la ºcoala din Micherechi. Emolumente: În bani gata 135 fl; în naturale 18 cubule grîu amestecat; tot
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naturale 10 cubule de orz cu cucuruz; pentru lemne din care se va
încãlzi ºi ºcoala 42 fl; 13 iugãre pãmînt estravilan; cvartir liber cu grãdinã.
[Biserica ºi ªcoala, 1895/Nr. 29]
Concurs
Pentru deplinirea definitivã a postului învãþãtoresc din Micherechiu.
Emolumnete: În bani numerari 600 cor; cvartir liber cu grãdinã ºi folosirea la 8 1069/1600 iugãre de pãmînt.
Se observã cã alegîndul învãþãtor va fi îndatorat din amintita donaþiune
a încãlzi sala de învãþãmînt, ºi va acoperi spesele de conferinþã ºi
scripturisticã; va fi îndatorat a conduce una stranã cu ºcolarii, ºi în caz
de lipsã, va fi îndatorat a prevedea ºi cantoratul.
Ioan Liþiu
notar. com. parochial
[Biserica ºi ªcoala, 1900/Nr. 25]
Concurs
Pentru postul învãþãtoresc din Micherechi cottul Bihor, ppresb. Tinca
cu termin de alegere pe 5/17 august. Emolumente: Pe lîngã salar în bani
gata 600 cor, solvit anticipative regulat la 1-a lunei ºi cvartir foarte
acomodat; dacã alesul va conduce corul vocal, va avea remuneraþiune
separatã; e îndatorat sã conducã o stranã ºi sã înveþe ºcolarii la cîntãri.
Reflectanþii sunt avizaþi a se prezenta în vre-o duminicã ori sãrbãtoare
în biserica din loc spre a-ºi arãta desteritatea în cele rituale, iar recursele
lor adjustate conform regulamentului sã le prezenteze subscrisului
ppresbiter, adresate comitetului parochial.
Micherechi, 29 iunie/12 iulie 1903
Comitetul parochial
În conþelegere cu mine: Nicolae Rocsin, ppresbiter
[Biserica ºi ªcoala, 1903/Nr. 28]
Concurs
Pentru îndeplinirea postului învãþãtoresc-cantoral din Micherechiu,
cottul Bihor, tractul Tinca cu termin de alegere pe ziua 29/11 septembrie 1904, pe lîngã dotaþiunea anualã în bani gata 800 cor, solvinzi din
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cassa bisericei anticipative în rate lunare, ºi stolele îndatrinete unde va
fi poftit. Se notificã cã alesul e dator pentru salarul acesta sã conducã
cu ºcolarii cor ºi una stranã, la caz cînd nu va fi în stare sã conducã cor
ºi strana numai 600 cor. va avea salar.
Reflectanþii recursele lor Comitetului parochial ºi adjustate conform
regulamentului le vor substerne subscrisului ppresbiter pînã în 12/25
aug. a.c. ºi se vor prezenta în Sf.Bisericã din loc spre a-ºi arãta desteritatea
în cînt ºi tipic.
Micherechiu, 3 iulie 1904
Comitetul parochial
În conþelegere cu mine: Nicolae Rocsin, protopresbiter
[Biserica ºi ªcoala, 1904/Nr. 29]
Concurs
Pentru ocuparea postului al II. de învãþãtor la noua înfiinþatã ºcoalã
gr. or. românã din Méhkerék, pprezbiteratul Tinca, cottul Bihor, cu termin de 30 de zile de la prima publicare în „Biserica ºi ªcoala”.
1. Salarul fundamental 1000 cor. solviþi anticipative din cassa bisericei.
2. Cvartir liber cu grãdinã de legume.
3. ªtolele cantorale de la funcþiunile unde va fi poftit.
4. Dreptul de cvincvenal, dupã împlinire a lor 5 ani împliniþi în aceastã
parochie.
Învãþãtorul ales va fi dator a conduce acea ºcoalã ºi acele clase, cari
va decide comitetul parochial, va fi dator a propune cîntul ºi cîntãrile la
toate clasele, va conduce regulat una stranã ºi va instrua ºcolarii în cîntãrile
liturgice dupã note ºi va cînta cu corul în Dumineci ºi sãrbãtori, va þinea
ºcoala de repetiþie cu ºcolarii concrezuþi conducerei sale, ºi în caz de
împiedicare a parohului va propune religia.
Reflectanþii la acest post, recursele lor adjustate conform regulamentului ºi adresate comitetului parohial o sã le subºearnã subscrisului
ppresbiter în Méhkerék pentru a-ºi arãta dexteritatea în cele rituale.
Comitetul parochial
În conþelegere cu: Nicolae Roxin, protopresbiter
[Biserica ºi ªcoala, 1908/Nr. 31]
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Concurs
Pentru îndeplinirea postului învãþãtoresc-cantoral a II. ºcoalã gr.or.
românã din comuna Méhkerék protopopiatul Tinca, cottul Bihor, pe lîngã
urmãtoarea dotaþiune anualã:
1. Bani numãrari de la comuna bisericeascã solvînd anticipative 1000
cor.
2. Pentru cvartir pînã cînd se va zidi cvartir acomodat 200 cor, solvind
anticipative.
3. Stole cantorale de unde va fi poftit.
Alesul e dator sã conducã în bisericã una stranã, sã instrueze ºcolarii
în cîntãri rituale, ºi sã propunã în ºcoala condusã de dînsul studiul religiunii
pînã la alta dispoziþiune.
Reflectanþii recursele lor adjustate conform regulamentului adresate
comitetului parochial le vor subºterne subscrisului în termen de 30 zile
de la prima publicare ºi vor prezenta în biserica din Micherechiu în vre-o
duminecã ori sãrbãtoare, spre a-ºi arãta desteritatea în cele rituale.
Micherechiu, 1/14 sept. 1910
Nicolae Rocsin, protopop
[Biserica ºi ªcoala, 1910/Nr. 38]
Concurs
Pentru vacantul post învãþãtoresc-cantoral de la ºcoala II. gr. or. românã din Micherechi, protopopiatul Tinca, cottu Bihor, pe lîngã urmãtoarea dotaþiune anualã:
1. Cvartir liber cu grãdinã de legume.
2. 1000 coroane din cassa bisericei, întregirea de stat, ceea ce în
trecut a fost votatã.
3. Pentru conferinþe ºi scripturisticã 30 coroane.
4. Stolele cantorale îndatinate.
Alesul va fi dator a conduce una stranã, iar pe sãptãmînã va fi cantor,
va instrua ºcolarii sãi în cele cantorale ºi va provede catehizarea.
Micherechi, 1/14 sept. 1917
Nicolae Rocsin, protopop
[Biserica ºi ªcoala, 1917/Nr. 38]
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Statutul învãþãtorului
Învãþãtorul e un educator al tineretului din sat ºi un îndrumãtor cultural ºi moral al sãtenilor. ªcoala avea un singur învãþãtor, el era intelectualul din sat la care sãtenii mergeau dupã o îndrumare în momente premergãtoare luãrii unei decizii privind trimiterea unui copil la o ºcoalã
„mai înaltã”, cãsãtoria copiilor, relaþiile cu autoritãþile locale. El devine
liderul cultural al vieþii satului ºi principalul factor de formare a conºtiinþei pedagogice a familiei. Pãrinþii regurgeau la sfaturile învãþãtorului ºi
la judecata lui chibzuitã.
Învãþãtorul satului avea o mulþime de datorii ºi sarcini. El trebuia sã
aibã grijã de bunurile ºcolii, mobilierul, mijloacele de învãþãmînt sã fie
curate ºi în stare bunã. El trebuia sã vinã în clasã cu o jumãtate de orã
înainte de începerea lecþiei. Avea obligaþia „sã înveþe pe elevi cu sîrguinþã,
respectînd orarul, dupã împãrþirea ceasurilor scrise”, folosind metodele
de predare prescrise în program. Sîmbãta dupã amiazã ºi în toate duminicile ºi sãrbãtorile sã asiste cu elevii la slujbele bisericeºti ºi sã-i „deprindã cu cîntarea bisericeascã”. Sã îndeplineascã servicii de cîntãreþ
bisericesc la înmormîntãri ºi cununii fixîndu-i-se pentru aceasta o sumã
ca remuneraþie. Sã dea ajutor, în timpul sãu liber, la scrierea actelor necesare obºtii, dacã în sat nu este alt „scriitor”. Dar sãtenii ºi în alte treburi apelau la ajutorul învãþãtorului, cum o sã vedem ºi din citatul de
jos:
„În comuna Méhkerék (com. Bihor) este ºcoalã confesionalã. Deunãzile
înºiºi locuitorii români ai acestei comune s-au plîns, cã învãþãtorul ºcoalei
nu ºtie ungureºte. Bravii români sã plîng, cã asta le cauzeazã multe nãcazuri, cãci toate comunele învecinate sunt comune curat ungureºti ºi
locuitorii din Méhkerék nu sã pot înþelege cu vecinii lor. Chiar dacã ar voi
sã vîndã puþin grîu, asta încã le merge greu, cã nu pot vorbi ungureºte cu
cumpãrãtorii. De aceea cer, sã se înfiinþeze în comunã o ºcoalã de stat,
în care copiii sã înveþe ungureºte. Dar ºi de altmintrelea e vremea, ca în
Méhkerék sã se înfiinþeze ºcoalã de stat, pentru cã în ºcoala de acuma
180 de copii sunt îndesaþi într-o singurã chilie, clãsi nu sunt, toþi copiii
învaþã laolaltã ºi ºcoala n-are nici plan de învãþat. Nu încape îndoialã, cã
cererea românilor din Méhkerék sã va îndeplini.”
[Lumina (Bp), 1906/Nr. 35]
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În perioada 1815–1918 la Micherechi au activat urmãtorii
învãþãtori:
1815–? Petru Meruþiu, mai tîrziu ajunge preot la Crîstor.
?–1853 Iosif Rocsin, mai tîrziu ajunge preot la Tãmaºda.
1853–1889 Vasile Rocsin.
1890–1893 Roman Popovici, dupã 3 ani se înscrie la teologie.
1893–1899 Ioan Liþiu.
1900–1902 Atanasie Baie.
1903–? Ana Ioanovici.
1908–1910 Teodor Cîmpian, predã mai departe în G. Vãrºand.
1904–1918 Gheorghe Gherdan, în 1918 trece în România.
?–1914 Laurenþiu Crãciun, cade în primul rãzboi.

Conþinutul învãþãmîntului
ªcoala satului satisfãcea minimul de cunoºtinþe necesare, îndeosebi
pe cele practice legate de contactul cu cotidianul, de activitatea economicã ºi de relaþiile cu autoritãþile locale, pe lîngã însuºirea religiei. Educaþia religioasã era dominantã întregii activitãþi de formare a elevilor.
Manualele ºcolare au constituit principala sursã de cunoºtinþã pentru
elevi, iar pentru învãþãtori au prezentat ºi valoarea unui document care
fixa volumul de cunoºtinþe ce trebuia transmis. Ne existînd programe
ºcolare în accepþiunea modernã a termenului, învãþãtorii utilizau manualul ca sursã maximã de cunoºtinþe pe care elevii sã le acumuleze. În
condiþiile procurãrii cu greutate a altor surse informative, manualul rãmînea
singurul izvor de cunoºtinþe ºi din aceastã cauzã autoritatea sa în procesul de învãþãmînt a fost enormã.
O nouã legislaþie ºcolarã a stat la baza organizãrii învãþãmîntului dupã
încheierea în 1867 a compromisului dualist. Pe baza legii XXXVIII. din
1868, autoritãþile bisericeºti aveau dreptul de a stabili planul de învãþãmînt, programele ºcolare, manualele dupã care vor învãþa elevii. În 1870,
Congresul naþional bisericesc al Mitropoliei ortodoxe a stabilit urmãtorul
plan de învãþãmînt pentru ºcolile confesionale româneºti:
1. Religia.
2. Citirea ºi scrierea.
3. Computul (socoata) de rost ºi cu cifre.
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4. Cunoaºterea mãsurilor ºi a banilor þãrii noastre cu privire la
români.
5. Gramatica.
6. Exerciþii de limbã.
7. Geografia ºi istoria þãrii noastre cu privire la români.
8. Elemente din geografia ºi istoria universalã.
9. Elemente de fizicã ºi istorie naturalã.
10. Introducere practicã în agriculturã ºi în grãdinãrit.
11. Drepturile ºi datorinþele cetãþenilor.
12. Cîntul bisericesc ºi naþional.
13. Gimnastica.
Se observã în acest plan de învãþãmînt cã obiectele incluse în el facilitau transmiterea elementelor fundamentale ale culturii.
Noi mãsuri legislative în domeniul învãþãmîntului se iau prin legea din
1876, care restrînge unele drepturi acordate organelor bisericeºti în probleme ºcolare. Conform noii legi, autoritãþile confesionale sînt obligate
sã comunice inspectorilor ºcolari de stat planul de învãþãmînt ºi lista
manualelor ce se vor folosi în ºcoli. Folosirea manualelor sau materialelor interzise constituiau o faptã penalã, se putea pedepsi cu o amendã
care putea fi 300 fl, sau închisoare pînã la 3 luni, ori cu pierderea serviciului.
Dupã anul 1907 (legea Apponyi), era necesar ca manualele ºcolare
sã aibã nu numai aprobarea forurilor bisericeºti, ci ºi pe cea a Ministerului Instrucþiunii spre a putea fi admise în ºcoli. Toate manualele tipãrite
pînã atunci, care nu aveau aprobarea Ministerului, au fost interzise. Au
gãsit un manual interzis la învãþãtorul din Micherechi, Gheorghe Gherdan. Manualul era intitulat: „Istorioare bisericeºti”, cl.III. de Petre Barbu.
A fost tras la rãspundere, la tribunal l-a apãrat renumitul avocat din Oradea, Nicolae Zigre.
Din „Anuarul” ºcolii am aflat cã pe baza „Planului de învãþãmînt ºi
îndreptar metodic” din 1911 la ºcoala din Micherechi se predau urmãtoarele obiecte de învãþãmînt:
1. Religia.
2. Exerciþiile intuitive, scrierea ºi cetirea românã.
3. Exerciþiile intuitive, scrierea ºi cetirea maghiarã.
4. Gramatica.
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5. Aritmetica.
6. Geografia ºi Constituþia patriei.
7. Istoria patriei ºi Universalã.
8. Caligrafie ºi desen.
9. Cîntare.
Pentru însuºirea cunoºtinþelor, elevii aveau la îndemînã manualele enumerate din tabelul de jos:
Titlul manualului
Autorul
Anul editãrii
1. Istorie biblicã
G. Ludu
1904
2. Micul catechism,
S. Moraru
1900
pentru tinerii ortodocºi
3. Gramatica limbii române
Maxim Pop
1899
4. A doua carte de citire
Mai mulþi
1902
pentru limba românã coautori
5. A doua carte pentru
Koós Ferenc
1902
deprinderea limbii maghiare
6. Curs practic de aritmeticã
Arseniu Vlaicu
1903
partea a II-a
7. Abecedar ºi întîia carte pentru Koós Ferenc
1903
deprinderea limbii maghiare
8. Képes Abécé és olvasó könyv Elek László
Examenele finale de la ºcoalã se desfãºurau în prezenþa pãrinþilor,
cãrora învãþãtorul le arãta folosul învãþãturii, cum se poate îngriji sãnãtatea copiilor, cum sã se cultive raþional pãmîntul ºi sã se creascã vitele.
Difuzarea între pãrinþi a unor cunoºtinþe din domeniul economiei agricole, al pedagogiei, istoriei, geografiei a intrat în preocupãrile cotidiene ale
învãþãtorilor. ªcoala îºi exercita în acest mod influenþa binefãcãtoare nu
numai asupra tineretului, ci ºi asupra adulþilor. La multe examene, învãþãtorii se adresau prin elevi pãrinþilor ºi locuitorilor din sat îndemnîndu-i sã
ajute ºcoala.

Perfecþionarea învãþãtorilor
Activitatea de perfecþionare a avut iniþial un caracter metodic, pe care
ºi l-a menþinut pînã la înfiinþarea reuniunilor învãþãtoreºti în primii ani ai
dualismului. Înainte de revoluþia din 1848 efortul principal al învãþãtori68
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lor era îndreptat spre îmbunãtãþirea frecvenþei ºcolare ºi a stãrii lor
materiale.
Începînd prin anii 1888, învãþãtorii ºcolilor confesionale româneºti
din Bihor se strîng laolaltã în reuninuni proprii pe zone, cu statute de
funcþionare, cu fonduri bãneºti, þin conferinþe didactice anuale. În 1889
se constituie „Reuniunea învãþãtorilor români din tractul (inspectoratul) Orãzii-Mari”. Aceasta avea ca scop: „înaintarea învãþãmîntului, promovarea culturei poporale, lãþirea cunoºtinþelor ºi experienþelor celor
mai practice pe terenul ºtiinþific pedagogic, lãþirea celui mai corespunzãtor metod de propunere, îmbunãtãþirea stãrii materiale a învãþãtorilor
ºi înfiinþarea unui fond învãþãtoresc, din care sã se poatã sprijini înaintarea învãþãmîntului ºi ajutarea învãþãtorilor neputincioºi de a purta oficiul,
precum ºi vãduvile ºi orfanii acelora”. Reuniunea avea 4 categorii de
mebri: ordinari, fondatori, ajutãtori ºi onorari. Membrii ordinari erau învãþãtorii din inspectoratul ºcolar al Orãzii, adicã din Oradea ºi comunele din împrejurime, printre care întîlnim ºi comunele populate de români
din Ungaria de azi: Apateu, Darvas, Peterd, Sãcal, Vecherd ºi Micherechi. La adunarea de constituire, în comitetul de conducere a fost ales
ºi Paul Boþco, învãþãtor în Darvas. La 20 noiembrie 1890, în Cefa s-a
þinut adunarea generalã, ºi totatunci s-a constituit despãrþãmîntul cercual
al Tincei ale acestei reuniuni învãþãtoreºti. Aici e ales ca controlor Roman Popovici, învãþãtor în Micherechi. În 1912 a fost ales ca preºedinte al acestui despãrþãmînt Gheorghe Gherdan, învãþãtor în Micherechi.
Problematica dezbaterilor din adunãrile generale contureazã direcþiile
în care acþionau învãþãtorii din comitatul Bihor pentru perfecþionarea învãþãmîntului popular. Aceste direcþii se refereau atît la ºcoala ca instituþie cultural-socialã ºi la raporturile ei cu familia, cît ºi la metodica procesului de învãþãmînt. Învãþãtorii au lãrgit sfera preocupãrilor pedagogice
incluzînd în programul dezbaterilor din adunãrile generale probleme referitoare la educaþia în familie ºi corelaþia ºcoalã-familie.
Adunãrile generale erau principalele manifestãri ale reuniunii, la care
participau majoritatea învãþãtorilor, cu scopul de a se informa asupra
unor probleme de interes didactic, social, cultural ºi chiar politic.
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Învãþãmîntul între anii 1919–1947
Dupã primul rãzboi mondial mulþi învãþãtori ºi preoþi români din localitãþile noastre au trecut în România. Au rãmas trei preoþi ºi protopopul
Nicolae Rocsin în Micherechi, care însã a decedat în 14 ianuarie 1921.
În baza decretului ministerial din 1923, referitor la ºcolile minoritare,
ºcolile se împart în 3 categorii, dupã modul predãrii limbii materne. Acestea au fost urmãtoarele: 1. ºcoli cu limbã de predare a nationalitãþii, cu
studiul obligatoriu al limbii maghiare (tipul A); 2. ºcoli cu limbã de predare mixtã - limba naþionalitãþii ºi limba maghiarã (tipul B); 3. ºcoli cu limba
de predare maghiarã, în care predarea limbii materne a nationalitãþii respective era obligatorie (tipul C). Cele mai numeroase ºcoli erau de tipul
C. Învãþãmînt românesc la românii din Ungraia în perioada interbelicã,
practic nu era posibil. Învãþãtorii unguri, cari ocupã majoritatea posturilor
din vechile ºcoli confesionale române de dinainte de rãzboi, predau numai în limba maghiarã.
Iosif Siegescu, profesor de limba ºi literatura românã la universitatea
din Budapesta, prelat papal, în 1921 a fost numit comisar al guvernului
ungar pentru afacerile minoritãþii române, un fel de consilier al guvernului
ºi administrator cu puteri intime în toate chestiunile educative, culturale
bisericeºti ºi economice ale românilor din Ungaria. Lui s-a adresat comunitãþile româneºti ca sã primeascã cãrþi româneºti, sã vinã învãþãtori
din România care posedã limba românã. Mulþi tineri români ar fi dorit
sã-ºi continue studiile la Telogia ºi Preparandia din Arad, ca sã se
reîntoarcã ca preoþi ºi învãþãtori. Dar totul a fost interzis.
În 1922 ºi micherechenii apeleazã la ajutorul lui Sigescu, scriindu-i
printre altele: „…az itt jelenleg üresedésben levõ tanítói állásra,
amennyiben lehetséges egy a román nyelvet is bíró tanító rendeltessék
a most mûködõ egy tanerõ mellé... Másik kérelmünk az, hogy az egyik
iskolaépületben a helybeli m. kir. csendõrörs a mai napig is benne lakik,
s így a tanterem és tanítói lakás el van véve eredeti rendeltetésétõl. A
tankötelesek száma az elmúlt tanévben 469 volt, s két tanerõ mellett be
volt iskolázva 192, míg ebbõl több mint 250 tanköteles már 4 év óta
iskolázatlanul maradt tanerõ és tanterem hiánya miatt.”
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ªcolile confesionale
ªcolile confesionale din Micherechi, cînd funcþionau, erau de tipul C.
În 1923 vine un învãþãtor nou în comunã, el se numea Ioan Olah. În
1927 a fost ales preot la parohia localã. Postul de învãþãtor este ocupat
de soþia lui, (doamna preoteasã) Aurelia Câmpeanu ºi de (doamna românã) Kissné Görög Lukrécia. La ºcoalã în anul acesta mai sosesc
încã 4 cadre didactice, ºi anume 2 învãþãtori ºi 2 învãþãtoare: Turjay
Cyril, Szecsõdy Mihály, Csauszné Antal Ida ºi Ertseyné Wesselényi Irén.
Toþi cei 6 învãþãtori predau la ºcolile confesionale pînã în 1932, cînd se
predã ºcoala de stat.

ªcoala de stat
În anul 1931–32 se constituie ºcoala de stat cu ajutorul asigurat: a)
din partea statului; b) de conducerea comunalã (községi elöljáróság); c)
de pãrinþi, care au depus muncã obºteascã în timpul construcþiei.
Edificiul e ridicat în centrul comunei, avînd 4 sãli de învãþãmînt ºi o
locuinþã pentru director. Pentru construirea noii ºcoli comuna Micherechi
din partea guvernului a primit 40.000 de penghei.
Din 1932, ºcolile din localitate funcþioneazã în felul urmãtor: la ºcoala
confesionalã sînt instruiþi copiii din cl. I–II. Aici predã în continuare Aurelia Câmpeanu ºi Kissné Görög Lukrécia. În aceste douã clase abecedarul maghiar se preda în limba românã, deoarece copiii nu cunoºteau
deloc limba maghiarã. La ºcoala cea nouã, de stat, învãþau elevii din
clasele III-VI. Învãþãtorii erau: Paulisinecz Cyirill – director, Szecsõdy
Mihály, Csauszné Antal Ida ºi Ertseyné Wesselényi Irén. Aceºti 4 învãþãtori nu cunoºteau limba românã, în aceste clase numai religia era
predatã în limba românã, de preotul Ioan Olah, sãptãmînal o datã.
Tot în aceasta ºcoalã a funcþionat aºa numitã: „ªcoala de repetiþie”
pentru copii în vîrstã de 12–15 ani. Aceºtia, o datã pe sãptãmînã frecventau cursurile. Predarea se fãcea în limba maghiarã. De ºcoala de
repetiþie aparþinea ºi o grãdinã, care era în apropierea satului ºi se numea „Frãgãrie”. Elevii aici fãceau practicã pentru însuºirea ºtiinþelor elementare a horticulturii ºi grãdinãritului.
Despre aceasta perioadã, Vasile Marc în volumul sãu intitulat „De la
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Micherechi pînã la Micherechi” aºa scrie: „Cînd eram în clasa I-a, la
Crãciun, am fost fericiþi. Dupã ce a împãrþit cuminecãtura (prescura)
preotul i-a cerut tatãlui meu sã mai rãmînã, deoarece are de discutat cu
el. I-a spus cã se vede cã sînt ºi excepþii (se referea la vîrsta mea ºi la
situaþia mea de elev), cã el ºi doamna învãþãtoare au constatat, cu bucurie, cã nu doar cã n-am dat „bir cu fugiþii”, dar cã mã numãr printre cei
mai buni la învãþãturã din clasã. Menþionez cã pe vremea aceea nu erau
la ºcoalã clase de predare în limba românã, doar religia o învãþam în
româneºte, în limba maternã. Pentru asta trebuia sã cunosc ºi alfabetul
românesc, cãci numai aºa puteam sã citesc biblia ºi sã-mi însuºesc
cunoºtinþele religioase. Tata i-a mulþumit preotului, apoi i-a spus cã ºi el
m-a ajutat ca sã pot învãþa religia în româneºte, la alte materii nu era
nevoie sã mã ajute.
În anul urmãtor am învãþat la ªcoala ortodoxã nr. 2, învãþãtoare fiind
Câmpean Aurica, soþia preotului-paroh. Aici, în afarã de religie, sãptãmînal
învãþam încã 3 ore în româneºte, mai ales citeam.
În timpul clasei a III-a s-a terminat construirea localului Állami Elemi
Népiskola, (ªcoala elementarã popularã de stat) care avea patru sãli de
clasã. Pe atunci interiorul ºi exteriorul acestei ºcoli era socotit foarte
modern, clãdirea fiind socotitã cea mai frumoasã din sat. Aici din clasa
III-a pînã în a VI-a, învãþãtor ne-a fost Szecsõdy Mihály. Era bine pregãtit,
simpatic ºi puþin sever. Aºa de bine ne preda lecþiile cã dacã erai atent
puteai sã înveþi totul în clasã. Chiar ºi acum, dupã atîþia ani, parcã-l vãd
în faþa ochilor. Metoda lui de predare se baza pe înþelegerea materiei de
cãtre elevi ºi nicidecum pe folosirea bãþului.
Pe cînd eram elev în clasa a VI-a, învãþãtorul Szecsõdy a stat de vorbã
cu tata ºi i-a spus cã ar fi bine dacã m-ar trimite mai departe la ºcoalã. El
mã socotea un copil dotat pentru învãþãturã, pãrere formatã pe parcursul celor patru ani cît mi-a fost învãþãtor. A adãugat cã problema aceasta
ar trebui discutatã ºi cu pãrintele-paroh, socotind cã ºi biserica româneascã m-ar putea ajuta material. Dar cu toate cã ºi preotul avea aceeaºi pãrere despre mine, biserica nu mã putea ajuta. Învãþãtorul ºi tata
au fãcut tot felul de socoteli, dar nicidecum nu se puteau aduna banii
necesari pentru ca eu sã pot merge mai departe la învãþãturã, aºa cã am
rãmas acasã, ca sã-mi ajut pãrinþii.”
Dupã îzbucnirea rãzboiului mondial al doilea, învãþãtorii erau chemaþi
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în armatã ºi trimiºi pe front. La ºcolile din Micherechi începe o vacanþã
nevoitã. În 27 septembrie 1944 armata românã, regimentul „Tudor
Vladimirecu” fãrã o loviturã de puºcã a ocupat comuna. La ºcoala de
stat, învãþãtorii fiind toþi unguri, au pãrãsit toþi satul.
Dupã „trecerea frontului”, cînd lucrurile s-au mai potolit, doamna preoteasã, în clasele I–II. a continuat munca educativã. La ºcoala de stat,
unde erau celelalte III–VI. clase, din lipsa învãþãtorilor, numai în anul 1945
pe la sfîrºitul lunii ianuarie au început cursurile. Comitetul Satului l-a însãrcinat pe tînãrul Nicoale Bordaº – necalificat – pentru a începe predarea la ºcoala de stat. Fiindcã copiii erau mulþi, ºi dînsul nu avea practicã,
au împãrþit clasele în mai multe grupe. În fiecare zi altã clasã mergea la
ºcoalã. ªi în anul ºcolar urmãtor, 1945–46, cam asta era situaþia. Era
lipsã de pedagogi. În acest an 323 de elevi erau obligaþi sã frecventeze
ºcoala. La sfîrºitul anului dintre aceºtia au fost calificaþi: 55 elevi. Din
cauza absenþelor, nu s-au calificat: 219 elevi. Din lipsa hainelor ºi
încãlþamintelor: 49 elevi.
În anul 1947 în domeniul învãþãmîntului, la ºcoalã se fac multe schimbãri. La cererea conducerii locale ºi a partidelor din loc, inspectoratul
judeþean (Bihar vármegyei Tanfelügyelõség) din Berettyóújfalú, luînd în
vedere doleanþele micherechenilor, la ºcolile din comunã sînt denumiþi
învãþãtori sosiþi din Ardeal, care vorbesc la perfecþie limba românã. La
ºcoala de stat, în locul directorului Kardos Bálint, care a fost dus pe front
ºi a cãzut prizonier, a fost denumit Rápolti László. În comunã sosec încã
învãþãtorii: Kardos Bálintné, Lõrinczi Zoltán, Koncz Mária.
Între anii 1919–1947 ºcolile din Micherechi erau frecventate anual de
200–250 de elevi.
În perioada 1919–1947 au predat la Micherechi: Aurelia Câmpeanu,
Kissné Görög Lukrécia, Paulisinecz Cyirill, Turjay Ciril, Szecsõdi Mihály,
Csauszné Antal Ida, Ertseyné Wesselényi Irén, Kunder Irén, Iványi Mária,
Kiss Irén, dr.Láng Lászlóné (Németh Magdolna), Kardos Bálint, Török
József, Dolák József, Kartalik Magdolna, Rápolti László, Rápolti Lászlóné,
Kardos Bálintné, Nicolae Bordaº, Lõrinczi Zoltán, Enyedi Gábor, Tornai
Erzsébet, Koncz Mária, Székely János, Székely Jánosné, Marius Turcu
ºi soþia lui.
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ªcoala cu limba de predare românã (1948–2000)
Dupã sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, în 1945, românii din
Ungaria, nu aveau decît cîteva ºcoli confesionale unde s-au predat cîteva
materii ºi în limba românã, în special religia. Începînd din 1948, odatã cu
naþionalizarea ºcolilor confesionale, s-au constituit ºcoli generale de stat
cu limba de predare românã. Aºa s-a procedat ºi la Micherechi. Cu
naþionlizarea ºcolilor se reformeazã ºi învãþãmîntul. Se ridicã obligaþia
ºcolarã la copii, de la 12 ani la 14 ani, în loc de 6 clase e obligatoriu 8
clase.
La Micherechi, în 1948, se înfiinþeazã la ambele ºcoli aºa numite comisii de naþionalizare.
La ºcoala de stat membrii comisiei erau:
1. Rápolti László
2. Koncz Mária
3. Székely Jánosné
La ºcoala confesionalã au fost membri în comisie:
1. Aurelia Câmpian, soþia preotului Ioan Olah
2. Marius Turcu
3. Székely János
Naþionalizarea s-a fãcut la 15
iunie 1948. Atît pãrinþii, cît conducerea ºi parohia localã au luat la
cunoºtinþã cu mare satisfacþie
acest lucru, nãdãjduind cã noile
posibilãþi vor fi mai favorabile, în
ce priveºte învãþãmîntul, pãstrarea
limbii materne ºi educaþia copiilor.
Între timp, dr. Arató Endre, consilier la Ministerul Învãþãmîntului, îl
împuterniceºte pe Marius Turcu,
pentru a organiza ºcoala românã,
ºi-l denumeºte director. Rápolti
László demisioneazã din postul de
director ºi pãrãseºe comuna. La
31 august Marius Turcu ocupã
Ioan Rus ºi Marius Turcu
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postul, ºi din toamna acestui an începe activitatea pedagogicã la ºcoala cu predare românã.
Din 1949, limba predãrii este limba românã, ºcoala se numeºte „ªcoala cu predare românã – Román Nyelvû Általános Iskola”. În acest an,
directorul ºcolii informeazã Ministerul de Învãþãmînt despre urmãtoarele:
Numãrul copiilor obligaþi sã frecventeze ºcoala, este: 298
La secþia românã s-au înscris:
269 elevi
La secþia maghiarã:
29 elevi
În anul 1950, Marius Turcu împreunã cu soþia sa, care era ºi ea
învãþatoare, au fost transferaþi la ºcoala din Chitighaz. În locul lor sosesc
soþii Németh. Soþia lui Z. Németh este numitã ca noul director al ºcolii
din Micherechi. De la ºcoalã mai pleacã ºi soþii Székely ºi Lõrinczi, în
locul lor vin: soþii Zenkó ºi Balogh István. Era tot mai mare nevoie de
padagogi bine pregãtiþi ºi de manuale româneºti.
O problemã mare era între anii 1950–1960 fluctuaþia cadrelor didactice. Forurile judeþene ºi superioare vãzînd acest lucru, au fãcut posibil
ca din România sã vinã cadre didactice. Aºa au ajuns în comunã profesorii: Ioan Fãrcãºiu ºi Goldsteinn Felicia. Între timp, la Budapesta, la
ªcoala Superioarã Pedagogicã, instruiesc cadre pentru minoritãþile din
Ungaria. La început s-au prezentat la acest institut ºi cîþiva tineri din
Micherechi: Gheorghe Csotye, Teodor Bordaº, Gheorghe Martin, Mihai
Boca ºi alþii. La ºcoalã sosesc cadre noi: Gheorghe Dulãu, Parascheva
Fãrcaº, etc.
În anii 1956–57 la ºcoalã se construiesc încã 2 sãli de învãþãmînt,
birou directoral ºi profesoral, ºi a doua locuinþã de serviciu pentru profesori.
În 1960 Ministerul Învãþãmîntului aduce un decret, care transformã
ºcolile cu limba de predare a minoritãþilor în ºcoli bilingve. În urma acestui decret, în anul ºcolar 1961/62, se desfiinþeazã secþia maghiarã a
ºcolii din Micherechi. Nu mai avea nici o funcþie aceasta secþie, fiindcã
în ºcoalã din acest an tot mai multe materii sînt predate în limba maghiarã. Majoritatea elevilor de la secþia maghiarã erau copiii locuitorilor de
la sãlaºe care aparþineau de ªercad.
Dintre ºcolile româneºti din Ungaria, ºi pînã la ora actualã, în cea din
Micherechi dominã mai mult caracterul românesc. În aceastã ºcoalã,
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decenii de-a rîndul, anual învaþã peste 300–320 de elevi. ªcoala a devenit mai spaþioasã, mai modernã, întregindu-se cu noi ºi noi sãli de
învãþãmînt, cu salã de sport, etc. ªcoala este bine amenajatã cu materiale auxiliare, calculatoare ºi toate cele necesare care ajutã îmbunãtãþirea învãþãmîntului.
În afara orelor, elevii la diferite cercuri ºi ocupatii pot însuºi cunoºtinþe legate de cultura, limba ºi literatura românilor din Ungaria. Elevii
pregãtindu-se la diferite concursuri pot face cunoºtinþã cu datinele, dansurile, cîntecele strãmoºeºti.
Comuna Micherechi era o comuna foarte sãracã, în comitatul Bihor,
timp îndelungat, din pãcate, aici era mai mare analfabetismul. Nu mulþi
îºi puteau permite din motive sociale sã frecventeze ºcoala din loc, sã-ºi
continue studiile la gimnazii ºi ºcoli superioare. În ultimele decenii, spre
marea noastrã bucurie, sute de elevi micherecheni au obþinut bacalaureatul ºi foarte mulþi au diplome universitare ºi titluri ºtiinþifice. Fãrã
munca ºi strãdania cadrelor didactice, nu ne-am putea mîndri cu astfel
de rezultate.
Pe baza cercetãrii protocoalelor ºcolii din loc ºi pe baza informaþiilor
primite de la profesorii Gheorghe Dulãu, Maria Martin ºi Gheorghe Martin
(cãrora le mulþumesc ºi pe aceastã cale pentru ajutorul venerabil) am
întocmit o listã cuprinzînd numele acelor pedagogi care au predat aici.
Din 1948 încoace, la ºcoala româneascã din Micherechi au activat urmãtorii profesori, învãþãtori, educatori: Mihai Ardelean, Balla
Edit, Balogh István, Benkó Jánosné (Maria Mócz), Dumitru Boca, Maria
Boca Kozma, Mihai Boca, Mihai Boca jun., Bogyó Jánosné (Márk Anna),
Teodor Bordaº, Borsa Józsefné, Ana Buta, Ioan Covaci, Gheorghe
Csotye ºi soþia (Farkas Piroska), Doboczi Klára, Ana Dulãu Kozma, Gheorghe Dulãu, Ioan Fãrcaºu, Maria Gadoroº, Alexandru Goron, Gurzó
Mihályné, Halász Viktória, Elena Hodozsó, Anikó Hoþopan Szolkán, Aurica Hoþopan, Gheorghe Hoþopan, Edda Illyés, Aurica Istin, Gheorghe
Istin, Octavian Istin, János Hajnalka, Kertész Lajosné, Knizs Jánosné
(Molnár Blanka), Maria Kondoros Petruºan, Korponay József, Koszta
Jánosné (Seprényi Erzsébet), Eva Kozma, Lucreþia Kozma Rocsin, Zoltán
Kozma, Krizsné Molnár Blanka, Gheorghe Makovej, Ana Martin Ardelean, Eva Martin Petruºan, Gheorghe Martin ºi soþia Maria Sava, Maria
Martin Papp, Maria Martin Puskár, Teodor Martin, Martyin Tivadarné,
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Vasile Martin, Gheorghe Mészáros, Ioan Mészáros, Eva Mihucz Patkás,
Nagy Lajosné (Juhász Erzsébet), Nagy Tibor, Nagy Tiborné, Ana Netea,
Gheorghe Netea, Nyári Rudolf, Teodor Oltean, Papp Szidónia, Maria
Patka Petruºan, Eva Patkás Szabó, Pejtsik Mária, Ioan Petruºan,
Petrusán Jánosné, Polyen György, Popocz Simon, Puskár Artúr, Belu
Rodonti, Viora Rocsin, Rokszin Györgyné (Bozsák Piroska), Róta Pál,
Rotár Zvetorzárné, Ana Ruja, Ioan Ruja, Ioan Ruja (Mitica), Irina Ruja,
Hortensia Rus, dr.Ruzsa Györgyné, Elena Ruzsa, Zoltán Ruzsa, Petru
Silaghi, Gheorghe Seres, Seres Györgyné, Súr Jánosné, Szabó Eszter,
Szentgyörgyi Gyuláné, Török Elekné, Mihaela Trofin, Marius Turcu ºi
soþia, Zentkó János, Zentkó Jánosné, Zielbauer András.
Din 1948 încoace, directorii ºcolii au fost: Rápolti László, Marius
Turcu, Németh Zoltánné, Gheorghe Csotye, Gheorghe Makovej, Alexandru Goron, Mihai Boca, Aurica Hoþopan.

Elevii ºcolii în anii 1950
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Maria Berényi

Activitate socio-culturalã la Micherechi
în secolul al XIX-lea
ºi începutul secolului XX
În comuna Micherechi, ca ºi în alte localitãþi populate de români,
biserica ºi ºcoala erau instituþiile de bazã care contribuiau la pãstrarea
ºi întãrirea identitãþii, limbii materne ºi la dezvoltarea culturii. Învãþãtorul,
preotul, notarul erau intelectualii satului, prin aceºtia aveau contacte
socio-culturale cu alte pãrþi.
La Micherechi nu s-au constituit cercuri de lecturã, coruri, casinouri,
formaþii ambulante de teatru, etc, ca în alte pãrþi, dar totuºi prin intelectualii satului micherechenii participau la concerte, la serate de teatru, la
întruniri literare. Chiar aceºti puþini intelectuali (notar, învãþãtor, preot)
erau membri a mai multor societãþi culturale ºi corale din Bihor ºi Criºana.
Aºa, în acest mod, influenþa naþional-culturalã din a aceastã zonã a fost
prezentã ºi în viaþa naþional-culturalã a micherechenilor în secolul trecut.
Mai jos încerc sã prezint funcþionarea ºi activitatea instituþiilor de
bazã (istoria ºcolii e prezentatã într-un capitol aparte), viaþa ºi activitatea acelor oameni care au contribuit la formarea peisajului socio-cultural din comunã.

Biserica ortodoxã
Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti
Comunitatea bisericeascã ortodoxã românã din Micherechi a luat
fiinþã odatã cu întemeierea actualei comune, care a avut loc între anii
1758-1768.
Noii locuitori veniþi din Ianoºda, Inand, Cefa, Mãdãras, Ciumeghiu,
Homorog, Tulca, etc. lãsase goale casele comunei distruse, noua co79

munã construindu-o în alte parte. Locul bisericii era stabilit încã din
momentul revenirii în comunã a locuitorilor, deoarece izvoarele din arhivã afirmã cã biserica se construise destul de curînd. Din studiul lui
Zsupos Zoltán aflãm cã luarea în folosinþã a bisericii ridicate fãrã aprobare regalã de românii ortodocºi fu admisã ulterior, în 1770:
„Méhkerék falu nem egyesült görög vallású lakosai által a királyi engedély nélkül épített egyházuk számára kért vizsgálat alapján, és ezért a
tiszteletre méltó urak által pecsétes elõirással az elmult julius hónap 5én elvégzett szemle alapján, azok elõadásában ide a legkegyelmesebb
császári királyi felség elé alázatosan elõhozva, mélyen tisztelt legkegyelmesebb felség elrendelte, hogy az illetõ egyház császári és királyi
kegybõl és jóindulatból megnyitassék és az elõbbi lakosok használatára engedtessék. Ezen birtok birái számára pedig az, hogy bár ezt az
egyházat elõbbi uatasitás által, és felülrõl jövõ kegyes királyi engedély
nékül idõ elõtt épitették, nem javallatik a vármegyei közgyülésben való
megfeddés.
Ennélfogva ezt a legbölcsebb császári és királyi engedélyt a királyi
helytartó tanács a legbölcsebb tisztelendõ uraknak a foganatositandók
végrehajtása érdekében itt tudtára adja.
Kelt a királyi helytartótanácsban Pozsonyban 1770.Szeptember 13án.
Legkészségesebb jószándékkal
Comes Nicolaus Pálffy”
Pe dosul permisului este notat: „Citit ºi adus la cunoºtinþã la 16
noiembrie 1770, în cadrul adunãrii generale din Váradolaszi.”
În 1773 conducerea comunei încheie contractul cu primul preot, care
– conform prescripþiilor – „avea dreptul sã pãºuneze pe pãºunea comunã 4 boi de jug, 1 cal, 2 vaci ºi 3 porci, neobligat sã plãteascã
impozit ºi nici nu depindea de administratorii domeniului. Iºpanul, notarul comunei ºi cei doi administratori ai domeniului de asemenea aveau
drept la pãºunat, ºi anume: fiecare putea avea doi boi de jug, 1 cal, 1
vacã ºi 2 porci.” Preotul a primit un loc de pãmînt intravilan pentru casã,
3 iuguri de pãmint arabil ºi pãºune, care erau scutite de impozit.
„Din aceste vremuri dateazã ºi prima bisericã, construitã din lemn,
acoperitã cu trestie. Materialul necesar a fost procurat din pãdurile (lemnele) ºi apele (trestia) ce înconjurau aºezarea, în mod gratuit, deoarece
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prinþul Eszterházy a asigurat pe seama locuitorilor materialul necesar
pentru construirea caselor.
Aceastã bisericã a existat pînã în anul 1836. În acest an a cãzut
victimã unui incendiu, mistuindu-se în întregime.”
În mai multe rînduri ºi situaþii, se agravau contradicþiile dintre locuitori
ºi conducerea comunei. Din procesul-verbal întocmit la adunarea generalã a comitatului Bihor, în 1828, aflãm cã majoritatea locuitorilor din
Micherechi ºi notarul ajunserã în conflict cu judele ºi cu preotul ortodox, Roxin Basilius. Din jalba datatã din 1828, reiese clar neînþelegerea locuitorilor ºi preotului ortodox. S-ar putea cã acest cauza sã stea
la baza incendierii, din luna iunie a anului 1836, a bisericii.
„Tekintetes Fõ Szolga Biró Ur!
A mai napon az az f.h. 25-ke virradójára ezen Helységben egy ótska
el avult templom valamely Isten nélkül Krisztus nélkül való gonosz tévõ
által fel gyujtatván reggeli 2 3/4 órakor kezdõdött a láng kiütése, a szél
eleinte a falu hossza felé tartván, az egész szerentsétlen esetben tsupán
azon szerentse volt, hogy a szél mindjárt fordulván, a templom tornyon
az edjik Pap és a Kántor házán kivül más épületek nem égtek, a
veszedelem pedig oly fenyegetõ volt a falunak legnagyobb részére nézve,
hogy mindenki azzal tartotta, hogy a leg szivesebb igyekezet mellett is
nem lehet mód és ut az épületek igen sürü és a szélnek nagy volta miatt,
a pusztitani indult veszedelmes tüz árjának ellent állani; de az Isteni
gondviselés és az embereknek is igyekezete által, miután a két fentebb
emlitett ház tökéletesen, a fedelére nézve a templom mely patitsból volt,
a torony mely csupán fából volt düledékbe maradt, két igen jól készült
és valósággal szép szavu harang edjik 2.M és 20 a másik 2.M.80
egészen Öszve olvadtak s égtek a további terjedés a tüz meg szünt.
Ily veszedelmes környülállások közzé lévén helyheztetve kéntelenek
vagyunk a Tekintetes Fõ Szolga Biró Urhoz folyamodni az eránt, hogy a
f. év Böjtelõ hava 22-kén s több napokba tartott I.K. Gyülésnek azon
tzélirányos végezésének, mely a gyujtogatásoknak lehetõ meg gátlásából
hozatott, és a Tekintetes Fõ Biró Urnak csak ugyan éppen a fent emlitett
határ idõbe költ becses Hirdetése 2-dik pontja alatt Közhirré is tétetett
következésébe leendõ vételét reánk nézve eszközölni kegyesen
méltóztasson.
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Mely szomoru és alázatos Jelentésünk tétele mellett Uri kegyes
gratiojiba ajánlottak alázatos tisztelettel vagyunk tekintetes Fõ Szolga
Biró Urnak M Kereken Iván Hava 25 1836
alázatos szolgái
Méhkereki Elõl Járók”
În 1836 s-a depus piatra fundametalã a actualei biserici, începînduse tot atunci ºi lucrãrile de construire. În 1838 pereþii erau ridicaþi pînã
la geamuri, în lipsã de surse materiale, lucrãrile au fost întrerupte, zidirea suferind o amînare de 9 ani.
Pentru asigurarea surselor necesare, conducerea comunalã împreunã cu sãtenii au dat în arendã pe cinci ani pãºunea numitã Kustyán.
Dupã 9 ani de aºteptare, zidirea s-a putut continua, ca apoi, în anul
1849, aceastã bisericã construitã din cãrãmidã sã fie terminatã.
Turnul a rezistat numai pînã în anul 1883, cînd a fost nevoie sã se
schimbe. In acest scop s-a publicat un Concurs de licitaþiune minuendã:
„În numele comitetului parochial gr. or. rom. din comuna Méhkerék,
cottul Bihariei, tractul Orãzii mari, conform planului ºi preliminariului de
spese aprobate de Ven. Consistoriu gr. or. din Oradea-mare Nr.397.
Epitrp. 1883 se escrie concurs de licitaþiune minuendã, pentru repararea bisericei ºi edificarea unui turn nou la acea bisericã cu preþul
exclamãrei 1950 fl. v.a.
Licitaþiunea se va þinea în ºcoala gr.or. din Méhkerék la 18/30 Aprilie,
1883, dupã amiazã la 2 ore, la care licitaþiune Dnii arhitecþi au a se
prezenta cu un vadin de 200 fl. c.a. Dupã licitaþiune se va face contractul care se va înaintea la Ven. Consistoriu spre ratificare.
Planul cu operatele lui se pot vedea la oficiul parochial gr. or. în
Méhkerék.
Méhkerék, 29/17 martie 1883
Nicolae Rocsin m. p.
Giurca ªtefan m. p.
preot preº. comitetului
epitropul bisericei”
[Biserica ºi ªcoala, 1883/Nr. 12]
Noul turn s-a fãcut cu 4 m mai înalt decît celãlalt, acoperit fiind tot cu
ºindrilã, care în anul 1901 a fost schimbatã cu tablã.
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În 20 septembrie 1883, s-a sfinþit biserica. Despre aceasta sãrbãtoare se relateazã în felul urmãtor:
„Dacã poporul din comuna Micherechiu a avut v’ro bucurie cîndva,
apoi, el a avut îndoitã bucurie cînd a vãzut terminat noul edificiu al
bisericei lor ºi consacrat de cãtrã Ilustratea Sa Domnul Episcop diecezan Ioan Meþianu, pe care-l pînã acuma nu furã fericit al vedea în mijlocul lor, – dar nici vre-un alt archipãstoriu – nu se ºtie sã fi fost cîndva în
comuna Micherechiu. – Bucuria lor o dovedirã prin primirea cãlduroasã
ce fãcurã Prea Sfinþiei Sale care la gara din Sarkad fu întîmpinat de o
mulþime de popor cu 24 cãlãreþi ºi tot atîtea cãruþe, de unde îl petrecurã
pînã în bisericã, unde Ilustratea Sa Domunl Episcop le mulþãmi cãlduros pentru buna primire; de aci iarãºi îl petrecurã între urãri de sã trãiascã pînã la casa preotului local Nicolae Rocsin unde a rãmas peste
noapte. Actul consacrãrii bisericei s-a început cu vecernia, care s-a
sãvîrºit prin Pre On. D. Protpresbiterul tractului Tincei Gavril Neteu.
A doua zi, în 8/20 Septembrie, dupã sãvîrºirea utreniei se fãcu sfinþirea apei de cãtrã Magf. D. Preºedinte al consistoriului Orãzii-mari Ieroteu
Beleº cu asistenþa P.On.Domn Protopresbiter G. Neteu ºi 6 preoþi, a
pãrintelui protodiacon secretar consistorial Ignaþiu Papp ºi a diaconului I.Cimponeriu, dupã care Magnificenþia sa Domnul vicar Episcopesc,
dede ordin de plecare pentru a primi pe Ilustratea Sa Domnul Episcop,
deci ºi plecarã cu procesiune spre întîmpine ºi cîntîndu-se tropariul
sãrbãtorii Ilustratea Sa Domnul Episcop ajunse în bisericã.
Dupã ce s-a îmbrãcat a dat binecuvîntare ºi îngenunchind a cetit
singur rugãciunile pentru sfinþirea bisericei, – dupã aceasta ieºind afarã
s-a înconjurat biserica unde s-a citit 4 evanghelii în cele 4 colþuri ale
bisericii ºi tot atunci s-a sfinþit ºi pe dinafarã. Intrînd în bisericã Ilustratea
Sa a aºezat moaºtele în cele 4 colþuri ale pestolului urmînd apoi sfînta
liturgie sub decursul cãreia s-a sfinþit diaconul Ioan Cimponeriu întru
Presbiter, cea ce încã a ridicat mult festivitatea sfinþirei bisericei. La
sfîrºitul liturgiei Ilustrata sa Domunl Episcop a þinut o cuvîntare care a
fost o învãþãturã ieºitã din gura unui archipãstoriu prea bun a cãreia
puterea oratoricã în genere e cunoscutã, ºi s-a încheiat cu sãrutarea
sfintei cruci cu ce se înmulþi lucrul Ilustraþii Sale, venind la sãrutare cam
la 500 de oameni.
Prînzul în onoarea Ilustrãþii Sale l-a dat preotul local Nicolae Rocsin
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la casa sa proprie la care au luat parte toatã inteligenþa, ce veni sã
priveascã actul sfinþirei bisericei, acest prînz a fost aranjat cu mult gust
de preoteasa Maria Rocsin nãscutã Santai.
Toastele s-au început de cãtrã Spect. Domn. pretore al cercului Ceffa,
toastînd în onoarea Ilustrãþii Sale. Ilustratea Sa a ridicat toastu pentru
Înalta casã Domnitorie; Magnificantul Domnul vicar a toastat pentru
înaltul regim precum ºi pentru administraþiunea civilã; iar preotul N.
Rocsin a mulþãmit Ilustraþiei Sale precum ºi oaspeþilor cari l-au onorat
cu prezinta lor la actul acesta; s-au ridicat apoi mai multe toaste precum din poartea M.O.D. secretariu protodiacon, precum ºi a Dlui preot
reformat din Sarkad, din partea Dlui proprietar din Keresztur Sántha.
Sosind timpul de plecare pentru Ilustratiunea Sa poporul aºtepta pregãtit ca sã-l acompanieze pînã la gara din Kötegyán pe bunul
archipãstoriu, ce ºi fãcurã, ºi între urãri de sã trãiascã, Ilustratea Sa, sa despãrþit din mijlocul nostru rãmînînd numai o bunã suvenire sfinþirea
Sfintei biserici, în care sunt convins cã acest popor cu tînãrul preot de
bunã speranþã va roga pe prea bunul Dzeu, ca pe acest bun
archipãstoriu sufletesc, pe Ilustrata Sa Dl Episcop ca sã-l þinã la mulþi
fericiþi ani.
P.
[Biserica ºi ªcoala, 1883/Nr. 38]
Dupã sfinþirea bisericii, la 23 de ani, în 4/17 noiembrie 1906 a fãcut
vizitã canonicã P.S. Sa domnul Episcop diecezan Ioan I. Papp. ªi despre aceastã vizitã se relateazã în presa vremii: „La gara din Kötegyán
P.S. Sa e întîmpinat de un ºir de cãlãreþi constãtor din 50 inºi ºi 40
trãsuri. Îl bineventeazã notarul comunal Vereº. P.S. Sa e adus din
Kötegyán pînã la Micherechi în o trãsurã la care au fost prinºi 4 cai albi
ai protopopului Nicolae Roxin. Sosind la casa protopopului, e bineventat
de þãranul Teodor Pãtcaº. ªi aici P.S. sa acestor credincioºi le rosteºte
o cuvîntare, îndemnîndu-i ºi întãrindu-i în credinþa lor strãmoºeascã
luîndu-i totodatã pentru interesul lor faþã de bisericã ºi ºcoalã. Banchetul a fost la casa protopopului, care – fie-i spre cinste – încã s-a nizuit a
primi pe P.S. Sa ºi pe cei ce l-au însoþit aºa dupã cum se cuvine a primi
pe mai marele Pãstor al bisericei.
La banchet au toastat: preotul N. Porumb, pentru P.S. Sa Dl Episcop; protopopul N.Roxin pentru archimandritul V. Mangra ºi pentru pre84

oþi; P.C. Sa V. Mangra pentru P.S. Sa; Nicole Mihulin vorbeºte despre
dezvoltarea unui interes mai mare pentru ºcoale.”
[Biserica ºi ªcoala, 1906/Nr. 46]
Pe parcurs s-au mai impus unele lucrãri atît la edificiu, cît ºi la turn. Sa schimbat globul, s-a vopsit interiorul ºi exteriorul bisericii, etc. Astãzi
biserica din Micherechi este una din cele mai frumoase biserici ortodoxe române din Ungaria.
Preoþii ºi cantorii
Preoþii care au slujit la aceasta bisericã ne sînt cunoscuþi din monografia lui Teodor Pãtcaº ºi cartea lui Teodor Misaroº. În ordine cronologicã enumerãm numele acestora: Ioan Bordaº, Simion Bordaº,
Vasile Rocsin, Teodor Bordaº, Alexandru Rocsin, Ioan Rocsin, Iosif
Hosu, Corneliu Porumb, Nicolae Rocsin, Ioan Olah, Teodor Misaroº,
Pavel Ardelean ºi Ioan Bun.
Fiul primului preot din comunã, Simion Bordaº, care a pãstorit aici
între 1800-1827, a luat parte în lupta dusã pentru episcop român la
Arad, miºcare condusã de Dimitrie Þichindeal ºi Moise Nicoarã. Un
susþinãtor fervent al ideii deslipirii de sub autoritatea ierarhiei clericale
sîrbe a bisericii române a fost ºi episcopul unit de la Oradea Samuil
Vulcan. Cu ajutorul acestuia M. Nicoarã în 17 iulie 1816 înainteazã
împãratului un vast ºi docementat memoriu, în 57 de puncte, denunþînd
cu o multitudine de exemple concrete neajunsurile ºi abuzurile pricinuite românilor de supremaþia de la Carloviþ. Prin acest memoriu, Nicoarã
cere instituirea unei comisiii pentru examinarea cererilor româneºti. Textul
exemplifica abuzurile ºi nedreptãþile fãcute românilor, menþionînd cazuri
concrete din mai multe localitãþi. Punctul nr.41 al acestui memoriu, aminteºte urmãtorul lucru: „Pe parohul din Micherechi Simion Bordaº [subl.
n.], condamnat la trei luni arest, l-a slobozit dupã o lunã la intervenþia
preotesei ºi în general îºi permite Manuilovici multe samavolnicii. Din
mãrturia parohului reiese, cã la intervenþia parohiei ºi din cauza îmbolnãvirii i-a dat drumul.” În septembrie 1816 Nicoarã se reîntoarce acasã
de la Viena, pentru ca sã pregãteascã satele în vederea anchetei amintite. Fruntaºii românilor desfãºoarã o amplã campanie pentru mobilizarea populaþiei, pentru aducere de noi argumente. În toamna ºi iarna
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anului 1816 (pînã în decembrie) Moise Nicoarã strãbate satele din Banat, zona Aradului ºi parþial a Bihorului, recrutînd aderenþi sau adunînd
date de la „cler ºi norod”. A trecut ºi prin comunele Apateu, Micherechi ºi Chitighaz. În fine, în 1829, a fost ales episcop român la Arad.
Lupta lui Nicoarã ºi-a adus roadele, însã el a suferit închisoare, a fost
declarat nebun ºi în 1825 ºi-a pãrãsit plaiurile natale, a trecut în Þara
Româneascã, unde nici acolo nu a avut liniºte.
Dintre preoþii din Micherechi, Nicolae Rocsin (se scrie ºi Roxin) a
fost mai cunoscut ºi a avut un rol de seamã în viaþa bisericeascã din
comitatul Bihor, devenind protopop în tractul Tinca. Nicolae Rocsin e
hirotonit pentru biserica din Micherechi în 1879. În anul 1896 este ales
de protopop. Dupã alegerea sa, se relateazã în presã cã: „Din Oradeamare ni se raporteazã, cã consistoriul gr. or. rom. de acolo cu 12 voturi
a denumit de protopo al Tincei pe dl Nicolae Roxin preot în Micherechiu,
faþã de 6 voturi date pentru dl Filip Leuca, preot în Pâncota.” [Foaia de
Duminecã, 1896/Nr.27]
Cantorii sînt amintiþi în lucrarea lui Pãtcaº în ordinea urmãtoare:
1773–1815: Grigore Bordaº
1815–1870: ........ Onucz
1870–1918: Gheorghe Cefan
Cîþiva ani a activat aici cantorul Ioan Körösladányi ºi Teodor Buta.
Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã
Cãrþile, registrele ºi alte obiecte bisericeºti constituie prin (însãºi
existenþa ºi) vechimea lor izvoare de documentare istoricã. Valoarea lor
este cu atît mai mare cu cît cuprind ºi (diferite) însemnãri fãcute în
decursul timpului (pe ele) de (diferiþi) preoþi sau învãþãtori. Multe dintre
obiectele sfinþite au menþionate, pe paginile lor, în spaþiile libere, nume
de preoþi, învãþãtori sau unele evenimente deosebite din viaþa parohiei
sau eparhiei. Toate acestea întregesc datele cu privire la istoria parohiei.
Existenþa cãrþilor vechi în parohie dovedeºte larga lor circulaþie în
toate parohiile ortodoxe române. Cînd se întîmplã în viaþa comunitãþii
sau a lumii un eveniment, lucru pentru „þinere aminte”, se însemneazã.
Evident, de cãtre acei care ºtiu sã scrie. Pe cãrþi, mai ales, în documen86

te, sau protocoale. O fac – în aceasta constînd interesul faptului – nu
spre o mai bunã cunoaºtere din partea contemporanilor, ci spre ºtiinþarea
urmaºilor, pentru a-i impresiona cu „vestirea” lor. În felul lor, depun
mãrturie. Despre evenimente politice, starea vremii, calamitãþi naturale
ºi alte felurite întîmplãri.
La biserica din Micherechi se gãsesc mai multe cãrþi vechi în care
sînt notate lucruri diferite. Aceasta bisericã este mai bogatã în tipãriturile vrednicului mitropolit Neofit.
În studiul semnat de Rodica Colta aflãm cã: „Traseele acestor cãrþi
au fost complicate. Nu odatã, pînã sã ajungã la ultima destinaþie volumele vor trece prin alte provincii româneºti, dintr-un sat în altul, prin
sistemul de vînzãri ºi cumpãrãri repetate, pe culoare verificate. Aceastã
miºcare putea sã dureze cîþiva ani sau cîteva decenii, în funcþie de cît de
greu se despãrþeau de cãrþi primii cumpãrãtori, de cît de mult ofereau
alþii, de modul în care ajungea aceastã marfã rarã în tîrgurile din vest ºi
de alte întîmplãri neprevãzute, care le influenþau destinul.”
Pe baza volumului lui Teodor Misaroº ºi alte studii prezentãm în continuare cîteva cãrþi care se aflã în posesia bisericii din Micherechi.
„Mãrgãritare adecã cuvinte de fealuri. Acelui dintre sfinþi Pãrintele
nostru Ioan Arhiepiscopul Þarigradului Zlatoust. ªi ale Sfinþilor Pãrinþi
de mulþi dascãli tãlmãcite dupã limba Elineascã pe limba Greceascã.
Acum a doaorã tipãrite pe limba rumâneascã cu blagosloveniia prea
Sfinþitului Mitropolit al Þãrii, Kir NEOFIT dela Crit. ªi sau tipãrit în oraºul Bucureºtilor. La anul dela zidirea lumii 7254. Iarã dela Naºterea lui
Hs. 1746. De cucernicul între preoþi Popa Stoica Iacovici Tip.”
Cartea este legatã în piele de carton, s-a pãstrat în stare bunã. Mãrgãritarul care a ajuns în final la Micherechi a circulat iniþial pe teritoriul comitatului Bihor ºi pentru un timp în þinutul Albei.
În anul 1753 cartea a fost în proprietatea lui Petru Pantea din satul
Hodoº. Inscripþia scrisã cu carcatere chirilice are urmãtorul text: „Iatã
eu anume Petru Pantea ºi gazda mea Magdalena întra aceasta sf(î)ntã
carte Mãrgãritariu cu 9 mariaºi, pentru sufletul mieu ºi a pãrinþilor miei
anume Mladin ºi maica mea Cãtãlina, Ursu Ilunca. Scrisam eu Ioann
Popovici Muncacianul cînd am fost dascãl în sat Hodoº 1753 Avgust
22.” Nu se ºtie ce s-a întîmplat cu cartea, însã peste 30 de ani în 1788
se va vinde din nou, cumpãrãtorul este Pârva Ioan din Garda (judeþul
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Alba). El va plãti pentru Mãrgãritar 14 groºi. Aceste informaþii sînt însemnate în carte cu urmãtorul text: „Aceasta sf(î)ntã carte anume Zlatuost
o au cumpãrat anume Pârva On al Gheorghiei 14 groºi pentru sufletul
sãu pe sama sf(i)ntei besericii care se aflã în Garda. Nimãnuia sã nu fie
slobod a o zãlogi sau a o vinde, sau cine o ar fura, acela sã fie anatemat.
Iun în leat 788.”
Printr-o altã vînzare în sfîrºit ajunge din nou la Micherechi.
O altã carte, tot de la mitropolitul Neofit este Evanghelia din 1750,
legatã în piele pe tablã de lemn, avînd urmãtorul titlu: „Sf(î)nta ºi
d(u)mnezeiasca EVANGHELIE. Acum întâi tiparitã, întru a doao domnie a Þãrii Rumâneºti a prea înãlþatului Domn IO GRIGORIE GHICA
Voevod. Iarã cu bl(a)gosloveniia ºi toatã cheltuiala a prea Sfinþitului Kir
NEOFIT Criteanul. Mitropolitul a toatei Þãrii Rumâneºti, ºi exarh plaiurilor. ªi sau tipãrit cu scara ei dupã orânduiala cei greceºti. În sf(î)nta
Mitropolie în Bucureºti. La anii dela zidirea lumii 7258. De Barbul Buc.
Grigorie Tipografi.”
O carte se gãseºte urmãtoarea însemnare: „Aceasta sf(î)ntã ºi dumnezeiascã Evanghelie sau cumpãrat de robul lui Dumnezeu Ioan din
Mikãrekiu cu douãzãci ºi 4 de zloþi în bani pe seama sf(i)ntei Biserici a
hramului Sf(i)nþilor Voivozi Arhangeli Mihail ºi Gavril ºi nimenea sã nu o
îndrãzneascã a o muta sau a o vinde dela bisericã din Mikãrekiului.
Heru cãrãmida ºi cioaia sã putrezeascã iara acela ce o va fura ori o va
muta sã nu mai putrãzeascã ºi sã fie legat cu blestemul ºi Afurisenia a
318 sf(i)nþi pãrinþi dela toate soboarele ºi dela cel mai mare sobor dela
Nikia. ªi sã fie ºi pentru sufletul soþii sale Todora ºi Crãciun, Jurj ºi
Crãciun ºi Mariºca pre vecinica pomenire sau cumpãrat dela vânzãtorul de cãrþi Bucur Bucureºteanu în Anu Domnului 838 iunie 29 fiind
preot satului ºi paroh la s.bisericã din satul Mikãrekiu Bordaº Teodor ºi
iarã paroh Mihai Rocsin ºi birãu Teodor Bordaº ºi Ioan Rocsin, ºi Drãgan
Ioan. Iunie 28 838.”
Din tipãriturile de la Blaj, la aceastã bisericã se pãstreazã Biblia lui
IOANN BOB din anul 1795. Este legatã în piele de tablã de lemn. În
carte pe pagina 894 se gãseºte urmãtoarea însemnare: „Aceasta sfîntã
Biblie amu cumpãratu eu Boca Onuþi Popovici cãpelanul cu 45 zlþ. în
luna septemvrie în 18 zi 801 anu.”
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Pe reversul hîrtiei liminare de la sfîrºitul cãrþii: „Venind Proto-Prezviter
Ioan Popovici în Buteni, în anul 812 sa început anu.”
Mai jos: „Socrul mieu Proto-Prezviterul Buteniului, care e nãscut la
anul 1767 întral 63-lea an al vieþii sale au rãposat la anul 1830 în 10 zile
Martie ºi întral 14-lea zi aceleiaºi luni sa îngropat prin D. Protoprezviterul
Vilagoºului (ªiria, n.n.) Gheorghe Chirilovici în cripta ce sau zidit spre
aceia treabã lângã biserica noastrã de L.G.N.U. al Buteniului, fiei vecnicã
pomenirea ºi cu drepþii ºi aleºii lui D(u)mnezeu socrule. Scrisam
Atanasiu Boþco Proto-pr. Orãzii Mari.”
Negustorul Bucur Bucureºteanu a mai vîndut lui Vasile Gurzãu Triodul episcopului Ioan Bob din anul 1813. Pe reversul copertei se menþioneazã numele donatorului: „Aceasta carte au cumpãrat Gurzãu Vasilie
cu 13 florinþi în bani, în anul 1838 Inuie în 29 zi pe seama sf(i)ntei
besearecii pentru iertarea pãcatelor.”
Gãsim ºi cãrþi tipãrite cu mult mai tîrziu cum este: „Santa ºi
Dumnedzeiasca Evanghelie Acum tipãritã în acest chip pentru a doaua
oara în zilele prea înãlþatului nostru Domn Carol I Regele României întru
al 29-lea an al domniei Sale”, Bucureºti, 1895. În carte gãsim textul
urmãtor: „Proprietatea S. Biserici gr. or. române din comuna Micherechiu
cumpãratã în anul 1896 aprilie 18/30 spre spesele „Fondaþiunei în memoria parochului Alexandru Rocsin ºi a soþiei Victoria Fruscha.”
Dãruiri pentru bisericã
În necrologul apãrut în revista Albina, apãrutã la Pesta citim urmãtorul text: „În 20 sept. v.a. rãposat întru domnul, în vîrstã de 64 de ani,
George Rocsin, econom din Micherechiu, în cottul Bihorului. Acest
bãrbat brav ºi plin de iubire cãtrã legea sa ºi cãtrã deaproapele sãu,
încã în viaþã a donat sfintei biserici din loc vestminte ºi prapori bisericeºti, iar în testamentul sãu a lãsat tot sfintei biserici o sumã de 300 fl,
pentru cumpãrarea celor trebuincioase, anume a unui potir ºi unei cãdelniþe de argint. Din aceasta cauzã, în numele comitetului parochial, în
public i se zice: sã-i fie þãrîna uºoarã ºi memoria binecuvîntatã!
Alexandru Rocsin, mp. paroch
ºi preºedinte al comitetului parochial din Micherechiu
[Albina, 1871/Nr. 82]
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Anul 1873 constituie o datã tristã în istoria satului. În vara acestui an
a izbucnit holera, cauzînd moartea a peste 200 de persoane. Între ei a
fost si preotul Alexandru Rocsin, decedat la 9 august 1873. În necrologul sãu putem citi: „Alexandru Rocsin, paroch ºi asesor consistorial,
cãzu victimã colerei ºi trecu la cele eterne, în comuna Micherechiu,
cottul Bihorului, în 9 august st.v.a. ca. în etate de 45 de ani, lãsînd în
doliu pe soþia Victoria Fruºia, pe fiii sãi ºi numeroºi amici ºi cunoscuþi,
precum ºi întreaga comunã. Rãposatul, ca român era naþionalist înflãcãrat, ca preot era moral, devotat cauzei luminãrii poporului, – Bisericei
gr. or. din Micherechiu a testat 8 iugãre de pãmînt. – Fie-i þãrîna uºoarã
ºi memoria binecuvîntatã.”
[Albina, 1873/Nr. 62]
Aceia care erau mai înstãriþi, uºor puteau fi capacitaþi pentru a face
donaþii bisericii ºi ºcolii din loc. Acest fapt ilustreazã ºi relatarea de mai
jos:
„Înregistrãm cu plãcere, cã confratele nostru Georgiu Bogomir din
Micherechiu la sfatul ºi stãruinþa vrednicului preot de acolo Nicolae
Rocsin a dãruit pe seama sfintei biserici din numita comunã spre scopuri bisericesti ºi ºcolare douã iugãre de pãmînt în preþ de 400 fl.”
[Biserica ºi ªcoala, 1895/Nr. 2]
Biserica ortodoxã din Micherechi dispunea de mai multe fundaþii modeste. Pe baza protocoalelor întocmite, putem vedea acele mici sume
de care dispuneau acestea.
Pe baza Prtocolului luat la 23 ianuarie 3 februarie 1897 putem constata starea fundaþiilor:
Fundaþia Tecla Fruºa 100 fl cassei
Fundaþia Alexandru Roxin ºi a soþie Victoria 100 fl
Fundaþia Maria Fruºca 100 fl
Pe baza Protocolului din 15/27 ianuarie 1900 „Venite ºi spesele bisericeºti, ºcolare ºi fundaþionale”:
Fundaþiunea A. Bocºianu ºi soþia cu renumeraþia 8 holduri de pãmînt
ºi capitalul de 200 coroane.
Fundaþia Ioan Santay 53 coroane 38 fileri
Fundaþia Maria Fruscka 200 coroane
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Fundaþiunile Dimitrie Costa, Dimitrie Netye cîte 40 cor ºi a lui Petru
Ruja 20 cor.
În 1908 a constituit fundaþie George Nistor cu un capital de 40 cor.

Formarea intelectualã a tinerilor micherecheni
În miºcarea naþional-culturalã a românilor din Ungaria un rol important l-au avut societãþile de lecturã ºi ºcolile superioare care formau o
pãturã intelectualã necesarã acelor vremuri. Tinerii din Micherechi frecventau mai ales instituþiile superioare din Arad ºi Oradea.
Preparandia din Arad, deschisã în 1812, devine principala instituþie
de pregãtire a dascãlilor pentru ºcolile elementare româneºti din Bihor
ºi Criºana. Profesorii acesteia erau personalitãþi reprezentative ale miºcãrii de emancipare româneºti. Prin activitatea lor Preparandia devine
un centru de mare importanþã pentru formarea intelectualitãþii româneºti din aceste pãrþi. Acest institut a urmãrit sã dezvolte disponibilitatea viitorilor dascãli pentru educaþia adulþilor, prin manifestãri culturale,
societãþi de culturã în sate, conferinþe de popularizare a unor metode
de cultivare raþionalã a pãmîntului. Învãþãtorii erau receptivi la înnoirile
culturale pe care epoca le solicita. La Preparandia din Arad între 1812
ºi 1922 au obþinut diploma urmãtorii studenþi originari din Micherechi: 1815/16 – Ioan Roxin; 1851/52 – Ioan Bordaº; 1853/54 –
Vasile Roxin; 1860/61 – Iosif Roxin; 1899/1900 – Teodor Roxin.
În toamna anului 1822, s-au deschis la Arad cursurile celei dintîi ºcoli
clericale pentru românii ortodocºi din Banat ºi Criºana. Era a doua
mare biruinþã culturalã a arãdenilor dupã Preparandia întemeiatã în 1812.
Despre începuturile Institutului Teologic Ortodox Român din Arad
scrie Teodor Botiº: „În 1822 se înfiinþã o ºcoalã clericalã ºi nu un seminar
teologic. A fost aceasta o ºcoalã întocmai ca ºi alte ºcoli lumeºti de pe
acele vremuri. În lipsa unui internat, studenþii erau resfiraþi prin oraº în
locuri nu tocmai potrivite ºi adeseori periculoase sãnãtãþii ºi moralitãþii
lor. Erau primiþi la teologie, pe lîngã elemente bune ºi cu pregãtire, ºi
tineri cu pregãtiri slabe, uneori cu puþinã vocaþie pentru chemarea preoþeascã.”
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ªcoala a început cu doi ani de studii. Începînd cu anul 1826–27
cursul studiului teologic se ridicã la trei ani. Primindu-se tineri absolvenþi de gimnaziu ºi numai în mod excepþional, pentru parohiile sãrace
ºi izolate, tineri cu pregãtiri mai inferioare.
Teologia a terminat aici urmãtorii micherecheni: 1838/39 –
George Meruþ; 1864/65 – Iosif Roxin; 1878/79 – Nicolae Roxin;
1908/1909 – George Roxin.
Procesul formaþiei intelectuale a elitei române din Bihor ºi Criºana
cuprinde ºi Academia de drept din Oradea, unde s-au perindat cei
mai mulþi dintre cei ce au optat pentru cariera juridicã. În perioada 1817–
1918 ºi-au continuat aici studiile mai mulþi români originari din Micherechi: 1862/63 – Teodor Bordaº (a devenit avocat în Caransebeº);
1865/66 – Vasile Bordaº (a devenit avocat în Caransebeº); 1866/67
– Gheorghe Roxin (a devenit prim pretor în Tinca); 1895/96 – Gheorghe Roxin (a devenit avocat în Oradea); 1898/99 – Alexandru Roxin
(el a fost fiul protopopului Nicolae Roxin, dupã terminarea studiilor a
ajuns la Oradea ca practicant comitatens, dar foarte de timpuriu, în
etate de 23 ani, a decedat.); 1899/1900 – Alexandru Roxin; 1910/11
– Nicolae Roxin jun. (un alt fiu al protopopului, mai jos o sã-i prezentãm cariera); 1912/13 – Ioan Bejan.
Cunoscutul notar al satului, Ioan Santay a terminat aici la Academia
din Oradea în anul 1843/44.
În a doua jumãtate a veacului trecut, românii din Ungaria au reuºit sãºi creeze o intelectualitate, ridicatã din popor, graþie fundaþiilor create
de unele instituþii culturale ºi bisericeºti ºi de unele persoane generoase care ºi-au sacrificat averea în acest scop. Mai multe fundaþii au dat
burse tinerilor lipsiþi de mijloace materiale. Dintre aceste fundaþii cele
mai imprtante era, Fundaþia Jiga, Fundaþia Elena Ghiba Birta, Fundaþia
Gojdu, Fundaþia Teodor Papp.
Dintre studenþii micherecheni urmãtorii au primit burse de la Fundaþia Gojdu:
1879/1880 Zaharia Rocsin (stud. la drept – Oradea)
40 fl.
1906/1907 Iosif Roxin (student la farmacie – Bp)
400 cor.
1912/1914 Ioan Bejan (stud. la drept – Oradea)
1000 frt.
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Mai jos prezentãm date biografice, luate din presa vremii ºi alte publicaþii, despre foºti studenþi originari din Micherechi. Pe baza acestor
informaþii nu primim un tablou întreg, doar cîteva fãrîmituri, dar totuºi
aceste date contribuie la cunoaºterea acestor oameni, care au pãrãsit
comuna, dar au pornit din Micherechi.
George Rocsin (Necrolog)
„Sînt puþini la noi, la români, oameni cari dupã ce prin ºcoalã ºi-au
însuºit o culturã mai înaltã, s-au întors în sînul poporului, ca sã lucre ºi
sã trãiascã alãturea cu dînsul; ºi aici sã-ºi creeze o poziþiune independentã, din care sã poatã face cu succes serviciu bisericesc ºi naþiunei.
Un astfel de om a fost rãposatul Gheorghe Rocsin care s-a nãscut în
comuna Micherechiu. Tatãl sãu Vasile Rocsin era paroh în numita comunã, ºi era unul dintre cei mai distinºi preoþi din timpurile acelea, un
bãrbat care absolvase pe lung studiele teologice ºi cele juridice. Ca
atare dînsul se nãzui, ca fiul sãu Gheorghe sã se împãrtãºeascã de o
educaþie cît mai îngrijitã. Din nefericire înceta din viaþã prea timpuriu, ºi
astfel orfanul Gh. nu poate sã-ºi facã studiile numai sub îngrijirea rudeniilor.
Dînsul îºi fãcu studiile gimnaziale în Beiuº ºi Oradea Mare, iar dupã
aceasta absolvã studiile teologice în Arad, pe care le absolvã cu bun
succes în 1848. Dupã absolvare funcþiona opt ani ca oficiant dominal,
iar dupã aceasta se aºeazã cu locuinþa în Curtici.
Aici se ocupã cu economia, pentru care avea o deosebitã predilecþiune.
Dînsul organiza Societatea pompierilor din Curtici, iar prin testament,
a dispus a se da o anumitã sumã din averea sa pe seama seminariului
diecezan din Arad.”
[Biserica ºi ªcoala, 1885/Nr.32]
„Dl Ioan Rocsin, fiul rãposatului paroh din Micherechiu, precum sîntem
informaþi, în 15 august a.c. va deschide o apotecã în Ceica-Maghiarã
com. Bihorului, prin ce sperã, cã va face mari servite poporului nostru
din acele pãrþi.”
[Biserica ºi ªcoala, 1887/Nr.26]
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Nou advocat român
„Ni se scrie din Pesta, cã dr.George Roxin [originar din Micherechi,
n.n.] a depus censura de advocat. D-sa va deschide cancelarie
advocaþialã în Salonta. Îi dorim succes.
[Tribuna Poporului, 1903/Nr.190]
Promoþie
„Domnul Moise Coº, originar din comuna Micherechiu (Bihor), a
fost promovat sîmbãta trecutã doctor în drept la universitatea din Budapesta.”
[Tribuna, 1909/Nr.230]
Dr. Nicolae Roxin, avocat în Salonta
Nãscut în anul 1888 în Micherechi. Studiile secundare le-a fãcut la
Sibiu ºi Braºov, iar bacalaureatul la Bichiºciaba. Dupã absolvirea liceului urmeazã telogia la Arad, apoi dreptul la Oradea, Budapesta, Berlin
ºi Cluj. Doctor în drept din anul 1914. Tot în acest an este hirotonit
întru preot funcþionînd la Micherechi, pe lîngã tatãl sãu, protopopul Nicolae Rocsin. Ca preot a luat parte la miºcãrile naþionale ºi la înfiinþarea
gãrzilor naþionale din Micherechi ºi Crîstor. În 1919 a fost deputat ºi
încredinþatul guvernului pentru a liniºti spiritile alarmate a comunelor
Micherechi, Crîstor, Darvas ºi Jaca cari cu orice preþ voiau sã se alipeascã României. Neputîndu-se ajunge la nici un rezultat dînsul împreunã cu familia se refugiazã la Salonta, dupã ce suferã mai multe ºicaneli
ºi dupã ce a fost scris în cartea neagrã spre a fi ucis.
A înfiinþat douã parohii ortodoxe, una preoþeascã ºi alta protopopeascã, deoarece protopopiatul Tincei s-a divizat în protopopiatul Tinca
ºi Salonta. Cu multã trudã a înfiinþat o capelã pentru serviciul divin,
înzestrîndu-o din marinimozitatea credincioºilor cu toate cele trebuincioase. Pentru zidirea bisericii a adunat o sumã destul de mare, ºi-a
înfiinþat un post de confesor de garnozoana. A înfiinþat secþia I.O.V.
Salonta, ºi-a cumpãrat acolo o casã protopopeascã plãtitã din cotizaþiile parohiilor din tract. A condus parohia ºi protopopiatul Salonta timp
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de 10 ani pînã în 1928, cînd în urma unui conflict cu P.S.A. Roman
Ciorogariu, demisioneazã din funcþia de preot-protopop ºi îºi deschide
birou avocaþial. În 1933 a fost preºedinte al Sindicatului „Criºul Negru”. Fost deputat de Bihor în parlamentul României.

Personalitãþi cunoscute ale satului
Ioan Santay (1823–1898)
„Un bãrbat pe cît de simpatic pe atît de impunãtor, prin vorbele sale
blînde, frumoase ºi convingãtoare, unul dintre vrednici bãtrîni ai veacului acestuia, unul dintre cei mai valoroºi notari români din comitatul
Bihorului, dupã un serviciu de 54 ani, din cari 46 a servit ca notar în
Micherechi, aflîndu-se de la 1 sept. 1896 în retragere din cauza neputinþei omeneºti, a rãposat la 20 noiembrie a.c. lar la 22 a celei luni s-a
aºezat spre vecinica odihnã în cimitirul din Micherechi lîngã soþia sa,
rãposatã mai de mult, Tecla, nãsc. Fruºa, o descendentã din familia
fericitului episcop al Aradului Gerasim Raþiu, lãsînd în profund doliu pe
fiicele sale: Vilma vãd. Rafila, Iuliana, soþul ei notar în Crîstor, Maria cu
soþul ei Nicolae Roxin protopopul Tincei ºi fiii lor, Sabin, Alexandru ºi
Nicolae, Terezia cu soþul ei Toma Pãcalã, protopoul Orãzii mari ºi Rozalia
cu soþul ei Sigismund Beºan paroh din Zsáka ºi fiii lor, apoi comuna
Micherechi, rudeniile ºi cunoscuþii.
Recunoscãtori pentru faptele sãvîrºite în viaþã, expunem cã: rãposatul s-a nãscut în comuna Repsig la 5 ianuarie 1823 ºi astfel a trãit 76 de
ani. Tatãl sãu cantor, deºi lipsit de mijloace, a dat pruncul Ioan la ºcoalã, ºi dupã talentul sãu mai mult prin sîrguinþa sa decît prin ajutorul de la
pãrinþi, a terminat cu succes eminent nu numai gimnaziul, ci ºi dreptul.
Cariera ºi-a început-o la 1844 ca adjunct not. în Galºa, comuna natalã
a rãposatului George Popa, odinioarã comite suprem în com. Aradului,
de unde dupã doi ani s-a dus la Budapesta ca jurasor la tabla regeascã. Cu miºcãrile din 1848 rãposatul a pãrãsit capitala ºi a ocupat postul de notar în comuna ung. Aut, de unde apoi la 23 aprilie 1852 s-a
strãmutat ca notar în Micherechi, o comunã pe atunci micã ºi slãbuþã, o
adevaratã insulã, înconjuratã de toate pãrþile de poporaþiuni de alte confesiuni.
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Creºterea bunã religiaosã din casa pãrinteascã, cunoºtinþele superioare, experienþa fãcutã în cursul timpului, a fãcut pe rãposat conºtient de
datorinþã ce se impunea la ocuparea postului de notar în aceasta comunã expusã, dar a lui este în mare parte ºi meritul, cã comuna a dat
înainte în toatã privinþa, încît astãzi este dintre cele mai bine regulate.
Trei generaþii de preoþi s-au perindat în cursul funcþionãrii sale, ºi cu
toþi au trãit în cea mai bunã înþelegere, au lucrat cu toþii în cea mai bunã
armonie pentru înaintarea comunei ºi a poporului pe toate terenele, au
sprijinit ºcoala ºi biserica, luminînd ºi însuºi poporul: cã fãrã ºcoalã ºi
bisericã nimenea nu poate face creºtin bun nici cetãþean bun.
Un monument care vesteºte astãzi ºi dã veºti ºi generaþiunilor viitoare hãrnicia fericitului Ioan Santay este biserica frumoasã din Micherechi
corespunzãtoare numãrului credincioºilor astãzi de 1500 de suflete,
care bisericã s-a edificat la anul 1852 primul an al intrãrii sale în aceasta comunã, de care tocmai era mare lipsã, fiindcã biserica de mai nainte,
ºi altcum de lemn, devenise pradã focului.
Meritul rãposatului ºi a preoþilor de atunci Ioan Rocsin ºi Teodor
Bordaº culmineazã într-aceia, cã prin influenþa ce aveau la popor în
urma înþelepciunei ºi a bunei lor înþelegeri, au edificat biserica fãrã a
pune vreun arunc pe popor, ci spesele le-au acoperit prin estinderea ºi
lucrarea unei pãrþi din pãºiunea comunalã, care pe atunci nu aducea
nici un folos.
Mare serviciu a fãcut rãposatul comunei, chiar partea leului i s-a servit în procesul urbarial, reprezentînd însuºi comuna la segregare ºi comisare, fãrã a fi însãrcinat comuna sau pe particulari cu spese mãcar
cît de neînsemnate.
Prin buna înþelegere cu preoþii din parohie: Alexandru Rocsin ºi
George Rocsin Sabadiº, rãposatul a lucrat ºi pentru sporirea averii
þãranilor, ºi interesãrii ºi influenþei lui convingãtoare este a se atribui
cumpãrarea de la Domnie a unui complex de 700 iug. de pãmînt, care
apoi s-a împãrþit între sãteni în proporþia hãrniciei lor, ºi rãposatului i
s-a dat sus bucuria sã vadã rãsplãtit pãmîntul ºi asigurat dreptul de
proprietate a þãranilor. Actualului paroh protopop Nicolae Rocsin încã
i-a dat rãposatul tot sprijinul moral la edificarea ºcoalei, un edificiu asemenea frumos lîngã bisericã, la edificarea grînarului pentru fondul de
bucate, cum sã zice unicul în tot comitatul Bihorului, ºi nu mai puþin
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sprijin moral i-a dat ºi la îngrãdirea acestor edificii ºi a bisericei cari
sunt fala comunei.
Casa comunalã ºi locuinþa notarialã încã s-a edificat sub decursul
funcþionãrii rãposatului, care a mai realizat pentru comunã ºi un venit
stabil de 1000 fl, prin cumpãrarea dreptului de regale cu 12 ºi vinderea
cu 22 de mii, iar bunele servicii fãcute particularilor, ca un adevãrat
pãrinte ºi apãrãtor sunt ale poporului nenumerate.
În momentul despãrþirii sale de lume, încã nu s-a uitat de bisericã, ci a
fãcut un dar de 100 fl, care s-a ºi predat epitropiei parohiale pentru a-l
adãuga la fundaþiunea fãcutã de rãposata sa soþie Tecla Fruºa, avînd a
se administra întocmai sub numirea: „Fundaþiunea Ioan Santay ºi soþia
sa Tecla Fruºa”.
Dupã care ne asociem doliul familiei, depunem ºi noi o lacrimã pe
mormîntul rãposatului. În veci pomenirea lui!
L.
[Biserica ºi ªcoala, 1898/Nr. 49]
Ioan Santay a fost foarte activ ºi în viaþa naþional-culturalã din Bihor.
Era membru a mai multor societãþi politico-culturale. În 1871 a jucat un
rol principal la constituirea „Reuniunii politice a românilor din Biharia”.
Împreunã cu preotul Alexandru Rocsin au fost membrii comitetului din
cercul Tinca ale acestei organizaþii. Ioan Santay totdeauna participa la
manifestãrile naþional-culturale, la seratele literare ºi culturale organizate în diferite localitãþi, aparþinînd Bihorului.
Nicolae Rocsin (1857–1921)
La moartea lui Nicolae Rocsin (în mai multe locuri numele sãu apare
sub forma de Roxin) multe ziare au publicat necrologuri. Mai jos redãm
necrologul apãrut în „Biserica ºi ªcoala”. Aici gãsim date biografice
care ne ajutã sã-i creionãm portretul.
„Distinsul protopresbiter al tractului Tinca, Nicolae Rocsin, nestorul
protopopilor din eparhia Orãzii mari a trecut la cele eterne, în ziua de
anul nou. Nãscut în 1857, dupã absolvarea ºcoalelor primare ºi secundare în Oradea-mare, ºi a teologiei în Arad, a fost hirotonit, în anul
1879, întru presbiter, iar la 1896 e ales ºi înaintat la demnitatea de
protopresbiter. A servit bisericii timp de 41 ani, ca paroh în Micherechiu,
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mai apoi ca protopresbiter al
tractului Tinca. În aceasta calitate
s-a distins prin o conducere ºi administrare încununatã cu rezultate
reale a tuturor afacerilor bisericeºti
ºi ºcolare din protopopiatul sãu,
situat la graniþã ºi expus influenþei
culturii strãine. În toatã activitatea
sa s-a dovedit de om al ordinei ºi
al disciplinei. Cultura socialã ºi independenþa materialã, dã cari dispunea, îi dãdeau autoritatea necesarã de a reprezenta cu demnitate
interesele bisericii sale în faþa autoritãþilor strãine. A fost membru
în toate corporaþiunile noastre bisericeºti ºi un fruntaº al clerului
Piatrã funerarã în amintirea lui român ortodox.
Ioan Santay ºi Nicolae Rocsin
Rãmînînd frumoasa comunã româneascã Micherechiu dincolo de
graniþã nu ºi-a pãrãsit turma, ci a îndurat dimpreunã cu credincioºii sãi
actele de rãzbunare ale stãpînirii ungureºti. Tirania autoritãþilor maghiare, n-a permis nici chiar fiului sãu, dr. Nicolae Rocsin, care administreazã protopopiatul de pe teritoriul românesc, a lua parte la actul
înmormîntãrii, sãvîrºit în 3/16 ianuarie a.c. [1921, n.n.] prin preotul Vasile Beleº din Chitighaz.”
[Biserica ºi ªcoala, 1921/Nr. 2–3]
Nicolae Rocsin e o personalitate exponentã nu numai a satului, ci ºi a
cercului bisericesc Tinca. În comunã, sub conducerea ºi coordonarea
sa, se construiesc clãdirile ºcolii confesionale, se renoveazã biserica ºi
se construieºte noul turn. Participã la mai multe acþiuni naþional-culturale, reprezentînd comunitatea românilor din Micherechi. Nicolae Rocsin
era foarte receptiv la acþiunile culturale, literare ºi corale. A fost membru a mai multor societãþi culturale din Bihor ºi Criºana. A dat ºi sprijin
material mai multor iniþiative bisericeºti ºi culturale. Activitatea sa de
aceasta naturã o vom prezenta mai jos, în alte subcapitole.
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Viaþa naþional-culturalã ºi bisericeascã a românilor din Ungaria, necesita ºi o prezenþã pe tãrîm politic. Foarte mulþi preoþi, învãþãtori au avut
un rol activ ºi în viaþa politicã ºi parlamentarã.
Protopopul din Micherechi, Nicolae Rocsin a participat în viaþa politicã din Bihor. El avea relaþii prieteneºti cu fostul coleg de ºcoalã, Tisza
István ºi Vasile Mangra. Era adeptul acestora ºi pe tãrîmul politic. La
alegerile parlamentare din 1905 ºi 1910, a fãcut campanii electorale
pentru ajutorarea acestora. În 1910, Vasile Mangra a acceptat sã candideze pentru un loc de deputat în Parlamentul din Budapesta (în cercul
electoral Ceica – comitatul Bihor), dar „cu un program guvernamental”,
din partea Partidului Naþional al Muncii, condus de Tisza István, partid
care milita pentru împãcarea minoritãþilor din Ungaria, fireºte, cu drepturi mai largi pentru naþiunea ungarã. Se poate pune întrebarea de ce a
acceptat acest rol Vasile Mangra, care a fãcut foarte mult pentru biserica, ºcoala ºi cultura româneasca din Transilvania ºi Ungaria. Dupã legea ºcolarã din 1907 (numitã Lex Apponyi) n-a vãzut altã ºansã pentru
salvarea ºcolilor româneºti din Bihor, decît sã încheie un compromis cu
Tisza István. Nicolae Rocsin a fost alãturi de Mangra, din aceastã pricinã a avut neînþelegeri ºi cu credincioºii micherecheni. Unele reviste,
periodici „naþionale” româneºti din acea vreme îl atacã foarte crîncen
pe N. Rocsin, precum ºi pe Mangra ºi alþi aderenþi ai sãi. Ca sã prindem atmosfera din acele timpuri ºi sã cunoaºtem opiniile apãrute, referitoare la persoana lui N. Rocsin, mai jos citãm cîteva scrieri ºi relatãri:
„Deputaþiunea care i-a dus contelui Tisza mandatul de deputat, a fost
primitã de primul ministru duminecã. Dupã ce Markovitsch Antal a felicitat pe alesul cercului Ugra ºi i-a dat mandatul, Tisza a þinut o vorbire.
A mulþumit pentru încredere ºi privitor la atitudinea sa a zis: „Oricît m-ar
durea sã uzez de mijloace aspre, nu pot sta la îndoialã, ci oi face rînduialã,
înlãturînd din drum pe malcotenþi, ori voi cãdea eu zdrobit.”
Dupã amiazã Tisza a dat un banchet alegãtorilor sãi în otelul „Royal”.
Între cei 317 alegãtori a fost ºi protopoul N. Roxin vechiul aderent al
tiszaiºtilor ºi vãrul sãu dr.G.Roxin, noul advocat din Salonta.”
[Tribuna (Arad), 1903/Nr.212]
La alegerile parlamentare din anul 1905, la îndemnul lui Tisza, în cercul electoral Tinca, Nicolae Roxin candideazã pentru mandat. Nu i-a
reuºit, cuvîntãrile sale n-au fost bine primite de cãtre opoziþia maghiarã
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ºi nici de cãtre guvernamentali, cari nu acceptau alegerea unui preot
„valah” de reprezentant al lor, în cercul sus-numit. Bineînþeles nici românii nu l-au ajutat. Cu prilejul turneului sãu de campanie electoralã, revista satirico-umoristicã „Vulturul”, care a apãrut la Oradea între anii 18921906, îl satiriza foarte aspru. În revista, redactatã de Iustin Ardelean,
sînt criticaþi ºi satirizaþi într-o formã ascuþitã, politicieni, învãþãtori, preoþi, scriitori, ect. care participau în viaþa publicã. Revista apela la numeroase modalitãþi de expresie: pamflete, poezii satirice ºi burleºti, cronici rimate, anecdote, dialoguri cronico-satirice în versuri ºi prozã, etc.
Dintre românii din Ungaria „erau prezenþi” mereu în paginile acestor foi:
preoþii Gubaºiu ºi Biberea, poetul ºi publicistul David Voniga din Giula,
preotul ºi învãþatorul din Cenad, etc. Protopopul Nicolae Rocsin, timp
îndelungat a fost „þinta” acestei reviste. Drept apetit publicãm aici o
scriere satirico-umoristicã:

La alegerea din Tinca
Protopopul Rocsin [din Micherechi, n.n.] cu ocaziunea turneului electoral într-o comunã a vorbit alegãtorilor astfel:
Iubiþi alegãtori! Alegeþi deputat dahãla în care aveþi toatã bizalma ºi
care are minte ºi care ar hi în stare sã vã reprezentãleascã cu credinþã
ºi care îi om de omenie adicã. La aceste exclamã un alegãtor:
Da, da pãrinte! Dar dahãla nu gãsim.
[Vulturul, 1905/Nr. 2–3]
ªi în campania electoralã din anul 1910, Nicolae Rocsin l-a susþinut
pe Tisza ºi pe Mangra. A fost criticat aspru din partea presei:
„Domnule Redactor! Daþi în foaie ticãloºia nemaiponenitã pe care a
fãcut-o astãzi popa Mangra, cel care a crescut ºi se hrãneºte ºi astãzi
cu prescurã româneascã. Vasile Mangra a trecut în tabãra duºmanã,
ducînd cu el ºi pe protopopii Toma Pãcalã din Orade, Al. Muntean al lui
Vasile din Tileagd, Aurel Desseanu din Vaºcãu, Nicolae Roxin din
Micherechiu [subl. n.], apoi pe Iosif Þãran, fost delegat la conferinþa
naþionalã din Sibiu, dr. Demetriu Mangra advocat ºi nepot al vicarului,
ºi Gheorghe Papp, – cari – l-au însoþit la Ceica, pentru a-l arãta înaintea
alegãtorilor.
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În tot locul staþiunile cãii ferate erau jandarmii trimiºi sã-l apere împotriva ouãlor ºi a bolovanilor. La Ceica au fost duºi 24 de jandarmi.
Vasile Mangra ºi-a citit vorbirea în curtea ospãtãriei înainte de vreo
300 de fãmînzi mai întîi ungureºte, apoi româneºte, – dar fãrã ca flãmînzii
sã-i zicã mãcar o datã sã trãiascã!
Dupã Mangra a vorbit învãþãtorul Ioan Moga din Dobreºti, apoi
protopoii Desseanu ºi Roxin. Acest din urmã a zis cã e în contra votului
universal, fiincã e slugã credincioasã a contelui Tisza(…).
Un alegãtor din Ceica
[Foaia Poporului, 1910/Nr. 18]

Alegerea de la Ugra
„Azi a avut loc alegerea de deputat în cercul Ugrei, rãmas vacant în
urma renunþãrii contelui Tisza. Cum era de prevãzut, alegerea s-a sfîrºit
cu învingerea candidatului guvernamental Bölönyi József, în interesul
cãruia contele Tisza a cercetat aproape toate comunele româneºti ale
cercului, vorbindu-le alegãtorilor români despre chestia naþionalitãþilor.
Discursurile lui Tisza au fost tãlmãcite pe româneºte de binecunoscutul
protopopul Micherechiului Nicolae Roxin.
La orele 6 seara Bölönyi a fost proclamat ales faþã de justhistul
Podvaczky Rezsõ.”
[Tribuna (Arad), 1910/Nr.148]
Nicolae Rocsin rãmîne mereu activ pe teren politic ºi bisericesc. În
1916 este ales deputat congresual în districtul Consistoriului de la Oradea. La sfîrºitul anului 1918, cînd ºi în aceste pãrþi se organizeazã românimea, N.R ocsin ia parte la ºedinþa conferinþei Partidului Naþional
Român din Oradea Mare ºi Biharia, þinutã la 3 noiembrie 1918 în Oradea, în casa avocatului dr. Aurel Lazar. Se constitue un Consiliu Naþional Român pentru Oradea ºi Biharia, a cãrui membru a devenit ºi protopopul din Micherechi. În decembrie 1918, împreunã cu consãteanul
Teodor Pãtcaº, Nicolae Rocsin participã la Adunarea Naþionalã din
Alba Iulia.
Dupã tratatul de la Trianon foarte mulþi au pãrãsit þara ºi au fugit în
România. Nicolae Rocsin a rãmas ºi a încercat sã apere biserica ºi
ºcoala româneascã ortodoxã din Ungaria. În Actele Adunãrii Eparhiale,
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Oradea, 1921, este publicat Raportul (Nr. 1172 Pl./1921) Consistoriului plenar, despre parohiile rãmase în Ungaria, episcopului Roman
Ciorogariu, unde putem citi printre altele:
„În luna Martie 1920 s-a trasat frontiera apuseanã a þãrii noastre spre
Ungaria. Cu ocazia aceasta 9 (nouã) parohii aparþinãtoare diecezei noastre, au fost adjudecate Ungariei. Acele parohii sunt: Ch. Apateu, Karcag,
Crîstur, Darvaº, Jaca, Micherechiu, M. Peterd, Sãcal ºi Vecherd, cu un
numãr de 8300 de credincioºi de ai noºtri. Evacuarea acestor comune
de cãtrã armata noastrã s-a întîmplat la 30 martie 1920, cu care ocaziune
au pãrãsit posturile lor din numitele parohii toþi preoþii ºi învãþãtorii noºtri,
nevoind a se expune furiei ungureºti, care s-ar fi deslãnþuit asupra lor.
Singur protopresbiterul tractului Tinca ºi parohul Micherechiului: Nicolae Roxin a rãmas la postul sãu în Micherechiu, dar ºi dînsul a trebuit sã
sufere internare ºi alte ºicanãri, neputînd pãrãsi teritoriul comunei.
Rãmase fãrã preoþi ºi învãþãtori, satele noastre de dincolo de frontierã au ajuns fãrã mîngîiere sufleteascã ºi în cea mai neagrã disperare
(...).
La 1/14 Ianuarie a rãposat protopresbiterul Tincei ºi parohul Micherechiului Nicolae Roxin, ºi prin aceasta singur P.C. Sa protosincelul
Ghenadie Bogoieviciu din Budapesta a mai rãmas care sã susþinã cauza credincioºilor noºtri din Ungaria.”
Teodor Pãtcaº (1867–1942)
S-a nãscut la Micherechi într-o familie de þãrani. De la tatãl sãu (1845–
1903) a moºtenit 18 iugãre de pãmînt. Prin cãsãtoria sa cu Maria Gulyás
a ajuns sã fie proprietarul a 40 iugãre de pãmînt. A fost tutore public
(közgyám) al satului, timp de 18 ani deputat în sfatul comunal, casier la
„Hangya Szövetkezet” ºi epitrop adjunct bisericesc.
A fost un om foarte citit, în 1918, împreunã cu protopopul Nicoale
Rocsin a participat la adunarea din Alba Iulia, ei doi au reprezentat
comuna Micherechi.
În 1934 a scris istoria satului. La acest manuscris se referã foarte
mulþi sãteni ºi cercetãtori. Chiar a devenit o legendã monografia lui
Pãtcaº. Pentru a o publica aceasta lucrare, T. Pãtcaº, în luna august
1939, a purtat o corespondenþã cu avocatul dr. Bertalan István ºi dr.
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Bódis Lajos din Budapesta. Foarte multe lucruri de a le lui Teodor
Pãtcaº au ajuns la arhiva judeþeanã Bichiº, acest material constituind
chiar un fond aparte al arhivei. Între aceste hîrtii am dat de corespondenþa sus-amintitã. Monografia însã nu se gãseºte aici, doar o schiþã
de 8 pagini, scrisã în limba maghiarã, intitulatã „Egyes szálai Méhkerék
község = Történetérõl” e pusã la arhivã. Aceste pagini cuprind foarte
multe lucruri importante referitor la istoria ºi administraþia comunei.
Din aceste pagini, printre altele, cunoaºtem primarii ºi notarii comunei. Lista acestora o redãm în întregime, fiindcã e o contribuþie utilã
pentru a cunoaºte istoria comunei .
Primarii satului au fost (redãm forma maghiarã a numelor, aºa cum
era semnat de Pãtcaº): 1773 – Rusa Urszu; 1777 – Moldován Miklós;
1778 – Puj Lázár; 1780 – Ruzse Mihály; 1786 – Gurzó János; 1788 –
Puj Lázár; 1790 – Olár Tódor; 1793 – Cséfán Péter; 1795 – Moldován
Miklós; 1796 – Papp Kodra; 1804 – Márk László; 1805 – Márk Mihály;
1817 – Orosz Gergely; 1823 – Netye Mitru; 1829 – Patkás Tódor;
1831 – Iszály János; 1833 – Ruzse Záhari; 1835 – Rokszin János;
1836 – Bordás Tógyer; 1840 – Rokszin György; 1847 – Bálint János;
1848 – Netye Mihály; 1851 – Iszály János; 1855 – Rokszin Mitru; 1864
– Buta Mihály; 1870 – Rokszin Kodra; 188- – Rokszin László; 1897 –
Rokszin Terencz; 1900 – Rokszin István; 1903 – Gurzó Gábor; 1906 –
Rokszin Terencz; 1909 – Nyisztor Mihály; 1912 – Netye Mihály; 1918
– Patkás János; 1921 – Kozma Tivadar; 1923 – Patka György; 1929 –
Patkás György; 1930 – Nyisztor János; 1934 – Kozma Tivadar.
Notarii satului: 1773 – Köteles András (magyar); 1789 – Sárosy
András (magyar); 1791 – Papp József (magyar); 1805 – Le-el-õsy Mihály
(magyar); 1835 – Dobos Lajos (magyar); 1839 – Boronyhay László
(magyar); 1847 – Radván Albert (román); 1851 – Farkas János (magyar);
1854 – Szántay János (román); 1896 – Goldis János (román); 1898 –
Veres Gyula (román); 1922 – Kertész István (magyar).
Teodor Pãtcaº, în monografia sa, descrie aºezarea înaintaºilor în
comunã, prezintã cîteva contracte ºi urbarii importante legate de istoria
comunei ºi a bisericii.
La 16 iulie, 1993, în sãptãmînalul „Noi” au apãrut fragmente din „Monografia” lui Pãtcaº. Despre repopularea Micherechiului el scrie în felul
urmãtor:
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„Tradiþiile zice cã, cînd au venit Ispravnicii în frunte cu directorul Sclávi,
toþi oficianþii în Dominumurile lui Eszterházy Antal, Palatinul þãrii cînd
au trecut ierul Vimer au gãsit on român, cu numele Moga Crãciun, care
cu toatã familie lui s-au fost aºezatã acolo unde s-au numit mai tîrziu
acela loc dîmbu Ienceºtilor ºi se numeºte ºi astãzi, cel mai roditoriu
pãmînt în hotarul nostru. L-au întrebat comisie cã dînsul cînd s-au aºezat acolo ºi el plãteºte cuiva ceva arendã sau darea, iel a rãspunsu cã
plãteºte în tot anul regulat ceva arendã în bani, ºi ca sã nu facã robota,
mai plãteºte ºi alte daruri de coponi, de unt, de mnere. Le rescumpãrã
ºi aºte cu bani, aºe precum se poate înþeleje cu nobilii din Salonta.
Atuncie comisia, în frunte cu Directoriul Dominumurilor lui Eszterházy
au zis ca de acii înainte nu trebue sã plãteºti la Salontani, cã locul
acestor 5169 ºi 665 stînjini codrate de iuguri catastrale de la anul 1721
le stãpîneºte Preagraþionul archeducele Eszterházy Antal, lui trebue plãtit
de aici înainte.
Totdeodatã comisiie l-au sfãtuit pe Moga Crãciun ca sã margã pe
satele Româneºti care ã-su în apropiere de moºiia asta de 5169 ºi 665
kodrát de iuguri: o a da sã facã sat pa ie, ºi o lãsa sã foloseascã
oamenii care ar ave voie sã se mute aicie pentru ceva arendã în bani ºi
alte daruri ce or trebue sã plãteascã Domnului de Pãmînt. Adecã cum
s-or putea înþeleje cu Domnia. Iarã tradiþia zice mai departe cã Moga
Crãciun într-o dimineaþã, marþia, s-au suit p-on cal negru ce l-au cãpãtat
în dar de la on nobil din Salonta, pentru carele iel, Moga Crãciun, º-au
pusu viaþia în pericol, aparîndu-l dã neºte oameni din Sarkad, cari i-au
ieºit în cale la Nobilul din Salonta, ºi cu furci de feru în mîni au vrut sã-l
omoare, au avut pãrere dã rãu pã iel ªercãdanii, iarã Moga Crãciun au
fost om foarte tare trupeºte, l-au apãrat pe Nobilul dã duºmani, asta sau întîmplat venind de la Giula de la tîrgu. Ziceau bãtrînii cã Moga au
aruncat în trãsura sa pre Nobil ºi i-au zisu sã fugã. Cela au datu cu biciu
pã caii lui Moga, ºi aºe au scãpat dã mînele ªercãdanilor. Iarã Moga sau luptat cu ei numai singur, ºi aºe Moga au venit acasã cu capul spart.
Pentru asta bunãtate i-au dãruit lui Moga Crãciun Nobilul on cal de
mare preþiu ºi doi porci graºi.
Cum am scris mai sus într-o marþi diminiaþa pre calul acesta s-au suit
Moga ºi s-au dus pã satele Româneºti ºi au invitat oamenii sã viie la iel
ºi li-au spus cã pã unde sã vinã la iel. S-au dus la Cefa, Inand, Ianoºda,
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Mãdãras, Tulca, Ciumediu, au mai ieºit alta datã ºi în drumul ciel dã
þarã, care vine de la Salonta ºi merge la Giula. Cã pã drumul acela
veniau oameni din satele Româneºti ºi merjau la Giula ºi la Ciaba ºi la
Békés, ºi I-au sfãtuit ºi pre aceia ca sã vinã la iel, la locuinþa lui, care au
fost cam 2 Kilometri îndepãrtare de la drumu cel dã þarã ca sã se sfãtuiascã ºi apoi sã margã la Driºca (Derecske) la directorul moºiilor
(Dominumurilor) lui Eszterházy, pentru cã acolo au avut locuinþia Casariul
care au mãniculat banii, care i-au plãtit oraºele ºi satele ºi toate sãlaºurile
ºi pustele ºi toatã zeciala daruri la care au fost deobligaþi oamenii sã
plãteascã care au ºezut pã moºiile lui Eszterházy. ªi aºe se vede cã
ustiniala lui Moga Crãciun n-au fost fãrã rezultat.
La 1755 s-au adunat din mai multe sate oamenii, ºi într-o duminicã sau întãlnit laolaltã la Moga Crãciun acasã, ºi s-au sfãtuit. Din comuna
Janosda au venit Pãtcaºiu Nicolae ºi Pãtcaºiu Dimitrie. Rujie Ursu ºi
Rujie Mihaiu au venit din ªiclãu. Aceºti 2 din urmã s-au întãlnit în Giula
la tîrgul secerii cu Moga Crãciun, care I-a sfãtuit sã viie ºi ei sã se
aºeze la Micherechiu. Aºe au spus ºi au povestit bãtrînul Rujie Mihaiu
despre Rujeºti, numit Mihaiu Udului, care s-au nãscut la anul 1832, au
rãposat în vîrsta de 84 de ani, la anul 1916. Alþii au venit dîn alte comune. Tradiþiile zice cã de toþi au fost 15 oameni, care la o zi hotãrîtã s-au
dusu la Driºca ºi s-au prezentat la administratorul cu numele Sclavy
Paul, carele au fost cel mai de încredere om a lui Eszterházy, carele au
fost proprietaru mare de pãmînt la Okány...”
Teodor Pãtcaº era un om cunoscut ºi foarte respectat de sãteni. Era
membru activ al comunitãþii, îndeplinea mai multe funcþii în viaþa socioeconomicã a satului. Despre el scrie foarte amãnunþit ºi Vasile Marc în
volumul sãu „De la Micherechi pînã la Micherechi”. Mai jos citãm un
pasaj din volum, care redã atmosfera ºi situaþia socio-politicã a satului
din epoca interbelicã. Din acest citat aflãm foarte multe amãnunte ºi
despre Teodor Pãtcaº:
„Tata s-a întîlnit de mai multe ori cu Szabó Pali bácsi (adicã scriitorul
Szabó Pál) dar nu mi-a spus nimic despre ceea ce vorbeau. Întîlnirile
lor aveau loc, mai ales, la bace Koszta [Vasile Koszta, care locuia pe
strada Szabadság n.n.]. De multe ori aici venea vorba, în discuþii, despre Balatonszárszó ºi despre probleme politice, pe atunci, necunoscute mie.
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Într-o zi de varã a anului 1939, Pali bácsi, în drum spre casa sa, la
Sarkad, a venit la noi, cãutîndu-l pe tata. Era o zi de duminicã ºi a rãmas
la noi, la masã. Au discutat una ºi alta, apoi s-au dus în grãdina casei ºi,
la umbra unui frag, au discutat pînã seara, ajungînd la concluzia cã în
viaþa politicã de atunci atmosfera devenea tot mai încordatã. Au vorbit
ºi depre faptul cã Germania de mult timp nu mai þinea cont de hotãrîrile
Societãþii Naþiunilor (Liga Naþiunilor) cu privire la reducerea efectivelor
militare, Pali bácsi intuind cã aceastã þarã va ieºi din Societate, ceea ce
s-a ºi întîmplat (...).
Pe vremea aceea bãtrînii, unii sprijiniþi în bastoane, alþii ºchiopãtînd,
zilnic, de primãvara pînã toamna, se aºezau pe laviþa din faþa casei
noastre, începînd din jurul orei 9 dimineaþa ºi pînã la 6 dupã amiazã (nu
se duceau nici la masã) ºi puneau þara la cale, adicã fãceau politicã.
Era printre ei unul, Pãtcaº Teodor [subl. n.], care povestea despre
vestitul haiduc Bologu, pe care atît de mult îl respecta, încît îl socotea
cãpãtenia haiducilor de prin pãrþile noastre. El era prieten cu Rózsa
Sándor. Povestea cît de bine se purtau haiducii cu locuitorii din sate.
Sublinia, însã, cã asta nu se întîmpla cu cei care aveau 200-300 holde
de pãmînt. De la bogãtaºi ca Tisza ºi Almássy duceau animalele ºi
harnaºamentele acestora. Niciodatã haiducii nu au luat ceva de la þãranii sãraci. Vara duceau animalele luate, pe hotarul de la Salonta, unde le
amestecau cu cele ale localnicilor.
Aceasta se întîmpla atunci cînd haiducii aflau cã jandarmii (pandurii)
le-au dat de urmã.
Copiii erau bucuroºi cînd veneau panduri pentru cã aceºtia le dãdeau mãrunþiºurile rãmase de la creþari. Asemenea poveºti le ascultam
cu gura cãscatã de la bãtrîni.
Din poveºtile lui bace Pãtcaº îmi plãcea acelea în care se arãta cum
puteai ajunge haiduc, cum se fãcea „botezul” celor ce erau admiºi (…).
Cînd l-am întrebat pe bace Pãtcaº de unde ºtie toate acestea, mi-a
rãspuns cã un prieten al bunicului sãu, pe nume, Ardelean Andraº, a
vrut sã ajungã haiduc, a trecut toate probele, pînã la ultima, cînd s-a
speriat (în camera întunecatã). Cît despre cutia pe care haiducul o scotea din buzunar, Bologu spunea cã secretul consta într-un mit care i-ar
þine legaþi pe haiduci. Deasemeni, mai spunea cã haiducii lui Bologu
aveau în fiecare aºezare cîte un han (csárda) unde chefuiau, noaptea.
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Undeva, la marginea Micherechiului, la „rugu dîn Uãli” era „csárda lui
Butoaie”, unde, de multe ori, se întîlneau haiducii. Ca sã nu fie prinºi, ei
aveau anumite semnale ale lor: dacã cumpãna fîntînii era ridicatã sus,
asta însemna cã în han erau persoane suspecte sau jandarmi.
Bace Pãtcaº era, în aceea vreme, dupã pãrerea mea, cel mai informat
dintre sãteni, aº putea spune cã era cel mai citit. Era abonat la „Tribuna
Ardealului” ºi la „Igazság”, iar mai tîrziu la „Szabad Szó”. Mã punea ºi
pe mine sã citesc din ziare, iar celor care ascultau dar nu pricepeau
despre ce este vorba, le explica conþinutul articolelor. Cei prezenþi discutau între ei, mai ales atunci cînd venea vorba despre Isonzo, Doberdo,
despre Herþegovina ºi despre bãtãlia de pe Vistula ºi San. Cînd l-am
întrebat pe bace Pãtcaº cît adevãr este în poveºtile despre haiducii cei
vestiþi, Bologu ºi Rózsa Sándor, mi-a rãspuns cã dupã pãrerea lui, nu
adevãrul din poveºti este lucrul cel mai important, ci faptul cã aceste
legende trãiesc în popor ºi sînt duse mai departe de la om la om. Toate
locurile, Nyírség, Hortobágy, au propriile lor poveºti. De mai mult, el
credea cã fiecare popor ale legendele lui, care sînt asemãnãtoare (…).
Dupã cum am spus, în ochii mei, bace Pãtcaº trecea un om cu vederi
largi ºi multe cunoºtinþe. Dovada stã faptul cã el a scris o monografie a
aºezãrii noastre, a modului cum au ajuns românii aici. Din pãcate, dupã
1945, aceasta monografie a ajuns în mîinile unei persoane care n-a mai
vrut sã o înapoieze. Cei care citiserã monografia recunosc cã ea cuprinde lucruri foarte interesante. Tot în apropierea casei noastre a locuit ºi Kiss Imre bácsi, care, ca urmare a purtãrii lui din anul 1919, nu a
fost angajat ca învãþãtor, dar au fost angajate soþia [Kissné Görög
Lukrécia – doamna românã, n.n.] ºi fiicele lui. În zilele de vineri apãrea ºi
el la „cercul bãtrînilor” unde purta discuþii cu Pãtcaº. Amîndoi erau de
credinþã cã dupã perioada horthystã va veni o perioadã mai bunã. Viaþa
era foarte grea, mai ales în rîndul þãranilor, dar ºi la oraºe, printre muncitorii din fabrici. Cei doi nu se înþelegeau asupra mãsurii în care Tratatul de la Trianon a contribuit la aceastã stare. Dupã pãrerea lui Kiss
bácsi naþiunile mici ca ungurii, românii, cehii, sîrbii, bulgarii, cu timpul
vor fi deznaþionalizate de cãtre naþiunile germanã ºi slavã. Bace Pãtcaº
era de acord cã slavii ºi germanii sînt douã puteri mari, dar nu-ºi putea
închipui cã popoarele vor fi asimilate, chiar dacã germanii începeau sã
dea formã gîndurilor lor despre necesitatea spaþiului vital, pretinzînd
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Danzigul. Interesant era cã puterile apusene, dar ºi America, închideau
ochii la politica lui Hitler, care începuse sã dezvolte relaþii bune ºi cu
ruºii. Dupã pãrerea lui bace Pãtcaº comunismul anticristului Stalin nu
s-ar putea dezvolta, pentru cã oamenii sînt strîns legaþi de pãmîntul lor.
Prietenia germano-rusã era socotitã ca o prietenie între cîine ºi pisicã,
care nu putea dura.”
Din acest citat reiese clar, cã Teodor Pãtcaº a fost un om cu vederi
înaintate, el a purtat discuþii îndelungate ºi cu Bajcsy-Zsilinszky Endre,
care a fãcut mai multe vizite în comuna Micherechi. În faþa casei lui
Vasile Koszta, pe str. Szabadság, s-a þinut o adunare, unde sute de
sãteni ascultau cuvîntarea lui Bajcsy-Zsilinsky.
Teodor Pãtcaº a decedat în anul 1942, nu a ajuns sfîrºitul rãzboiului,
despre care discuta foarte mult. Însã memoria dînsului e vie ºi astãzi în
amintirea consãtenilor sãi.

Contactele micherechenilor cu asociaþiile culturale
din Bihor ºi Criºana
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, în complexitatea activitãþii
culturale desfãºuratã de românii din Bihor ºi Criºana se disting cîteva
direcþii de acþiune culturalã: ºcoala confesionalã, societãþile literare ºi
culturale, reununiunile muzicale ºi casinele române, presa ºi teatrul. E
lucru natural cã în aceastã activitate s-au încadrat ºi intelectualii din
satele noastre, care aparþin Ungariei de azi, aºa ºi cei din Micherechi.
Mai jos vom prezenta acele societãþi ºi instituþii culturale, la care s-au
ataºat ºi cîþiva români micherecheni.
Una dintre cele dintîi societãþi de lecturã apare la Oradea,în 1851,
sub numele de „Societatea literarã a junimii române studioase la
Academia de drepturi ºi Arhigimnaziul din Oradea Mare”, apreciatã
de cãtre profesorul Vasile Vartolomei „Cea dintîi societate culturalã ºi
literarã întemeiatã la Românii din Transilvania”. Societatea era – potrivit punctului I – o „consoþire a junimei românã studioasã” la ºcolile
orãdene. Tinerii din Oradea s-au bucurat de sprijinul multor personalitãþi române, printre care îi putem aminti pe Timotei Cipariu, Vasile Erdeli,
Sigismund Pop, Alexandru Roman, Iosif Vulcan, Nicolae Jiga, Emanuil
112

Gojdu etc. Aceºtia doi din urmã au dãruit societãþii însemnate sume de
bani pentru tipãrirea almanahurilor beletristice. Societatea era patronatã de episcopul român din Oradea, supravegheatã de rectorul seminarului ºi condusã nemijlocit de profesorul de limba ºi literatura românã.
În fruntea acestei societãþi au stat: Alexandru Roman (din 1863 el a
fost profesor la catedra de limbã ºi literaturã românã din cadrul Universitãþii din Budapesta), Dionisie Pãºcuþiu, Dimitrie Sfura, Iustin Popfiu
(poet, mai tîrziu a ajuns preot la Leta Mare unde e ºi înmormîntat).
În Oradea, capitala Bihariei din pãrþile „ungurene” ale Transilvaniei,
învãþau în fiecare an 150–200 de elevi ºi studenþi români, la Academia
de drept, la liceul unguresc, la preparandia ºi institutele teologice româneºti. Societatea literarã avea ca scop „perfecþionarea limbii ºi literaturii naþionale, prin lecturã ºi disertaþii literare, prin înfiinþarea unei biblioteci ºi editarea unui „Almanah” beletristic.”
Membru activ ai acestei societãþi a fost Zaharia Rocsin originar din
Micherechi, bursierul Fundaþiei Gojdu, care a îndeplinit funcþia de notar. Tot aceastã funcþie a îndeplinit-o ºi Isaia B. Bosco, notarul adjunct
de mai tîrziu al Chitighazului, care era ºi un poet talentat.
Activitatea societãþii s-a divizat în douã mari compartimente de manifestãri: organizarea unor ºezãtori literare ºi editarea unor antologii.
Membrii societãþii de lecturã erau colaboratorii mai multor reviste. Interesul pentru limbã era un obiectiv principal al activitãþii lor. Aceºtia fiind
în cea mai mare parte fii de þãrani ºi intelectuali de la sate, aveau ºi
preocupãri folclorice ºi etnografice. Ei dispuneau de cunoºtinþe despre
spiritul rural, ca atare era ºi natural cã ei au preconizat adunarea versurilor populare ºi tipãrirea lor.
Societatea se confrunta continuu cu probleme de ordin material. Veneau niºte ajutoare din partea unor oameni mai înstãriþi, dar se adunau
ºi niºte sume mai modeste. Tinerii organizau manifestãri publice cu
programe cultural-artistice (coruri, recitãri, dansuri populare, piese de
teatru etc.), ca ºi prin intermediul acestora sã primeascã ajutor bãnesc.
Cele mai îndrãgite manifestãri culturale erau aºa-numitele „baluri naþionale”, care au constituit mijlocul principal de solidaritate ºi adunarea
de fonduri. Beneficiile obþinute au avut o destinaþie filantropicã: ajutorarea tinerilor fãrã mijloace ºi strîngerea de sume pentru înfiinþarea unei
ºcoli civile de fete în Oradea. La aceste baluri au luat parte familiile
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române din Oradea ºi împrejurimi, tineretul studios ºi invitaþii din judeþele apropiate. Cel dintîi „bal naþional românesc” a fost aranjat la 10
februarie 1868 în sala din hotelul „Arborele verde”. La aceste baluri au
participat mai mulþi români din pãrþile noastre. La balul aranjat în 28
ianuarie 1869 a participat ºi Alexandru Rocsin, preotul din Micherechi. El a suprasolvit cu suma de 2 fl, fiindcã venitul balului era destinat pentru ajutorarea studenþilor. La balul aranjat în 3 februarie 1871
din Micherechi au fãcut donaþii Alexandru Rocsin, preot 5 fl. ºi Ioan
Santay, notar 3 fl.
La 23 octombrie 1861, la Sibiu se fondeazã cea mai dinamicã ºi mai
fecundã societate culturalã ardeleneascã: „Asociaþiunea transilvanã
pentru literatura românã ºi cultura poporului român”. (Prin contopirea primelor douã cuvinte ea avea sã devina ASTRA, nume sub care
urma sã fie cunoscutã.) Prin statutele de înfiinþare se preciza cã „ASTRA
este o societate pentru înaintarea literaturii române ºi cultura poporului
român din deosebitele ramuri de studiu, elaborarea ºi editarea de opere, prin premii ºi stipendii pentru diferitele specialitãþi de ºtiinþã ºi arte
ºi alte asemenea.” – expoziþii, concerte, concursuri etc.
ASTRA prin rolul pe care ºi-l asumã devine cea mai cuprinzãtoare
organizaþie a vieþii cultural-politice româneºti din Monarhia Austro-Ungarã. Primul preºedinte al ei a fost Andrei ªaguna. Din 1862 a înfiinþat
secþii ºtiinþifice ºi literare. Pînã în 1900 a funcþionat trei secþii: filologicã,
istoricã ºi secþia de ºtiinþe fizico-naturale. Din 1900 funcþioneazã încã
douã secþii: cea economicã ºi ºcolarã.
Activitatea ASTREI, oficial numai din 1895 se extinde asupra Banatului, Criºanei ºi Maramureºului. Lãrgirea sferei de activitate a asociaþiei
în pãrþile ungurene este inauguratã de adunarea generalã de la Lugoj
din 1896. Din 1898 asociaþia în pãrþile ungurene îºi desfãºoarã activitatea prin despãrþãminte ºi agenturi, organizaþii ale ASTREI, la nivelul
comitatelor ºi ale comunelor, subordonate comitetului central cu sediul
la Sibiu.
La începutul secolului nostru s-a înmulþit numãrul despãrþãmintelor
bihorene ale ASTREI, crescînd influenþa societãþii în aceste pãrþi locuite
de români ºi obþinîndu-se noi realizãri în domeniul culturalizãrii populaþiei rurale. La 28 februarie 1912 s-a înfiinþat despãrþãmîntul din Tinca,
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aparþinînd acestuia 59 de aºezãri din împrejurimile Beliului, Salontei ºi
Tincãi. Între acestea gãsim ºi localitãþile Crîstor ºi Micherechi.
Iniþiativa organizãrii despãrþãmîntului din Salonta al ASTREI a aparþinut comitetului despãrþãmîntului tincan, care – în ºedinþa sa din 28 iulie
1913 – aprobã propunerea unuia dintre membri, însãrcinîndu-l cu înfiinþarea noii filiale pe avocatul salontan, Moise Coº (originar din Micherechi), care urma sã stabileascã ºi data cînd va avea loc adunarea de
constituire. Prin adresa din 25 august 1913 a comitetului central al
ASTREI este confirmat demersul respectiv, precizîndu-se cã în componenþa administrativã a despãrþãmîntului salontan vor intra aºezãrile din
cercurile Salonta ºi Cefa. La 24 martie 1914, preºedintele (Ilarion
Puºcariu) ºi secretarul (Octavian C. Tãslãuanu) ASTREI îi solicitau lui
Moise Coº „un raport cu privire la cauzele cari au zãdãrnicit înfiinþarea
acestui despãrþãmînt”. În rãspunsul sãu, Moise Coº menþioneazã urmãtoarele: „am cãutat ca sã-mi îndeplinesc o datorinþã ºi sã pot satisface
îndeajuns… deobligãmîntul ce ni se impune fiecãruia dintre noi faþã de
neamul nostru ºi mai ales acolo, unde este expus mai mult strãinismului
cotropitor”. Deºi a fãcut eforturi, dupã cum rezultã din propria-i mãrturisire, avocatul salontan „n-a putut da fiinþã despãrþãmîntului”, lovindu-se
ºi de „ambiþiunea” protopopului Nicolae Rocsin (din Micherechiu)
[subl.n.], care aºteptase sã fie el delegatul conducerii centrale a asociaþiei, evident pentru efectuarea pregãtirilor necesare punerii „bazei”
despãrþãmîntului. Ca atare, Moise Coº intervine pentru a i se încredinþa
ºi acestuia misiunea de a contribui la întemeierea unui nou factor cultural românesc în aceste pãrþi, fapt pe care comitetul de la Sibiu îl acceptã, trimiþindu-le celor doi organizatori exemplare din statutele ºi regulamentele societãþii.” În fine despãrþãmîntul din Salonta nu s-a înfiinþat. De
altfel pe Nicolae Rocsin din anul 1903 îl gãsim printre membrii ordinari
ai ASTREI.
Scopul despãrþãmintelor organizate în pãrþile ungurene era similar cu
acelor din Transilvania. Activitatea multilateralã a acestor despãrþãminte ºi agenturi s-a concretizat prin înfiinþarea bibliotecilor sãteºti, prin
iniþiative social-artistice (ºezãtori, spectacole literare ºi teatrale). S-au
þinut numeroase prelegeri populare pe teme de economie agrarã, vizînd
în primul rînd pomicultura, legumicultura ºi zootehnica. S-au organizat
aºa numite ºcoli þãrãneºti.
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Numai la un an (1862) de la întemeierea ASTREI din Sibiu, arãdenii
pun bazele „Asociaþiei naþionale arãdene pentru cultura ºi conversarea poporului român”, care de la început cuprinde pe toþi românii
din pãrþile bãnãþene ºi criºene, precum ºi pe cei de pe teritoriul Ungariei de azi. Între iniþiatorii asociaþiei gãsim doi giulani, pe David Nicoarã
ºi protopopul George Vasilievici. ªedinþa oficialã de constituire a avut
loc la 30 aprilie 1862 în sala hotelului „Crucea Albã” din Arad. La adunarea generalã de constituire au fost de faþã 810 de români, între aceºtia gãsim reprezentanþii românilor din comitatele Arad, Bihor, Bichiº
etc. Mulþi români din pãrþile noastre au participat la acesta întrunire: din
Giula (25), Pesta (21) Bãtania (13), Bichiºciaba (10), Chitighaz (7),
Micherechi (7), Buda (3), Leta Mare (1), etc.
Asociaþia a fost preocupatã de sprijinirea învãþãmîntului românesc,
încurajarea tipãririi operelor originale, crearea unei biblioteci ºi a unei
casine. În primii ani de existenþã ai asociaþiei se dezbãtuse mult chestia
înfiinþãrii unui „Alumneu naþional român în Arad” pentru a asigura gãzduirea ºi hrana elevilor ºi studenþilor de aici, proveniþi din satele ºi comunele Criºanei ºi Banatului, iniþiativã a parohului din Giula, George
Vasilievici.
Din veniturile asociaþiei se prevedeau ajutoare pentru elevii ºi studenþii merituoºi dar lipsiþi de posibilitãþi financiare. Printre bursieri am gãsit
în anul 1870/71 pe Zaharia Rocsin din Micherechi, gimn. de cl. VII. la
Arad (80 fl). Se asigurau fonduri pentru înaintarea industriei ºi comerþului, premii pentru autorii de cãrþi ºi învãþãtori, pentru procurarea de
cãrþi necesare ºcolilor primare. Asociaþia s-a preocupat ºi cu o serie de
probleme de interes general. Printre acestea s-a enumerat acþiunea pentru
elaborarea ortografiei române moderne, intervenþia în vederea traducerii în româneºte a legilor ºi dispoziþiilor oficiale.
Asociaþia naþionalã din Arad a organizat întruniri literare ºi culturale,
prezentînd comunicãri pe teme ºtiinþifice ºi educative.
Din 1867, se înscriu ce membri ordinari ai acestei societãþi, preotul
Alexandru Rocsin ºi notarul Ioan Santay din Micherechi.
Asociaþia naþionalã din Arad a avut un rol deosebit în viaþa culturalã a
românilor din Bihor ºi Criºana. A oferit cadrul propice de manifestare
pe plan cultural ºi spiritual a populaþiei româneºti din pãrþile vestice. A
stimulat viaþa culturalã din localitãþile rurale ºi oraº.
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Urmînd exemplul altor ºcoli, tinerimea din Arad, sub îndrumarea profesorului Miron Romanul, înfiinþeazã la 26 octombrie 1867 „Societatea de lecturã a elevilor Institutului pedagogic-teologic din Arad”.
Aceasta îºi propune obiective culturale ºi naþionale depãºind preocupãrile strict didactice. Scopul sãu era „promovarea culturii intelectuale
prin citirea operelor ºtiinþifice, esorciare de lecturi literare, mai ales,
referitoare la sfera pedagogicã în declamaþiuni…”. N-a lipsit nici preocuparea de a întemeia o bibliotecã ºi un cabinet de lecturã cu ziare în
mai multe limbi ºi cu cãrþi literare ºi ºtiinþifice.
Începînd cu 1869 societatea publicã revista „Speranþa”, cu un bogat
conþinut literar ºi istoric, care a avut o puternicã înrîurie nu numai asupra educaþiei studenþilor, ci ºi asupra publicului românesc din Arad. La
aceastã revistã colaboreazã personalitãþi de seamã ale epocii: Ioan
Slavici, Ion Russu, Iosif Goldiº, Ilarion Puºcariu, Miron Romanul ºi alþii.
Pe coloanele acestei foi se prezintã ºi studentul teolog Iosif Ioan Ardelean, viitorul preot din Chitighaz, membru activ al acestei societãþi dimpreunã cu consãteanul sãu Vasile Beleº. Andrei ªaguna îndeamnã la
abonare ºi apreciazã în mod pozitiv revista „Speranþa”. În urma acestui
apel am aflat printre abonaþi pe Moise Grozescu preot ºi Vasile
ªimonovici învãþãtor în Bãtania, Mihai Ardelean preot ºi Petru Chirilescu
protopop în Chitighaz, Florea Popovici preot în Apateu. Din 1872 „Speranþa” a fost înlocuitã cu revista „Lumina”.
Societatea de lecturã a elevilor arãdeni a organizat mai multe manifestãri culturale. Avea ºedinþe publice, unde studenþii prezentau publicului „disertaþiuni” istorice, literare, teologice, lingvistice, etc., urmate
apoi de o acþiune culturalã: recitãri, piese teatrale, piese corale ºi instrumentale, dansuri populare. Dintre acþiunile tinerimii arãdene române
„concertele împreunate cu bal” erau mai reuºite ºi atrãgeau un public
foarte numeros. La primul bal de felul acesta, aranjat în 27 februarie
1869, au participat mai multe familii din pãrþile noastre. Balul fiind aranjat în folosul tinerilor lipsiþi de mijloace bãneºti de la gimnaziul din loc, a
avut un scop filantropic. S-au fãcut suprasolviri din partea românilor din
Otlaca, Bãtania, Aletea, Chitighaz, Otlaca, Giula ºi Ciaba. Participanþii din Micherechi, preotul George Rocsin a suprasolvit 1 fl iar notarul Ioan Santay 3 fl. Din fondul adunat la sus-numitul bal a primit
ajutor ºi Zaharia Rocsin din Micherechi, stud. cl.VI. (25 fl.). În 1898,
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cu ocazia ºedinþei publice din 29 aprilie a societãþii, protopopul din
Micherechi, Nicolae Rocsin a contribuit cu 2 fl. pentru îmbogãþirea
fondului bibliotecii.
În a doua jumãtate al secolului al XIX-lea viaþa muzicalã coralã a
cunoscut un avînt fãrã precedent. În 1875, la Oradea, 12 studenþi de la
Academia de drept au pus bazele iniþiative ale înfiinþãrii Reuniunii de
cîntãri „Hilaria”. Între întemeietorii reuniunii îi gãsim pe studenþii Ioan
Cociº ºi David ªtir veniþi din oraºul Giula. Reuniunea avea scop: „perfecþionarea membrilor activi în arta vocalã ºi promovarea faptelor filantropice”. „Hilaria” mãcar cã a fost iniþiatã de studenþii din Oradea, a
fost o societate publicã cu sute de membri. Caracterul public al
reununiunii o obliga sã utilizeze în organizarea ºi desfãºurarea acþiunilor sale forme ºi mijloace potrivite cerinþelor ºi exigenþelor culturii de
masã.
Formele cele mai des utilizate de „Hilaria” în activitatea sa erau „serile artistice ºi concertele”, pe care le organiza fie la „Arborele verde”, fie
la „Hala comercialã” a oraºului, uneori în diverse localitãþi ale comitatului. Reuniunea orãdeanã cu simþul sãu practic ºi mai ales cu înþelegerea
sa faþã de problemele sociale, cu simþul sãu filantropic a dat destulã
solicitudine nevoilor curente ce se iveau. Din acest motiv, în jurul „Hilariei”
s-au adunat cîþiva mecenaþi orãdeni ca Ioan Olteanu, Andrei Pap, Iosif
Roman, Nicolae Zigre, Iosf Erdeli, Ecaterina Rezei etc. Orice sprijin era
binevenit ºi tratat cu recompense de mulþumiri. Erau ajutoraþi studenþii
lipsiþi de mijloace materiale. Între practicile ºi formele utilizate în acest
scop, la îndemnul lui Coriolan Popp ºi Aurel Lazar, s-a instituit în anul
1905 aºa zisã „masã academicã” destinatã studenþilor orãdeni sãraci
ºi lipsiþi de mijloace materiale de întreþinere. Bineînþeles, spiritul filantropic al „Hilariei” s-a revãrsat în limita posibilitãþilor sale materiale ºi
sub alte forme (taxe ºcolare, manuale, îmbrãcãminte, burse) pentru tinerii sãraci ºi merituoºi la învãþãturã.
„Hilaria” ºi-a întregit activitatea, a primit ºi un profil artistic-literar cu
timpul. Tineretul orãdean se ocupa în cadrul acesteia cu probleme de
limbã, istorie, criticã ºi memoralisticã. În felul acesta, programele manifestãrilor organizate de reuniunea de cîntãri erau mai variate ºi intere118

sante. Muzica a mers paralel cu literatura îmbogãþind activitatea artisticã.
Ca ºi celelalte asociaþii culturale din Bihor ºi Criºana, ºi „Hilaria”
organiza „baluri naþionale”, serate de distracþie, unde participa un numeros public din Oradea ºi împrejurimi. La aceste întruniri se fãceau
donaþii, suprasolviri prentru scopuri filantropice. Un membru activ al
acestei reununiuni a fost protopopul Nicolae Rocsin din Micherechi.
De fiecare datã era prezent la aceste manifestãri culturale, dînd ºi un
considerabil ajutor bãnesc.

Activitate filantropicã
Puþinii intelectuali ºi gospodarii mai înstãriþi din Micherechi, erau receptivi ºi deschiºi iniþiativelor bisericeºti, ºcolare, culturale ºi filantropice. S-au ataºat mai multor asociaþii culturale din Bihor ºi Criºana. Fãceau donaþii umanitare, dãdeau bani pentru ridicarea unor busturi ale
oamenilor celebri, pentru ajutorarea instituþiilor pedagogice ºi teologice, pentru edificii culturale.
Pentru înfiinþarea ªcolii secundare româneºti de fete în Oradea, tinerimea românã din oraº a aranjat în 3 iunie 1871 un „bal naþional” cu
scop filantropic. Cu aceasta ocazie, a contribuit ºi preotul Alexandru
Rocsin (2 fl) ºi notarul Ioan Santay (3 fl) din Micherechi.
„Junimea rom. studioasã din Giula în 4 aug. în sala otelului „Korona”
a aranjat un concert ºi petrecere de dans, în favorul ºcolilor gr. or. din
loc. La concert ºi petrecere au fost: dna Cornea (Beleº) – Kétegyháza,
dna V. Popovici (Ciaba), dna N.Roxin (Micherechiu), doamnele P.
Biberea, I. Ionescu, I. Ivan, C. Berbecuþ, C. Ilovici (Giula), Sofia Giulani
(Otlaca).
Au suprasolvit domnii: Sava Micoviciu 1 fl, Constantin Berbecuþ 1 fl,
Teodor Costa (Homorog) 1 fl, Ilie Voniga 50 cr, N. N. 1 fl, Ilie Nicoarã
50 cr, I. Ionescu 50 cr, Iustin Popovici 1 fl, Dem. Ardelean (Vãrºand) 1
fl, G. Ciobriº (Vãrºand) 1 fl, Nicolae Roxin (Micherechiu) 4 fl [subl.n.],
V. Pantoº (Vãrºand) 50 cr, V. Beleº (Chitighaz) 2 fl, T. Benchiºan
(Chitighaz) 50 cr, I. Giulani (Otlaca) 1 fl.
[Biserica ºi ªcoala, 1889/Nr. 33]
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În 1903, pentru fondul de ajutoare a elevilor de la Seminarul diecezan
gr. or. din Arad, parohia ortodoxã din Micherechi a contribuit cu 5
coroane, iar protopopul Nicolae Rocsin a dãruit 10 coroane.
În 1907, s-a fãcut o colectã pentru renovarea bisericii catedrale ort.rom.
din Arad. Aici figureazã Nicolae Rocsin, protopresbiter în Micherechi
cu 200 cor. ºi Dimitrie Machi Ardelean, notar ºi soþia în Giula-Vãrºand
cu 100 cor.
[Biserica si ªcoala, 1907/Nr.1]
În 1884 la Arad a fost înfiinþatã „Reuniunea femeilor române din
Arad ºi provincie”, care îºi propune sã stimuleze contribuþia culturalã a
femeilor. Din fondurile adunate prin donaþii, conferinþe, manifestãri cultural-artistice reununiuea femeilor intenþiona sã creeze „institut românesc, ºcoalã poporalã superioarã de fete; ºcoala elementarã cu internat
pentru educaþiunea fetelor române”. În vederea acestor admirabile deziderate, au organizat numeroase manifestãri culturale în cadrul cãrora se
purtau costume populare, tricolor românesc ºi se interpretau cîntece
populare. La balul costumat (port naþional) din 9 februarie 1911 aranjat de reuniune, a participat ºi a suprasolvit 14 coroane protopopul
Nicolae Rocsin.
În anul 1911 la Arad a fost organizatã o seratã literarã. Au fost prezenþi scriitorii: Nicolae Oncu, Emil Gîrleanu, Octavian Goga, Cincinat
Pavelescu, Silviu Dragomir, Cornel Moldovan, Ion Agârbiceanu. La
aceasta seratã dintre românii din Ungaria a fost de faþã Eugenia Fãºie
din Chitighaz ºi protopoul Nicolae Rocsin din Micherechi. Cu prilejul
ºezãtorii scriitorilor români, Cincinat Pavelescu s-a adresat publicului
cu un cãlduros apel, rugîndu-l ca în semn de pietate pentru marele
Eminescu, sã contribuie cu ceva la ridicarea bustului poetului plãnuit la
Sibiu. Printre donatori îl gãsim ºi pe Nicolae Rocsin cu 2 coroane.
În trecut difuzarea ºi editarea cãrþilor era ajutatã material de mai multe personalitãþi, societãþi culturale, mecenaþi, etc. La cãrþi, viitorii cititori
se abonau înainte de editare. Aºa, editorii ºi autorii volumelor, aveau o
garanþie pentru difuzarea publicaþiilor ºi pentru obþinerea fondurilor ne120

cesare. Aceasta formã de „mecenat colectiv”, cum a fost sistemul
prenumeranþilor, este mult mai complexã decît o simplã finanþare a editãrii unei cãrþi de cãtre un grup de prenumeranþi. Participarea la o listã
de subscripþie pentru tipãrirea unei cãrþi echivala cu un act patriotic, iar
faptul de a apãrea pe aceastã listã, pe lîngã ceilalþi „prieteni ai Muzelor”
constituia un prilej de mîndrie pentru cei care se vedeau în felul acesta
alãturi de cei mai reprezentativi oameni de culturã.
În a doua jumãtate a anilor 1930 s-au redactat monografiile comitatelor din Ungaria sub coordonarea lui Borovszky Samu. Monografia comitatului Bihor a fost redactatã de Nadányi Zoltán ºi a vãzut lumina
tiparului în 1938. În ultimele pagini ale acestei cãrþi este publicatã lista
abonaþilor cu o scurtã biografie a acestora. Printre sutele de abonaþi
întîlnim ºi cîþiva micherecheni. Credem cã nu este un lucru lipsit de
interes sã-i cunoaºtem pe aceºti confraþi care au ajutorat apariþia monografiei. Aceastã listã este interesantã atît din punct de vedere istoric,
cît ºi sociografic, fiindcã gãsim date preþioase ºi mai mulþi cititori vor
afla cu emoþie numele vreunui strãmoº, de-al lor, care a contribuit odinioarã la îmbogãþirea culturii române ºi maghiare.
Abonaþii din Micherechi (persoane ºi instituþii) la monografia comitatului Bihor:
Biserica ortodoxã din Micherechi (nu-i prezentãm istoricul, mai sus
aflãm date detaliate în ce priveºte aceasta instituþie).
Ioan Bordaº, comerciant. A avut o prãvãlie ºi o cîrciumã în sat. S-a
nãscut la Micherechi în 1891. În timpul primului rãzboi mondial a luptat
pe frontul sîrb ºi rus. A fost rãnit grav ºi a fost demobilizat. În 1926 a
deschis o cîrciumã în casa sa, iar în 1932 o prãvãlie. (Soþia: Maria
Marc).
Cooperativa „Hangya” din Micherechi. (Aceasta a fost asociaþia micilor gospodari. Reþeaua acestei asociaþii s-a înfiinþat în 1898 din iniþiativa Uniunii Marilor Proprietari Maghiari.) Cooperativa „Hangya” din
Micherechi a pornit în 1903. Primul preºedinte a fost Nicolae Rocsin
protopop, contabil Teodor Rocsin; casier Teodor Pãþcaº. (Cînd a apãrut monografia în 1938, preºedintele era Ioan Olah, protopop; casier
Mihai Juhász; contabil Ioan V. Cséffai.)
Ioan Nyisztor, econom. S-a nãscut în aceasta comunã în 1882. A
avut 45 iugãre de pãmînt. A luptat pe frontul rus ºi aici a cãzut prizonier.
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A fost membru al cooperativei „Hangya” din loc. (Soþia: Rafila Ruzsa).
Ioan Olah, protopop. S-a nãcut în 1905 la Giula. Studiile le-a terminat la Oradea ºi Arad. În 1927 a fost hirotonit, începînd din acest an a
slujit la Micherechi. În 1934 a devenit protopop. A fost membrul comitetului judeþean, deputatul sfatului comunal, preºedintele cooperativei
„Hangya” din Micherechi. (Soþia: Aurelia Câmpian).
Teodor Pãtcaº, econom. (Biografia lui este prezentatã mai sus.)
Dumitru Rocsin, comerciant. S-a nãscut în 1892 la Micherechi. În
timpul rãzboiului a luptat pe frontul sîrb, unde a fost grav rãnit. A fost
demobilizat, apoi timp de 10 ani a slujit pe moºia lui Tisza István. În anul
1928 ºi-a deschis o cîrciumã ºi prãvãlie în casa sa particularã. A fost
deputat în sfatul comunal. (Soþia: Elisabeta Marc).
Gheorghe Rocsin, econom. S-a nãscut în 1882. A avut 35 iugãre de
pãmînt. A luptat pe frontul rus ºi aici a fost prizonier trei ani de zile.
(Soþia: Ana Vajda).
Gheorghe P. Rocsin, econom, ºeful de afaceri la „Hangya” din Micherechi. S-a nãscut în 1880. Între 1907–1921 a fost ºeful de afaceri la
„Hangya”. Din 1937 el conduce prãvãlia cooperativei. În timpul rãzboiului a luptat pe frontul sîrb, italian ºi rus. Doi ani a fost prizonier la ruºi. În
1918 s-a reîntors acasã, atunci a fost comandat pe frontul italian ºi la
Piave din nou a cãzut prizonier, de unde a dezertat. (Soþia: Ileana
Gurzãu).
Ioan Rocsin, econom. S-a nãscut în 1880 aici în comunã. A avut o
moºie de 90 iugãre de pãmînt. A luptat pe frontul sîrb. Din 1904 e
deputatul sfatului comunal. (Soþia: Eva Marc).
Teodor Rocsin, mãcelar, comerciant. S-a nãscut în 1900. A învãþat
meseria pe lîngã tatãl sãu. A luptat pe frontul român ºi italian. La Piave a
cãzut prizonier. În 1920 s-a reîntors acasã. Din 1936 pe lîngã mãcelãrie
a deschis ºi o prãvãlie în casa sa particularã. (Soþia: Maria Cefan).
Alexandru Ruja, preot baptist în Chitighaz. S-a nãscut în 1898 la
Micherechi. În 1930 a terminat seminarul teologic baptist din Budapesta. De atunci slujeºte în Chitighaz. În timpul rãzboiului a luptat pe frontul
rus, român ºi italian. Mai tîrziu a cãzut prizonier pe frontul englez. În
1920 s-a reîntors acasã.
Teodor Sava, econom. S-a nãscut la Micherechi în anul 1888. A avut
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38 iugãre de pãmint. A luptat pe frontul rus, sîrb ºi italian. De douã ori a
fost rãnit. Din 1934 e casierul satului. (Soþia: Floarea Nyisztor).
Urmãrind procesul istoric din secolul trecut ºi începutul secolului XX,
românii din Ungaria de azi au desfãºurat o largã acþiune în direcþia
dezvoltãrii vieþii culturale, în primul rînd a creãrii societãþilor de lecturã
ºi asociaþiilor culturale ºi corale, mulþumitã contactului cu viaþa culturalnaþionalã din Bihor ºi Criºana. Prin aceste asociaþii, alãturi de bisericã
ºi ºcoalã ºi-au menþinut limba ºi identitatea naþionalã. Un lucru ciudat,
micherechenii n-au avut societãþi culturale, nu au avut coruri, nu au avut
grupe ambulante de teatru, dar au fost prezenþi la manifestãrile culturale de mare amploare ºi au avut un contact viu cu centrele culturale din
aceasta zonã. În limita posibilitãþilor au ajutat scopuri filantropice ºi au
fost solidari cu spiritualitatea naþional-culturalã din Bihor ºi Criºana.

123

Ana Borbély

Limba românã din Micherechi
Aºa-i frumoasã limba noastrã, aºa arhaicã cum o ºtim noi.
(Citat de la o femeie din Micherechi, nãscutã în anul 1959.)
ªi ñe place da, ñe simþim biñe cu limba noastrã, totuºi
asta-i ce ñe leagã. (Citat de la o femeie din Micherechi, nãscutã în 1950.)

În acest capitol1 va fi prezentatã limba românã ºi modul cum este
folositã ea în comuna Micherechi2. Subcapitolele cuprinzînd informaþii
utile despre localitatea cercetatã (aºezarea geograficã, denumirea localitãþii, date statistice); originea graiului român din Micherechi; caracteristicile principale ale graiului micherechean, opinia localnicilor despre
acest grai; folosirea celor douã limbi, românã ºi maghiarã, bilingvismul
ºi factorii care concurã la utilizarea acestor douã limbi.

Aºezarea geograficã, denumirea satului, date statistice,
sociale ºi variantele limbii vorbite în Micherechi
Micherechiul este aºezat la trei kilometri de frontiera maghiaro–românã; în vecinãtatea ei se aflã localitãþile maghiare: Kötegyán (K’eted’an/
D’an), Sarkad (ªercad), Sarkadkeresztúr (Crîstor), Újszalonta (Salonta)
ºi localitãþile din România: Salonta, Ciumeghi. În trecut, localitatea a aparþinut comitatului Bihor (Bihar Vármegye) (Fényes 1851, III:79), iar în prezent face parte din judeþul Bichiº (Békés Megye). În documente, numele
localitãþii apare pentru prima datã în anul 1359 (Jakó 1940:300). Numele oficial al satului este Méhkerék – dupã lingvistul Kiss Lajos – este
compus din cuvîntul méh (albinã) ºi kerék (‘pãdure [sub formã de cerc]’).
Probabil cã aceastã denumire se referã la un sat care s-a format pe locul
unei pãduri distruse, unde locuitorii s-au ocupat cu apicultura. Denumirea româneascã Micherechi s-a format dupã cea maghiarã (Györffy
1942:302, Jakó 1940:300, Kiss 1980:416). Denumirea aceasta are ºi
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variante de grai: Mik’erêt’/Micãrêt’. Dupã opinia unor sãteni, localitatea
a fost înfiinþatã de cãtre ºapte (dupã alþii de cãtre zece) familii, care au
venit din satul ºi împrejurimile Inandului (aºezare situatã în România,
judeþul Bihor). Amintim aici ºi cîteva nume de locuri din hotarul satului
(cele mai multe fiind folosite ºi azi). Le voi enumera dînd un fragment
dintr-un interviu: Da ind’e merì mãtuºe? – Mã duc la Tãlêc. Tãlêc sau
Tãlêçe (< TELEK) se zice cã pe acest loc cîndva se cultiva viþã de vie.
Curet’iºt’e, Cîñepiºt’e, Lebeñiºt’e, Zugu Bãìcãñeºt’, Sãmðca lu Bðlog,
Sãmðca lu Drãgan, Sãmðca cê mare, Sãmðca þîganului, la Pãdurê cê
mare, la Ocolu boìilor, Gropðie (‘locul unde, odinioarã, au „topit” cînepa’),
în Marjiñe (‘terenul de la marginea satului’), pãstã Vimêr (‘în direcþia
Salontei’). În hotarul satului locurile unde stãtea apa erau denumite Ìêrurì
(ìêr < ÉR, izvoraº, pîrîiaº). În trecut, uliþele erau denumite altfel, fie dupã
specificul lor, fie dupã numele unei persoane care locuia pe ea: Bujac,
Çðnca (< CSONKA, ‘se referã la faptul cã uliþa de la o anumitã parte
are numai un rînd de case, la o laturã ºi vizavi de acestea sînt numai
garduri’), Gudurãù (fundãturã, ‘uliþã care se înfundã, fiind închisã la un
capãt’), Uliþa a Floçi, Uliþa çê Mare (uliþa principalã), Uliþa Popuþî, Uliþa
la Vamörºég. Azi, dintre cele 36 de uliþi, trei poartã numele unor personalitãþi din România: Bãlcescu, Eminescu ºi Petru Groza. Sãtenii continuã sã foloseascã ºi denumirile vechi ale uliþelor.
Dupã datele statistice ale recensãmîntului din 1990, în Micherechi
trãiesc 2290 de locuitori, dintre care 1848 români, 430 unguri, 7 romi, 4
slovaci ºi o persoanã fãrã o naþionalitate definitã (categoria a fost denumitã „restul”). O statisticã efectuatã în localitate în ultimele patru decenii
aratã, în procente, cîþi locuitori s-au declarat de naþionalitate românã:
1960

1970

1980

1990

94,5%

–

90,6%

80,6%

ºi cîþi locuitori s-au declarat cu limba maternã – limba românã:
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1960

1970

1980

1990

95,3%

95,5%

90,5%

83,5%

Dupã cum rezultã din datele recensãmîntului, localitatea a rãmas româneascã, iar limba românã este limba maternã a celor mai mulþi locuitori.
Populaþia din Micherechi se grupeazã dupã naþionalitate, dupã vîrstã,
dupã sex ºi dupã starea socialã. Localnicii cunosc foarte bine naþionalitatea fiecãruia din sat: Iþã-viþã cucoriþã, toþ sînt’em româñ! (1950, femeie). În trecut, apartenenþa etnicã avea o altã semnificaþie: BIZTOS c-o fo’
ruºiñe întrã familiìe dac-o luùat ungur (1938, femeie). Acum douãzeci
de ani se auzeau astfel de dialoguri: – Cu ciñe s-o mãritat? – Da c-on
ungur! (1922, femeie). Rostit cu un accent de dispreþ. Localnicii, stînd
de vorba cu un român din Ungaria, originar dintr-o altã localitate cu
populaþie româneascã, dupã cîteva minute îl întreabã dacã are soþ sau
soþie român(cã) sau ungur(oaicã). Dacã rãspunsul este: ungur/unguroaicã, imediat reacþioneazã cu un glas mîngîietor: Nu-ì baì, numa ºi
vã-nþãlejéþ (1922, femeie). În colectivitatea satului, bãtrînii sînt apreciaþi
foarte mult, ceea ce se poate deduce, între altele, ºi din rãspunsul:
„Cum zîcêù bãtrîñi noºt’...” (1934, bãrbat); la fel, cei învîrstã sînt amintiþi cu mare cinste: baçe Lica Tîbli, baçe Lica Corî (1936, bãrbat); Da
nij nu m-aº îngãduìi ºi vorbãsc cu ai = dîn ã maì învîrstã o limbã
literarã, cã n-o-nþãleg. Atunç atunç ar ìeºi ca ºi cum þ-ar bat’e joc dã ìi!
(1959, femeie). Un alt rol important în sat îl are ºi bãrbatul, femeia, ºi
copilul. Drepturi mai mari avea ºi mai are încã bãrbatul în comparaþie cu
femeia, iar femeia, mai multe decît copilul. Aceste diferenþe se observã
ºi în bisericã, unde femeile stau într-o altã parte decît bãrbaþii ºi existã
clopot muieresc ºi çel bãrbãt’esc, acesta din urmã îi mai mãroc (1934,
bãrbat). Pînã în 1960, localnicii s-au împãrþit între cei sãraci, cei mai
înstãriþi ºi bogaþi. Majoritatea însã au fost sãracii, cei fãrã pãmînt, ìeì
ìeraù ziùaº, nopsamoº, lunaº la domñiì, la moºiì, 2–3 luñ pã an (1921,
bãrbat). Apoi erau vreo douã sute care au avut 3–4 hold’e, apoi cei cu
7–8 hold’e. Erau vreo doisprãzece aceia care aveau peste 25 dã hold’e
ºi cei mai puþini erau care aveau peste o sutã dã hold’e dã pãmînt
(douã familii) (1921, bãrbat). Dar viaþa din trecut s-a schimbat: Dacovut avêre numa dupã cu avut o putut mêre, amu avêrê-ì învãþãtura.
Dacã ºi tu ìeºt´ºcolat ºi çiìêlalt fata ºi fiçoru, amu açêìê-ì avêrê (1938,
femeie). În 1960: o viñit colectiva am mãrs dîpã pãmînt. Pãmîntu l-o
dus la colectivã, n-ðpoì ºi noì am mãrs dupã pãmînt, º-am lucrat în
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colectivã. [...] Înt-o zî dîpã masã cînd o fost çiì maì multã part’e dîn sat
scris acolo cã dîn voìe liberã sã duc în colectivã. Apoi o tras clopot’ele,
cã darã tãt satu îì în colectivã (1943, bãrbat).
Limba românã vorbitã în localitate are douã variante: graiul arhaic local (graiul micherechean) ºi varianta suprapusã localã (varianta literarã
din Micherechi). Pe lîngã acestea, de la o situaþie formalã pînã la una
informalã, se pot stabili mai multe stiluri de vorbire. Aceasta înseamnã
cã limba românã vorbitã în localitate nu este omogenã, ea variazã de la o
situaþie de vorbire la alta ºi, într-o anumitã mãsurã, de la un vorbitor la
altul.
Graiul micherechean este vorbit de toþi românii din localitate, în aproape
toate sferele de comunicare ale satului. Domeniile de folosire ale graiului
sînt: familia, locul de muncã, vecinãtatea – prietenia, cumpãrãturile, casa
satului (într-o anumitã mãsurã, alãturi de limba maghiarã, cum ar fi la
cununie), ºcoala (în anumitã mãsurã, alãturi de varianta literarã, ºi limba
maghiarã). Graiul micherechean variazã relativ puþin de la un vorbitor la
altul. Aceastã diferenþiere este influenþatã mai cu seamã de statutul vorbitorilor, cum ar fi: vîrsta, sexul, instrucþia ºcolarã. Particularitãþile graiului
din Micherechi pot fi puse în evidenþã dacã acesta este comparat cu (1)
graiurile româneºti din zona Salonta–Oradea, (2) limba românã standard, (3) alte graiuri româneºti din Ungaria.
Graiul micherechean poate fi considerat o subdiviziune a subdialectului criºean. Se ºtie cã subdialectul criºean nu este omogen, cum nu
sînt omogene nici celelalte subdialecte româneºti – nefiind variante standard – ºi, ca urmare, nu toate caracteristicile dialectale din graiul
micherechean sînt identice cu cele din alte graiuri aparþinãtoare subdialectului criºean. Faþã de limba românã standard, graiul micherechean
prezintã anumite similitudini, dar ºi diferenþieri fonetice/fonologice, morfologice, lexicale, diferenþe în modul de comunicare etc.

Originea graiului român din Micherechi3
Zona Oradei diferã de zona Aradului atît în privinþa graiului cît ºi a
tradiþiilor. Dacã micherechenii îºi au originea în zona amintitã, atunci trebuie sã gãsim corespondenþe în domeniul onomasticii, în graiul vorbit la
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Micherechi ºi în graiul vorbit – azi sau în trecut – în zona Oradei; de
asemenea trebuie sã gãsim ºi elemente identice în tradiþiile comunitãþilor cu rãdãcini comune.
Pe baza cercetãrilor efectuate în România, am ajuns la urmãtoarele
concluzii.
(1) În localitãþile anchetate, subiecþii noºtri nu ºi-au amintit de faptul
cã, în trecut, cîteva familii s-au mutat, în mod organizat, în locul de azi al
Micherechiului. Ceea ce nu înseamnã cã migrarea nu a avut loc, ci cã ea
nu a avut o importanþã atît de mare în istoria localitãþilor din România,
cum a avut-o în istoria Micherechiului. Cîþiva subiecþi au fãcut precizarea
cã ºtiu de cîþiva consãteni care s-au cãsãtorit la Micherechi. O informatoare nãscutã în anul 1920 la Cefa ºi-a amintit cã: Ð-vut mama mê
mãºt’ihðìe, ºi ð-vut o sorã în Micãrêt’. Ìo aùuzêm pã mama mê spunînd,
dããã „soraaa mmmami” – zîçe – „dîn Micãrêt’”. Flðrê ù-o t’emat. Da’ cã
çe sã ºt’i d-açiìê amu nu maì ºt’iù, nu ºt’ù. […] S-o mãritat d-aìiçê
dînnn dîn Mãdãras. […] ªi mãºt’ihðìê ìi ð-vu’ sorã în Mãdãras, dîn
Mãdãras s-o tras, ºi s-o mãritat în Micãrêt’, ooo mãrs. Cã cum o mãrs
açìiê acolo ì-o nu maì þîn mint’e.
(2) Onomastica din satele din România ºi Micherechi prezintã unele
similitudini. Am înregistrat nume de familie identice sau asemãnãtoare
din Cefa ºi Micherechi: Borda, Gomboº, Gui, Marc, Mihuþ, Ola, Sava; la
Inand: Ardelean, Bãrdaº, Gui, Þîrle; iar la Ianoºda: Ardelean, Bãican,
Buta, Cora, Herdean, Precup, Rus; la Mãdãras: Boca, Bordaº, Ianc,
Iuhas, Martin, Roxin, Sava. Nume de botez frecvente în satele din România ºi Micherechi: Gheorghe, Ioan, Petre, Toader, Vasile (Lica); Ana,
Floare, Marie (Mariºcã).
(3) Graiurile româneºti din cele cinci sate cercetate în România au la
bazã o variantã asemãnãtoare cu graiul din Micherechi. Este foarte importantã însã precizarea cã, de-a lungul anilor, graiurile româneºti din
cele douã þãri au suferit niºte modificãri. Sub influenþa limbii române standard, în graiurile din România au pãtruns o serie de termeni ºi expresii
noi. Alta a fost situaþia în ce priveºte graiul din Micherechi. Pe de o parte,
a conservat mai bine elementele dialectale (dispãrute parþial sau total în
graiurile localitãþilor din România), pe de altã parte, graiul a cunoscut o
puternicã influenþã a limbii maghiare. Ambele schimbãri lingvistice sînt
bine cunoscute din cercetãrile lingvistice. Informatorii noºtri din Româ129

nia îºi amintesc de acele regionalisme ºi elemente dialectale care sînt
încã folosite în comunicarea de zi cu zi la Micherechi: unele sînt folosite
în vorbire, altele au intrat în inventarul pasiv al graiului. Cu alte cuvinte,
putem spune cã, cu trei generaþii în urmã, graiurile vorbite în România ºi
în Micherechi erau cu mult mai asãmãnãtoare, ºi n-am greºi dacã afirmãm cã erau aproape identice. Limba maghiarã a influenþat ºi graiurile
din România, poate nu în aceeaºi mãsurã ca la Micherechi, fapt ce se
reflectã nu numai în împrumuturile de origine maghiarã (vezi, de exemplu,
cuvîntul pãlinca în salutul popular din Cefa: Bunã dimiñaþa, pãlinca sã
vã spêle grëaþa!), ci ºi în versurile populare bilingve, culese în România:
Frunzã vêrd’e din imaº,
ITT NYUGSZIK ILE ELVTÁRS,
Subt o ramurã dã pom,
SZERBUSZ KEDVES BARÁTOM.
(4) Alãturi de fenomenele identice sau asemãnãtoare din grai, am
gãsit ºi coincidenþe în tradiþiile satelor din România ºi Micherechi. Aº
aminti aici doar un exemplu. O plãcintã care ºi azi se preparã la Micherechi, în alte localitãþi româneºti din Ungaria, cum este Bãtania, CenadulUnguresc, Chitighaz, este necunoscutã. Plãcinta este numitã vãrzar (vãrzare), care dupã DEX este o plãcintã umplutã cu varzã, cu ceapã, mãrar, ºtir etc., fiind un derivat al substantivului varzã cu sufixul –ar(e)
(1996:1150). O informatoare de 78 de ani din Cefa ne-a relatat modul
cum se face aceastã plãcintã: Culej morareù vêrd’e, d-ala crud, coj dã
çapã, coz dã çapã, lobodã… Atunçe le spelì, le culej, le spelì biñe, ºi le
taì mãrunt. ªi le serì. Le frej biñe biñe biñe ºi ìasã tãt mustu ala dîn ìê.
ª-atunçê faç aluùat dã plãçintã. Aluùa’ cu apã. Frãmîntat cu apã ºi
sare. Fãrinã da da da, aluùat aºê ºi cu zahãr. Da’ fãrã zahãr, numa cu
sare. Da’ pînã ìera fãrina fãrina pînã o fos’ bunã, dðmnã, da’ amu tare
sclabã-ì fãrina ast’a cã= asta fãrinã n-o poþ înt’ind’e. Cîn’ ìera fãrina
cêiê bunã bunã, ºt’iì dumñeta, ùarecînd. Am vãzu’ ºi dî la dumnêvðstã
dîn Ungariìê, viñit aìiçê fãrinã, îì fðrt’e bun. ª-atunçê ºt’i dumñeta cum
sã= o frãmînta-ì fã= fãìina cu apã cu sare. Da’ aºê sã-nt’ind’ê, fãrã
drojd’iìe aºê ìera ca faþa dã faþa asta dã masã, o put’êì înt’ind’e pînã
jos. ª-atuncê aì pus vãrzar pã ìê ºi ù-aì suçit aºê. Tãt aºê o suçêì
corz… ª-atunç o suçeºt’ aºê rðtã… Cît îì tava darã nð. ª-atunç onto= o suçeºt’ cu sîçitðrê. ª-atunç o puì ºi sã cðcã. Îì fort’e bunã! Da’
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amu bãgãm drojd’iìe în fãrinã… Olecuþã d-aluùat îl fãcêm cu drojd’iìe
ºi sã façe ºê, º-êºê sã pðt’e façe. […] Cðptã-n oloì […] în lêsped’e […]
D-asupra pã aragaz. […] Acolo-n cuptor fãçêm retêºe. La Inand, o
informatoare a fãcut precizarea cã numele de vãrzar n-are nimic de a
face cu varza (vezi DEX): asta pîntru aìa sã zîçe vãrzare fiìincã îì îì cu
buruìeñ, cu verd’eþurì ad’icã.
La Micherechi ni s-a dat urmãtoarea reþetã pentru vãrzar. Puñem fãrinã,
ºi olecuþã dã sare þîpãm. Þîpãm apã. ª-apu-l moìem ºi frãmîntãm.
ª-ap-apoì îl lãsãm ºi stêì-olecuþã. ª-apu îl înt’ind’em pã tãtã masa, o
lunjim pã tãtã masa, o-nt’ind’em, o-nt’ind’em cît îì masa dã mare. ª-apapoì o suçim aºê aºê, cum ºi spun, aºê cu mãsãriþa. Îl înt’ind’em aºê
pã mãsãriþã, apu îl tãìem. Împãrþîm în çinç, în ºasã lãturi. ª-ap-apoì ã îl
lãsãm ºi sã hod’iñascã. Numa culejém morar ºi coz dã çêpe. ªfîrîìim
çêpe, º-ap-apoì ìarã bãgãm vãrz= morarìu acolo. Îl sãrãm, îl sfîrîìem
biñe-biñe. Pînã çe-ì mðle-mðle. ª-ap-apoì îl lãsãm ºi sã rãçascã, ºapuuu înk’id’em pãturiþa açiìê, … puñem acolê º-apu-l suçim aºê Z. Îl
coçem. Mîncãm!
(5) Pãrerea subiecþilor din România este cã ei nu vorbesc aºa cum
vorbesc la oraº (c-amu aºê voì spuñe pã limbaju mñeu), iar limba
strãmoºeascã avea multe elemente din limba maghiarã (jumãtat’e
jumãtat’e). O informatoare din Inand, nãscutã în anul 1934, ne-a spus
urmãtoarele: D-apuì ºt’iþ dumevðstã amu cã mmmaì evoluazã lumê asta
aºê-mu, maì nnnð, s-o maì dãºt’eptat ùðmiñi, º-aºê. […] Încã tîneretu
amu ala-ì ºi maì ºi care-s tîneretu ad’icã, nð maì dãºt’epþ aºê în privinþa
vðrbilor ºi a cuvint’ilor, º-aºê-mu. Da’ noì încã tãt maì avem çeva dîn
bãtrîñ.
În continuare, vom explica, mai pe larg, cele amintite la punctul (3).
Dorim sã arãtãm cã, într-adevãr, graiul român vorbit în Micherechi are
rãdãcini comune cu graiurile din România (cercetate de noi).
– Enumãrãm cîteva fenomene dialectale identice sau asemãnãtoare
în graiurile din România ºi în cel din Micherechi, dar diferite de cele din
zona Aradului (vorbite în Aletea, Bãtania, Cenadul-Unguresc, Chitighaz,
Giula, Otlaca-Pustã). Aceste forme dialectale au putut fi folosite de strãmoºii micherechenilor ºi de cei ai românilor din comunele cercetate în
România, încã înaite de migrarea pe teritoriul de azi al Micherechiului;
dar în acelaºi timp, pot fi ºi elemente care au apãrut dupã ce strãmoºii
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micherechenilor au plecat din satele cercetate. Întrucît baza acestor
graiuri era identicã, noile elemente de limbã s-au putut forma dupã legile lingvistice caracteristice graiurilor bihorene (zona Oradei).
– Vom da cîteva exemple care ilustreazã diferenþele între cele douã
graiuri în discuþie.
– La fel, prezentãm integrarea ungurismelor în cele douã graiuri.

Fenomene dialectale identice sau asemãnãtoare
în graiurile din România ºi în cel din Micherechi4
Cuvîntul bãdancã (poºetã, geantã) este specific pentru Micherechi.
Denumirea acestui obiect la Micherechi are la bazã un cuvînt arhaic, iar
în graiurile din România s-a impus termenul mai nou. Totuºi, cuvîntul
bãdancã are în graiurile din România forme înrudite ºi sensuri apropiate.
La Cefa l-am înregistrat sub forma bodancã, dar cu înþelesul de ‘cãruþã
trasã de un cal’. Tot aici l-am înregistrat cu un înþeles ºi o formã puþin
modificate: bodaºcã de curit’ (sg.), bodãºt’ de curit’ (pl.) (sarmale). Ultimul sens al cuvîntului pare sã fie mai aproape de înþelesul cuvîntului din
Micherechi. La Micherechi, mîncarea se denumeºte curet’ umplut, iar
sarmalele sînt numite boþ dã curet’. La Cefa fac boþ de griz (gãluºcã de
griº) în lêvêsê (supã de gãinã). Un alt cuvînt interesant este gðngã. La
Micherechi înseamnã ‘castanã’, iar la Ianoºda ‘coajã de castanã’. În localitãþile româneºti din Ungaria (aparþinãtoare graiurilor din zona Aradului), cum este, de exemplu, ºi Chitighazul; bodancã are numai sensul de
‘cãruþã trasã de un cal’, iar în locul lui boþ de griz sau boþ dã curet’ se
spune gãluºt’e dã griz ºi gãluºte dã curet’; boþ este folosit cu sensul
‘cocoloº’ (boþ dã t’inã: ‘bucatã de noroi’, boþ dã fãrinã: ‘bulgãre mic ºi
compact de fãinã, rãmas întãrit ºi nefiert într-o mîncare care nu a fost
bine amestecatã’)’, iar gðngã înseamnã ‘insectã micã, gînganie’; în expresiile are gðnje-cap, îì cu gðnje are sensul ‘capricios’, ‘cu toane’. În
graiurile aparþinãtoare zonei Aradului bumb are numai sensul de ‘nasture’. La Micherechi ºi în graiurile din România – mai cu seamã în forma de
plural: bumbì în uret’, are înþelesul de ‘cercei’.
Alte cuvinte cu variantele lor regionale cunoscute în graiurile din
România ºi în graiul din Micherechi: apã bloçoritã (apã murdarã),
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cardaboº (caltaboº), clisã fritã (slãninã friptã), cðrdã; corz (preparat de
patiserie în care se pune o umpluturã de nuci, brînzã, mac, mere), çoçêñ
(coceni), d’er (vier), d’êrme (vierme), dos (prosop), dud’ (cadavru de
animale), ýinã; ýiñ (gãinã; gãini), hortac (prieteni), împroºca (împrãºtia), meríºt’e (miriºte), mint’enaº (imediat), ocol (grãdinã), pomñi pruñele
(desface prunele), tãìeþãì (tãieþei), ulçaùã (ceaºcã), vorovi (vorbi).
La Micherechi, pluralul substantivului casã este cãs. La Inand am
înregistrat tot varianta cãs. La Cefa este folositã varianta literarã case,
dar unii informatori îºi amintesc ºi de forma cãs. Forma de genitiv este
cãsî: faþa cãsî.
Forme verbale: taù (tai), este folosit alãturi de varianta taì. Conjunctivul este format cu ºi în loc de sã: ºi vãd (sã vãd). Prezentul indicativ al
verbului la persoana I plural a face este fãçém (fácem), merém (mérgem).
Expresii: aluùat fãrã zamã (tãieþei), cum ºi o fost, nð, ìecð (uitã),
put’e ca dud’u, vaì d’e º-amar.

Fenomene dialectale care, în graiurile din România,
diferã de graiul din Micherechi
Diferenþe fonetice ºi lexicale: crðmpe moring/crðmpe ºmoring (cartofi pire), curet’/curit’ (varzã), domñiìe/gostat (‘gospodãrie mare’), jit’eì/
jit’iì (papurã), miþir/misir, mñeriù/mñerãù (albastru), scaùãn/scaùun(d)
(scaun); dunã/dricarì, praì/lecvar sau legvar (magiun), ìarba sðreluì/
ìerbðie (floarea sorelui).

Cuvinte împrumutate din limba maghiarã, identice
sau asemãnãtoare în graiurile din România ºi în cel
din Micherechi
Almareù (dulap), börºðìt/birsðìtã (tobã), cãdlan/cãtlan (cazan cu cãldare), cobat (palton), cohe (bucãtãrie [de varã]), cotunã (soldat), crastaveþ
(castraveþi), crðmpe (cartofi), çurhã (grup numeros de porci), diznotor
(cina porcului), firhðnje/firðnje (perdele), galuºt’e (gãluºte), gãzdãcoì
(bogat), góùriìe (depozit de porumb), hurdãù (butoi), k’êrt (grãdinã),
labreù/labriù (vestã, ilic), mîrtaº (sos), piscalãù (‘instrument de lemn cu
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care culegi porumbul’), porodiç (roºii), temeteù (cimitir), tênt’ (porumb),
topanç, topðnç (pantofi), toroº/turoºu (varzã cu carne), valãù (jghiab),
voìðgã/vaìðgã; voìðje/vaìðje (vãlãtug), vid’ere (gãleatã), voºalãù (fier
de cãlcat).
Exemplele enumerate mai sus, ca ºi cele care vor urma aratã cã,
strãmoºii micherechenilor au vorbit graiul pe care l-au vorbit ºi strãmoºii informatorilor noºtri din România.
Desigur existã mai multe elemente prin care se poate stabili originea
graiului românesc din Micherechi. Noi am folosit atît conversaþia dirijatã
cît ºi rãspunsurile primite – de la Micherechi ºi de la Cefa – pentru un
test privind lexicul. Cele 100 de cuvinte, care vor fi prezentate în continuare, le-am obþinut prin desene ºi fotografii. Informatorilor din Micherechi
le-am cerut sã denumeascã obiectele, lucrurile pe care le vãd, aºa cum
le folosesc în familie, iar la Cefa sã denumeascã obiectele, lucrurile pe
care le vãd, aºa cum le-au folosit mai demult în familie. Rãspunsurile
culese din cele douã localitãþi aratã cã sînt foarte multe asemãnãri între
cele douã graiuri locale. Uneori informatoarea din Cefa ne-a dat varianta
literarã a cuvîntului, un fapt firesc astãzi în România. În cazul în care am
primit douã sau mai multe rãspunsuri pentru un desen, le-am notat ºi pe
acestea. Varianta unui cuvînt primit ca rãpuns am dat-o dupã semnul: /.
Nu ne-am propus sã analizãm toate rãspunsurile primite la testul privind
lexicul din grai, ci vom face doar trei observaþii. (1) Cuvintele cele mai
vechi, cum sînt cele care denumesc pãrþile corpului omenesc (brîncã,
ýinþ, iñimã, piçðre, ùãt’ etc.), sînt rostite la fel la Micherechi ºi la Cefa.
(2) Unele cuvinte mai noi (cum ar fi: piparcã, riºcaº, ºifon, þitrom, þucur
etc.) sînt împrumuturi din limba maghiarã în ambele graiuri, ºi, ceea ce
este foarte important, cuvintele maghiare [PAPRIKA, RIZSKÁSA,
SIFON(ÉR), CITROM, CUKOR] au fost integrate în ambele graiuri la
fel. (3) La Cefa, termenii mai noi (aspirator, frigider, maºinã dã spãlat
etc.), au fost adaptaþi din limba românã literarã, iar la Micherechi sînt
împrumuturi din limba maghiarã (porsivo, hüteù/hûtõ, moºogep
[ðtomðtaº] etc.).
E important de precizat faptul cã în timp ce aplicam testul privind lexicul, fiul informatoarei din Cefa, auzind cuvintele împrumutate din limba
maghiarã – pe care ºi el le cunoºtea foarte bine –, a reacþionat zicînd:
jumãtat’e jumãtat’e. Dupã ce am terminat testul, am pus urmãtoarea
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întrebare informatoarei din Cefa: Numa amu nu zîçeþ ºifon? Rãspunsul
a fost: Nu, amu zîçem dulap. Ba, mai zîçem ºi ºifon º-amu. Mai zîçem
º-acuma. Din rãspunsul dat se observã foarte clar cã informatoarea a
folosit mai întîi cuvîntul din grai amu ºi abia apoi pe cel din limba standard acuma. Am amintit aceste fapte deoarece mulþi aºa cred cã, dacã
folosim cuvinte arhaice sau regionale ori dacã împrumutãm cuvinte din
limba maghiarã, nu vorbim corect. Concurenþa între graiul local ºi limba
românã literarã este vie ºi în România. Aº argumenta aceasta cu rãspunsul unei informatoare din Cefa, nãscutã în anul 1912: C-amu aºê voì
spuñe pã limbaju mñeù. Dacã n-ar exista o competiþie între cele douã
variante de limbã (grai ºi limba standard), presupun cã informatoarele
noastre nici nu s-ar fi gîndit cã trebuie sã ne facã astfel de observaþii.

Rãspunsurile obþinute la testul privind lexicul
Micherechi (1921, femeie)
prunc
caìhã
cart’e
hurdãù
çasurì
botã strîmbã
t’aptãn
sopon
iñel
k’êìe
moºiñ
plevas
k’iflã
caìhã
topanç
çizme
rot’iìe
çðreç
curaùã

Cefa (1939, femeie)
bãiat
teracotã
cart’e poºtalã
hurdãù
ças
botã cîrnã
t’aptãn
sãpun/sopon
iñel
k’êìe
k’ibrit’e
creùon
corn/covrig
ºpor
bocanç
çizme
fustã
pantalon/çðriç
cureaùã
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k’epeñag/cobat
k’imêºe
bumbì
rot’iìe scurtã la mîñeç
clop/pãlãriìe
ºalã/cîrpã
voºalãù
t’ip
dos
ùoù
mðþcoù
mãsãriþã
loçolãù
vacã/viþaùã/bicuþã
ùaìe
ýez
loptã
mîþã
ºðreçe
cîñe
çont
biþigli
hüteù/hûtõ
porsivo
moºogep ðtomðtaº
pêºt’e
ºêrpe
ùãt’i
bumbì în uret’/çerçeì
coºarã
ýinþ
iñimã
piçðre
mînã/brîncã
jêjet’e
und’
136

palton/cobat
k’imêºe
bumbì/nasturì
rot’iìe
clop
cîrpã dîpã cap
voºalãù
tabloù/icðnã/t’ip
lovor, ºt’ergurã
ùoù
ursuleþ
faþã dã masã
loçalãù
viþãl
ùaìe
tren
loptã
mîþã
ºðriçe
cîñe
çont
biþicletã
frigider
aspirator
maºinã dã spãlat
pêºt’e
ºêrpe
ùãt’, sprinçêñe, jêñe
cercel/bumb în uret’
coº/coºarã
ýinþ
iñimã
piçðre, çorapì/ºtrinfi
mînã/brîncã
jêjet’e
und’e; und’

tênt’
parã
pruñe
viºiñe, çirêºe
ìagã dã uloì
clisã
lebiñiþã
fãrinã
curet’
çuparcã
pãsulã
crðmpe
pitã
vid’ere
ùðlã
lapt’e
cuþît
blid
pahar
ulçaùã
ìagã
clãpaç
porodiç
zmîntînã
crastaveþ
þitrom; þitrðme
þucur/zahãr
k’êìe, k’ilinç
ferëastã
cocotðre
scðcã
scaùãn
carñe
pipãrç
sðre
riºcaº

tênt’, ºuºorcã, t’ica (pãru)
parã
prunã
viºinã
uleì
clisã
lebiñiþã
fãìinã/fãrinã
curit’
çuperç
pãsulã
crðmpe
franzelã/pitã
vid’ere
ùalã, capac, stupuº, fid’eù
lapt’e
cuþît
blid
pahar
canã/ulçaùã
ìagã
clãpaç
porodiç
zmîntînã
crastavêt’e; crastaveþ
lãmîìe/þitrom
zahãr/þucur
uºe
ferëastrã/oblac, perdêle/firhðnje
cocotðre
scðcã
scaùun
carñe
pipãrç
sðrele
riºcaº/orez
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stëaùã; stêle
plðìe, umbrarìu
ñinje
d’alu
coçiìe
rðtã; rðt’e
zbic
panã
pom, rug
ºifon

stêle
plðìe, umbrele
ñinje
munþ
coçiìe
rðt’e
zbiçu
flðre/panã
pom
dulap/ºifon

Graiul micherechean în comparaþie
cu limba românã standard
Faþã de limba românã standard graiul din Micherechi are multe asemãnãri dar ºi diferenþieri în ceea ce priveºte fonetica/fonologia, morfologia, lexicul etc. În cele ce urmeazã vom prezenta diferenþele dintre cele
douã graiuri.

Diferenþele fonetice/fonologice
Vocale
a
În general, a se pronunþã ca în limba literarã: aflat, barbã, casã, masã,
raþã. Uneori vocala a se rosteºte ã: fãçém (facem). Izolat, în loc de a am
notat ê: aºê/ºê (aºa). Cãderea lui a iniþial apare în cuvintele: colo (acolo), çilê (acele), naforã (anafurã), ºê/aºê (aºa). În jendar (jandarm) a
este înlocuit cu e.
ã
Ã final, dupã consoanele º, j, t, se rosteºte e: mðºe (moaºã), cðje
(coajã), sðrt’e (soarte). În unele cuvinte ã se rosteºte î: mînînþãlu (mãrunþelul). În cuvîntul morar (mãrar) ã este rostit o, iar în k’imêºe (cãmaºã) ã din prima silabã este rostitã i. În unele cuvinte, faþã de varianta lor
cunoscutã din limba literarã, se rosteºte ã: darã (dar), ìarã (iar), ñimicã
(nimic), scaùãn (scaun). Sînt cazuri cînd – ã final amuþeºte: cas’ (casã),
afar’ (afarã). Nu se rosteºte primul ã în cuvîntul trãbðnþã (tãrãboanþã).
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o¸
Sistemul vocalic al graiului micherechean mai cuprinde ºi vocala: ð
(un o deschis, notat ð). Diftongul oa se pronunþã ð (deschis): aprðpe
(aproape), cðje (coajã), Dðmñe (Doamne), mðle (moale), mðrã (moarã), ðste (oaste), sðre (soare).
e
Vocala e se rosteºte frecvent ê (un e deschis): besêricã (bisericã). În
cuvintele cu douã s-au mai multe silabe e accentuat, urmat de o silabã
conþinînd un e, se rosteºte ê: clêºt’e (cleºte), stêle (stele), zêce (zece).
Este generalã trecerea lui e medial, accentuat sau neaccentuat la ã:
dã (de), dãmult (demult), dãpart’e (departe), dãsculþ (desculþ), dãstul
(destul), gãlbãnuº (gãlbenuº), înþãles (înþeles), litãrã (literã), lipãsc (lipesc), lovãsc (lovesc), mãrg (merg), pãntru (pentru), pãstã (peste),
potcovãsc (potcovesc), sãmn (semn), þãs (þes), ustãñit (ostenit), visãz
(visez), viþãl (viþel), zãr (zer). Vocala e este rostitã, de unii vorbitori i: di
çe (de ce) sau î: dî la opt (de la opt).
Cînd e se închide, fãrã a-ºi deplasa punctul de articulaþie în partea
posterioarã, se ajunge chiar la i: fiçor (fecior), viñi (veni). În cuvîntul
biñaþã (bineþe) e se pronunþã a.
E neaccentuat latin se menþine în beºicã (bãºicã < lat. VESSICA).
În tînãret (tineret), tînãrêþã (tinereþe), tînãrel (tinerel) întîlnim ã în loc
de e, sub influenþa lui tînãr.
e¸
Sistemul vocalic al graiului micherechean cuprinde ºi vocala: ê, fonetism întîlnit în întreaga vale a Criºului Negru.
Vocala e se rosteºte de multe ori ê (deschis): besêricã (bisericã),
durêre (durere), çêre (cere), fêt’ele (fetele), lêje (lege), lêmñele (lemnele), pêpeñe (pepene), rêçe (rece), pêºt’e (peºte), ºêd’e (ºede), sêmñe
(semne), sêt’e (sete), ºêrpe (ºerpe), urêt’e (ureche), vêrd’e (verde). Diftongul final ea se rosteºte ê: ducê (ducea), a mê (a mea), atunçê
(atuncea), lumê (lumea), prê/pê (prea), rê (rea), vrê (vrea), vrêmê (vremea), viñê (venea). În interiorul cuvîntului, la formele de imperfect ale
indicativului se rosteºte ê în loc de ea: aùuzêm (auzeam), treçêm (treceam), vorovêm (vorbeam). În diftongul final ia, uneori, în locul lui a se
rosteºte ê: a triìê (a treia).
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i
Vocala i (accentuatã ºi neaccentuatã) se rosteºte î în cele mai multe
cazuri: aùuzît-am (am auzit), dîn (din), curãþî (cureþi), cuþît (cuþit), gãsît
(gãsit), obosît (obosit), peþîtor (peþitor), pîn (prin), puþîn (puþin), sîmþît
(simþit), sîngur (singur), sîlit (silit), tîrzîu (tîrziu), þîñe (þine), þîpat (þipat,
aruncat), zî (zi), zîcalã (zicalã), zîçe (zice), zîle (zile), urzîcã (urzicã).
Dupã grupurile consonantice st- ºi str-, i se rosteºte î: stîng (sting),
strîg (strig), strîgoì (strigoi). Tot î se rosteºte ºi la formele de plural,
articulate, ale substantivelor terminate în -þi: bãrbaþî (bãrbaþii), fraþî (fraþii), ýinþî (dinþii).
În cuvîntul perinã (pernã) i este rostit între consoanele r ºi n. Rostirea
lui i în cuvintele d’irept, d’irëaptã, d’ireptat’e (drept, dreaptã, dreptate)
se poate explica prin pãstrarea lui i din etimonul latin DIRECTUS. Acest
i în limba standard s-a sincopat.
În unele cuvinte, i este rostit e: besêricã (bisericã), preved’ (priveghi).
Faþã de varianta literarã, se rosteºte u în: ºuºtar (ºiºtar), iar în adverbul
nant’e (înainte) i vocalic nu se rosteºte.
î
Întîlnim cazuri cînd vocala î (în poziþie accentuatã) se pronunþã i: întiìê
(întîia), probabil sub influenþa lui ê din silaba urmãtoare. Sporadic, am
notat i în loc de î în cuvîntul: ýind’êì (gîndeai). Este de menþinut cã,
acest cuvînt, cel mai frecvent, este rostit: gînd’êì. Vocala î se pronunþã
ca în limba literarã; am înregistrat doar o excepþie: prizñel (prîsnel).
o
La început de cuvînt o are un ù iniþial: ùom (om), ùorì (ori), ùoùu
(oul). O- iniþial nu se diftongheazã: ocol, olecuþã, olêacã, ogradã. Într-un
caz o- iniþial, însã, se rosteºte precedat de un h-: hortac (ortac), hortaçe
(ortace).
Uneori o din ùo trece la ã: ùãt’ (ochi), ùãþãt (oþet) ùãt’êrì (ochelari),
ùãì (oi). O se rosteºte ùa în cuvîntul: ùariçe (orice). În cuvîntul oraº o
iniþial a rãmas neschimbat. În cîteva cuvinte o se rosteºte ã: rãmân
(român), tãt (tot), tãdaùuna (totdeauna). Uneori, o se rosteºte ð: dðùã
(douã), nðùã (nouã). În cuvîntul acolê (acolo) o final se rosteºte ê:
alãturi de aceastã variantã se spune ºi acolo. În unele cazuri, o se rosteºte u: durmi (dormi), pup (pop).
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u
Sporadic, am notat o în loc de u: morat (murat), crastaveþ moraþ
(castraveþi muraþi). Articolul nehotãrît un se pronunþã on: on prunc.
Vocala u în adverbul ind’e (unde) se rosteºte i. Într-un cuvînt ca: lebeñiþã
(lubeniþã), pronunþia cu e s-ar putea explica prin asimilare.
ö/õ ºi ü/û
Sistemul vocalic al graiului micherechean mai cuprinde ºi vocalele:
ö/õ ºi ü/û.
Vocalele maghiare ö ºi ü precum ºi perechea lor lungã (õ ºi û) sînt
uneori adaptate la rostirea româneascã: KÖBÖL – kibêle, HÛTÕ –
hüteù, LEPEDÕ – lipid’eù, ÉLESZTÕ – ilistãù. Uneori ü, se pronunþã e:
(ÖSSZE)KERÜLNI – k’ereti. În alte cuvinte, sunetele maghiare au rãmas neschimbate: ISMÉTLÕS – iºmetlõº, HÛTÕ – hûtõ, iar în toponimul maghiar VÉSZTÕ, õ final dispare: Vest.
Diftongi
ea
La Micherechi, diftongul ea din limba literarã, este rostit a: ºi ìubascã
(sã iubeascã), ºi lovascã (sã loveascã), ºi margã (sã meargã), cãþaùã
(cãþea), janã (geanã), sara (seara), sprînçanã (sprînceanã), tãdaùuna
(totdeauna), viþaùã (viþea), zamã (zeamã). La sfîrºit de cuvînt, diftongul
–ea se monoftongheazã, devenind -ê (vezi exemplele mai sus la tratarea fonetismului ê).
oa
Diftongul este rostit ð (vezi exemplele de la vocala ð). Uneori se
rosteºte ùa: ùaìe (oaie), susuùarã (susuoarã), alteori ùð: ùðmeñ (oameni). În cuvîntul tãt’e (toate) este rostit ã.
ia
Vocala a din diftongul ia, în poziþie finalã, se rosteºte ê: açiìê (aceia),
ºt’iìê (ºtia), Ungariìê (Ungaria).
iî
Nu se rosteºte semivocala i în cuvintele: cîñe (cîine), mîñe (mîine),
aceste forme fiind etimologice.
îi
În cuvîntul cãlk’iì (cãlcîi) î se pronunþã i.
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ei
Diftongul ei se rosteºte i în cuvîntul: tri (trei) ºi derivatele lui: trizãç
(treizeci) etc.
ai
Acest diftong este rostit a în cuvintele: hañe (haine), ºazãç (ºaizeci).
au
În cuvîntul agust (august) diftongul s-a redus la a.
ãu
Diftongul ãù în poziþie finalã se rosteºte o: Dumñezo (Dumnezeu),
frat’e-so (fratele sãu).
Consoane
p
În general, p se pãstreazã, neschimbat: piçor, piparcã (ardei), pipãìi,
piper, pitã, spic, spiñe, spinare, dospit’e, topit, tãlpì.
Întîlnim cazuri cînd p + ìe, ìa s-a palatalizat în pt’ or t’: pt’êle (piele),
t’aptãn (pieptene), t’ept (piept), t’erdut (pierdut), Sînt’etru (Sfîntul Petru) [dar: Petru], t’atrã (piatrã). În cuvintele aºt’atã (aºteaptã), fritã (friptã), p din grupul consonantic pt nu se rosteºte.
b
B se rosteºte ca în limba literarã în cuvinte ca: biñe, beli, bat (beat),
galbãn (galben).
În cîteva cuvinte însã, labiala b înainte de ia se palatalizeazã ºi devine
bd’ sau d’: abd’ê (abia), obd’alã (obialã), jd’arã (zbiarã), d’epþ ùðmiñ
(bieþii oameni).
Sporadic, b se rosteºte v: prãvuºi (prãbuºi), vorovi (vorbi). Nu se
rosteºte b în: su (sub), susuùarã (subsuoarã).
m
În general, m s-a pãstrat, intact: micuþ, minuñe, minçunã, luminã,
ñimic, ºi margã (sã meargã).
În cuvintele mai vechi (moºtenite din latinã) m + e, i, ie, ia se palatalizeazã ºi trece la mñ: mñeu (meu), mñilã (milã), mñel (miel), mñirare
(mirare), mñirasã (mireasã), mñercurì (miercuri), mñêre (miere), mñazã’
(amiazã), mñez (miez). Varianta regionalã mñanþ (neamþ) pare a fi dezvoltatã prin analogie cu formele mñeù, mñêre.
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f
În toate cuvintele, f + i, ie, se rosteºte nealterat, ca în limba literarã:
fir, fer (fier), ferb (fierb). În cîteva cazuri, f în poziþie finalã este rostit v:
prav (praf), vîrv (vîrf).
v
În cuvintele: viþãl, viù, visat, viºiñe, lovascã (loveascã), v rãmîne nealterat
ºi se palatalizeazã în d’ ca: d’er (vier), d’êrme (vierme), d’êspe (viespe).
Uneori, în poziþie iniþialã, se pronunþã h: holborã (volburã); nu se rosteºte în cuvîntul: mãduùã (mãduvã).
t
Urmatã de vocalele e, i ºi semivocala ë, consoana dentalã t devine t’:
t’e duç (te duci), s-o t’emut (s-a temut), dãpart’e (departe), clêºt’e (cleºte),
frat’e (frate), frunt’e (frunte), lapt’e (lapte), mint’e (minte), mðrt’e (moarte), naºt’e (naºte), ýint’e (dinte), înt’ind’e (întinde), împlet’itã (împletitã),
liñiºt’itã (liniºtitã), bet’ag (beteag), aºt’atã (aºteaptã), t’iñe (tine), cîºt’igã
(cîºtigã), învîrt’i (învîrti), nu ºt’u (nu ºtiu). Nu este rostit în: tã’ (tot),
alcum (altcum). Uneori, consoana t urmatã de vocala i se palatalizeazã
la k’: k’inã (tinã), nu m-o k’iñit (tihnit).
T final nu se rosteºte în pot: aºê po’ spuñe.
d
Dentala d s-a palatalizat la d’ în aceleaºi condiþii ca t: d’al (deal), d’es
(des), crêd’e (crede), pod’êle (podele), ºêd’e (ºede), vind’e (vinde),
vêd’e (vede), vêrd’e (verde), hod’iñitã (odihnitã), d’iìac (diac), d’avol
(diavol).
În multe cazuri palatalizarea lui d + e, i nu se realizeazã din cauzã cã
e trece la ã, iar i la î: dã (de), dãsculþ (desculþ), dãpart’e (departe),
dãºt’id’e (deschide), mã dãzbrãc (mã dezbrac), dîn (din). La Micherechi d + i, s-a menþinut neschimbat: dimiñaþa/demiñaþa (dimineaþã).
Uneori, d + i devine ýi: ýint’e (dinte), ýinþ (dinþi). În jêjet (deget), jejetar
(degetar), jijerat (degerat) d s-a asimilat cu j. Sunetul d, nu se rosteºte
în poziþie finalã, în structuri sintactice: cîn’ ìêste (cînd este).
n
Urmat de e, i, nazala dentalã n se palatalizeazã la ñ: ñegurã (negurã),
ñegru (negru), ñemþêºt’e (nemþeºte), ñepot (nepot), ñet’ezî (netezi),
ñevoìe (nevoie), ñicãri (nicãieri), ñimê (nimeni), ñinje (ninge), ñiºt’e (niºte),
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cîñe (cîine), cîñepã (cînepã), mîñe (mîine), Veroñica (Veronica), bañ
(bani).
Sunetul n a rãmas nealterat în: nãcaz (necaz), nãcopt (necopt),
nãcunoscut (necunoscut), nãhotãrîtã (nehotãrîtã), nãîngrãd’it (neîngrãdit), nãliñiºt’it (neliniºtit), nãmîncat (nemîncat), nãnoroçit (nenorocit),
nãsãrat (nesãrat), nãspãlat (nespãlat).
Trecerea lui –n– intervocalic la –r– o întîlnim izolat: jerunþ (genunchi),
verin (venin). În mînînþãl (mãrunþel) s-a pãstrat forma veche în care –n–
n-a fost disimilat la r. În fãrinã s-a pãstrat intact, ca în forma latineascã
FARINA. Uneori cuvîntul ani este rostit ai. Uneori sunetul n dispare în
vorbire: dî’ satu (din satul).
s
Consoana s este aproape întotdeauna rostitã dur ºi, ca urmare, vocalele anterioare e, i se pronunþã ã, î: sãc (sec), sãmn (semn), folosãsc
(folosesc), mã visãz (mã visez), sãmãnãturã (semãnãturã), vasã (vase),
sîlã (silã), sîmþ (simþ), sîtã (sitã), obosît (obosit). Dupã acelaºi sunet,
diftongul êa > a: sara (seara), pã sama mê (pe seama mea), ºi e > a:
samãnã (semãna). Consoana s are un caracter palatal în cuvinte în
care silaba urmãtoare se aflã vocala anterioarã e: sêt’e (sete), sêçere
(secere), folosêºt’e (foloseºte), sêmñe (semne). În grupurile consonantice sm, sn sunetul s se rosteºte z: zmint’i (sminti), zmîntînã (smîntînã),
znop (snop) trãzñi (trãsni). La fel se rosteºte ºi în cuvîntul: zugruma
(sugruma).
z
Ca ºi perechea ei fricativã s, consoana z se rosteºte aproape întotdeauna dur; ca urmare e, i, êa se pronunþã ã, î: zãr (zer), încãlzãsc
(încãlzesc), frunzã (frunze), zî (zi), zîc (zic), urzîç (urzici), pãzît (pãzit),
tîrzîù (tîrziu), astãz (astãzi), az-dimñaþã (azi dimineaþa), zamã (zeamã).
Sunetul z are un caracter palatal în cuvinte ca: încãlzêºt’e (încãlzeºte). În cuvîntul ovãs (ovãz) z se rosteºte s. Z este protetic în cuvîntul
zbic (bici).
þ
Africata þ se pronunþã dur în cuvinte ca: þãs (þes), înþãleg (înþeleg),
viþãl (viþel), ameþãsc (ameþesc), pãþãsc (pãþesc), raþã (reþe), þîn (þin),
puþîn (puþin), culcaþ (culcaþi). Poate avea ºi un timbru palatal în cuvinte
ca: ameþêºt’e (ameþeºte), pãþêºt’e (pãþeºte), viþêle (viþele).
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l
Sunetul l rãmîne, în general, intact: legat, ales, limbã, lingurã, învãlit.
Sporadic, l > r, prin asimilare: cãrindar (calendar), corindã (colindã). În
grupul consonantic –lt– din cuvîntul cardaboº (caltaboº), l se rosteºte
r.
r
Vibranta r se pãstreazã în cuvintele de origine latinã: fãrinã (fãinã),
mã preumblu (mã plimb). Uneori, r > l: m-am sclînt’it piçoru (scrînti), r
> n: minos (miros), minðsã (miroase). Nu se pronunþã cel de-al doilea
r în cuvîntul: ferëastã (fereastrã), iar în cuvintele: ad’ircã (aridicã), crapã
(caprã), crastaveþ (castraveþi), vrîstã (vîrstã) acelaºi sunet îºi schimbã
poziþia. Epenteza consoanei r am înregistrat-o în cuvîntul gîrt (gît).
cˆ
Africata c se rosteºte mai dur decît în limba literarã: ças (ceas), fiçor
(ficior). Nu devine însã atît de durã ca în graiurile din Maramureº, unde
dupã acest sunet nu se rosteºte e, i, ci numai ã, î. Sunetul ç nu se
rosteºte în numeralul çinzã’ ºi unu etc., iar adverbul nici este rostit ñij.
Rostirea lui þ în locul lui c în cuvîntul þimênt (ciment) pare sã fi avut loc
sub influenþa formei maghiare CEMENT.
gˆ
ˆ
Africata g se rosteºte j în cuvinte ca: crenj
(crengi), înjer (înger),
înpunje (împunge), fuljera (fulgera), fuje (fuge), marjiñe (margine), ñinje
(ninge), înþãlej (înþelegi), plînje (plînge), sînje (sînge), suje (suge), traje
(trage), ujer (uger). Aceastã pronunþie este specificã graiurilor din
Criºana.
c
În cele mai multe cazuri, velara c s-a menþinut neschimbatã: cart’e
(carte). În grupul consonantic sl are loc epenteza sunetului c: sclobod,
scloì, scleìit, scluji, sclugã, sclujbã, sclab. În cuvîntul çoçan (cocean), în
urma unei asimilãri regresive s-a produs modificarea lui c. Iar în cuvîntul
glasã (clasã), velara c se rosteºte g. În cuvîntul doptor (doctor), c se
rosteºte p, iar în t’itor (ctitor) are loc afereza lui c.
g
În cazuri izolate, sunetul g se rosteºte b: butiì (gutui) sau c: acãþa
(agãþa). Acelaºi sunet devine palatal în: ýinã; ýiñ (gãinã; gãini), iar,
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uneori, ºi în: ýind’i (gîndi). În cuvîntul zgloþ (zloþi) are loc epenteza consoanei g.
k’
În general, palatala k’ se rosteºte t’: t’emãtor (chemãtor), pãrêt’e (pereche), urêt’e (ureche), t’ip (chip), înt’ipuìi (închipui, ‘fotografia’), rot’iìe
(rochie), ºt’op (ºchiop), dãºt’id (deschid). În cuvîntul: pt’arã (chiar) are
loc ºi proteza consoanei p. Uneori palatala k’ se menþine în: k’êìe (cheie). În cazul formelor k’inã (tinã), k’indã (tindã), nu m-o k’iñit (tihnit) k’<
t’ s-a realizat prin analogie inversã. Confuzia între k’ ºi t’ are loc ºi în
împrumuturile maghiare: t’istaº/k’istaº (curat), (dã)t’ilin/(dã)k’ilin (separat).
g’
Ca ºi perechea ei surdã, palatala ý, în general, este rostitã d’: d’em
(ghem), înd’eþa (îngheþa), înd’iþî (înghiþi), sud’iþa (sughiþa), und’e (unghie). În cuvîntul privet’ (priveghi), s-a produs trecerea palatalei ý la t’.
Grupuri consonantice
Din grupurile consonantice str, ntr, pr consoana r dispare uneori:
ferëastã (fereastrã), nost (nostru), nðstã (noastrã), vost (vostru), vðstã
(voastrã), înt-o (într-o), pîn (prin). La fel, grupul vr- nu se rosteºte în
vreo: o cîþva añ, iar grupul hn, este rostit, uneori ñ: t’iñit (tihnit). În
grupurile consonantice cm, ºm, sm, sn, se modificã numai primul sunet: tumna (tocmai), tomñalã (tocmealã), cujmã (cuºmã), zmint’i (sminti),
zmîntînã (smîntînã), znop (snop), trãzñi (trãsni). Grupul pt s-a redus la
t’ sau t: aºt’atã (aºteaptã), fritã (friptã), iar în cuvîntul doptor (doctor) sa produs trecerea lui c > p. În cuvîntul vrêñic (vrednic) din grupul de
consoane dn nu se rosteºte consoane d.

Morfologia
Substantivul
În graiul din Micherechi, cîteva substantive îºi schimbã genul în comparaþie cu cele din limba literarã: butugã (butuc), plãmînã (plãmîn),
fluìerã (fluier), lãcatã (lacãt). Pe de altã parte, cîteva substantive, care
sînt feminine în limba literarã, apar ca masculine sau neutre: romon
(romaniþã), strecurãtor (strecurãtoare), pãstãl (pãstaie).
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Substantivele feminine cu singularul în –ã au aceeaºi formã de plural,
motiv pentru care ele devin: fãtuþã; fãtuþã (fetiþã; fetiþe), frunzã; frunzã
(frunzã; frunze), grasã; grasã (grasã; grase).
Substantivul casã are o formã diferitã pentru plural: cãs (case).
Substantivele terminate în –t, –te la plural se rostesc cu –þ ºi fãrã
elementul palatal suplimentar (i): morþ (morþi), pãrinþ (pãrinþi), g’inþ (dinþi).
La plural, substantivul ferëastã (fereastrã) se rosteºte fereºt’ (ferestre).
În general, formele pentru plural cu desinenþa –uri au o mai mare
frecvenþã decît formele substantivale cu desinenþa –e: filmuri (filme).
Numai forma de pluralul se foloseºte pentru: coz dã cêpe.
În multe cazuri, formele de genitiv ºi dativ sînt analitice: a lu fata, la
fatã. Dar pentru genitiv sînt folosite ºi forme sintetice: part’ê tati, membri
ðsti, membru ðsti Domnului, tata mami.
Substantivele casã ºi masã au la genitiv o formã cu aspect fonetic
diferit faþã de limba literarã: cãsî (casei), mãsi (mesei).
Substantivele de genul feminin cu –ã final (º+ã: moaºã, j+ã: coajã)
se terminã în e: mðºe, cðje. Formele articulate sînt rostite cu –ê: mðºê,
cðjê.
Pronumele
Pronumele personal a suferit, în primul rînd, modificãri fonetice: ìo,
tu, ìel, ìê ºi noì voì, ìi, ìêle.
Unele forme ale pronumelui reflexiv sînt rostite diferit: t’e, sã, ñe ºi
îm, îþ, îº, ñe.
Pentru pronumele de întãrire, în textele analizate, n-am gãsit nici un
exemplu.
Pronumele posesiv a suferit modificãri fonetice: (a) mñeu, mê, ìi ºi
nost, nðstã, vost, vðstã.
Pronumele interogativ-relativ. Menþionãm schimbarea foneticã: cît’e
(cîte), ºi amintim cã declinarea la cazurile genitiv ºi dativ se face cu
formele invariabile: a lu care (al, a, ai ale cãrui(a), cãreia, cãror(a)) ºi la
care (cãruia, cãreia, cãrora).
Pronumele ºi adjectivele demonstrative au urmãtoarele forme locale:
aìista, aìiºt’ê, ista, aºt’ê ºi açela, açiìê, açilê. Alte variante: çiìêlalt’ã,
çiìêlalþ, çiìêlalt’e, aiìstalalt.
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Cîteva forme dintre pronumele nehotãrîte: unu, altu, çiñeva, altãçiñe,
ùariçiñe (cineva). Pronumele nehotãrîte compuse din elementul acãr +
çiñe, çe, cînd, iñd’e etc., dau un colorit specific graiului. Pe lîngã aceste
forme sînt folosite ºi cele alcãtuite din: ùare/ùari + çiñe, çe ind’e etc.:
ùareçiñeva, ùariçeva.
Pronumele negativ are formele: ñimê, ñimicã, niç unu.
Numeralul
Dintre numeralele cardinale amintim cîteva mai interesante prin aspectul lor fonetic: tri, ºasã, ºapt’e, nðùã, zêçe, unsprãzêçe/unspêçe,
doìsprãzêçe/doìspêçe, opsprãzêçe/opspêçe, ºazãç, ºapt’ezãç, obzãç,
nðùãzãç, miliùãn.
Numeralele colective: amîndðùã (amîndouã). Nu sînt folosite formele
cu tus-, specifice limbii române standard. În locul lor, am înregistrat
formele tãþ, tãt’e (toþi, toate), urmate de un numeral cardinal (de la trei
înainte): tãþ tri, tãt’e tri.
Numeralele fracþionare: jumãtat’e/jumãta’ (jumãtate). Meritã sã amintim, ºi regionalismul fãrtaì (sfert) este un împrumut din limba maghiarã
(FERTÁLY).
Numeralele distributive se pronunþã în graiul local: cît’e tri, cît’e zêçe
etc.
Numeralele adverbiale: o datã, dã dðuã ùãrì.
Numeralele nehotãrîte: ùo/o tri (vreo trei), doùuþ(ã)/dãùuþã (cîþiva,
cîteva), d-o cît’eva ùãrì (de vreo cîteva ori).
Numeralele ordinale: întîì, întiìê, anu d-întiìê, a doìilê, a dðùa, a triìê, a
triìilê, a patrãlê, a çinçê, a optîlê.
Verbul
Unele verbe se rostesc cu proteza lui a-: anota (înota), arãd’ic (ridic).
Verbul pleca în limba standard, are ºi sensul: ‘a pãrãsi pe cineva sau
ceva, a porni’, iar la Micherechi are un sens opus: ‘a intra’, ‘a merge’;
plecaþ înlontru (‘intraþi înãuntru’). Verbul a se plimba apare sub forma: a
se preumbla.
Cîteva verbe au trecut de la o conjugare la alta. Treceri de la conjugarea a IV-a la I: s-o rujinat feru, clêºt’e rujinat’e (rugini), treceri de la
conjugarea I la conjugarea a IV-a: l-o scopit în ùãt’ (scuipa).
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Unele verbe de conjugarea I, care în limba literarã au desinenþele: -ez,
ezi, -eazã ºi -esc, -eºti, -eºte, se rostesc fãrã aceste desinenþe: lucru
(lucrez), lucrã (lucreazã).
Verbele a mêre (a merge), a înþãlêje (înþãlege) la persoana I ºi a II-a
plural se rostesc cu accentul pe ultima silabã: merém, meréþ, înþãlejém,
înþãlejéþ.
Unele verbe cu tema în –n au forme iotacizate la modul indicativ ºi
conjunctiv prezent: (ºi) puìe, (ºi) spuìe, (ºi) þîìe.
Verbul a ºt’i ºi-a pãstrat, la persoana a III-a singular, forma veche: ºti,
care reproduce forma latinã: SCIT.
Verbul a aduce are imperfectul adã (adu).
În rugãciunile formulate de localnici, în unele proverbe ºi zicale apar
forme de la infinitivul lung: Aì ºt’ire dã satu nost, Dðmñe! Du-t’e-n ºt’irê
draculuì! L-o lãsat în ºt’irê luì Dumñezo!
Deseori, pronumele personal ºi reflexiv apare postpus verbului:
aùuzîtu-l-am, cunoscutu-l-am, mînînçe-t’e.
Verbul a fi se conjugã, de obicei, la indicativ, timpul prezent, persoana I cu forma: (ìo) îs; unii vorbitori îl rostesc ºi us (eu sînt).
Imperfectul: sufixului –ea se pronunþã -ê: durmêm, durmêì, durmê,
durmêm, durmêþ, durmêù.
Verbul a bê (a bea) la persoana I singular ºi plural indicativ se rosteºte bêm.
Perfectul compus al auxiliarului a fi, se rosteºte, uneori, fo’. Amintim
aici ºi formele postpuse, foarte des folosite: fost-am, fost-or, tãìêtu-sor.
Perfectul compus este frecvent folosit ºi se formeazã cu verbul auxiliar a avea: am, aì, o; am, aþ, o.
Viitorul se formeazã din formele de auxiliar: oì, îì, a; om, îþ, or.
Modul conjunctiv se formeazã cu ºi: çe ºi fac.
Verbul a face, la conjunctiv prezent persoana I plural, este accentuat
pe ultima silabã: çe ºi fãcém.
Perfectul modului condiþional-optativ se formeazã tot cu ºi: ç-ar fi ºi
fiìe.
Pentru infinitivul lung amintim urmãtoarele exemple: mêré a vãdãslire,
merém a corindarê.
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Sufixul –at al verbelor de conjugarea I la participiu, se realizeazã prin
–êt: ploiêt (plouat), tãìêt (tãiat).
Participiul verbului a da este dãdut: Aºê m-am dãdut ìo la Ðste.
Formele de gerunziu sînt identice cu cele cunoscute în limba literarã:
luînd.
ªi supinul este folosit ca în limba românã standard: dã fãcut, dã
lucrat.
La persoana I singular ºi a III-a plural, formele diatezei pasive la modul indicativ prezent sînt compuse din îs (sînt), iar la persoana a III-a
singular îì (este); la acestea se adaugã participiul verbului, care se acordã
în numãr ºi gen cu subiectul: îs t’emat(ã), îs t’emaþ, îs t’emat’e, îì t’emat(ã).
Diateza reflexivã se formeazã cu pronumele reflexiv (în acuzativ ºi în
dativ), ca în limba literarã. Unele dintre aceste pronume se rostesc conform graiului local: t’e, sã, ñe, îm, îþ, îº, ñe. Forma de persoana a III-a
singular ºi plural sã nu devine omofonã cu conjuncþia modului conjunctiv, deoarece la Micherechi acest mod se formezã cu ºi: ºi vorovim.
La mulþi informatori am înregistrat aceeaºi formã pentru perfectul
compus la persoana a III-a singular ºi plural: s-o t’emut (s-a temut); s-o
t’emut (s-au temut).
La viitor formele verbale au suferit unele modificãri fonetice: m-oì
t’ême, t’i-ì t’ême, s-a t’ême; ñ-om t’ême, vi-þ t’ême, s-or t’ême.
Verbul a trebui este folosit ºi sub o formã trunchiatã: tra’ ºi spuì
dupã preùot.
Verbul a bãnui (BÁNNI) este cunoscut numai cu sensul ‘a regreta’.
Articolul
Substantivele de genul masculin, cu articolul hotãrît, sînt rostite fãrã
–l final, funcþia articolului fiind îndeplinitã de vocala precedentã u:
bãrbat(u), ùom(u), pat(u), prunc(u). Acest uz este admis ºi în limba
literarã vorbitã.
Articolul posesiv se rosteºte al, a, ai, ale numai în subdialectul muntean, în celelalte graiuri articolul posesiv este invariabil: a. La fel este ºi
la Micherechi.
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Adjectivul
Adjectivul fainã (excelentã, frumoasã, ‘cu calitate superbã’) este folosit foarte frecvent în grai atît pentru genul feminin cît ºi pentru masculin:
faìnã fatã, are faìnã ùom.
Adjectivele posesive: mê (mea), nost (nostru), nðstã (noastrã) + un
substantiv au ºi sensul de a exprima relaþiile din familie: mama bãtrînã a
mê (bunica), Tibi nost (fratele), ñevasta nðstã (nora). Ele pot exprima ºi
relaþia partenerului de vorbire faþã de persoana amintitã: baçe-to Tðd’er.
Adjectivul rãù are ºi sensul ‘foarte’: scumpã rãù (foarte scumpã).
Adverbul
Vom enumera cîteva adverbe care diferã de limba standard fie prin
aspectul lor fonetic, fie prin semnificaþie: ad’icale (adicã), bogãt (îndeajuns, suficient), bãsamã (posibil, poate), mereùaº (încetiºor), întramint’e
(altfel), dãloc (imediat, îndatã), mint’inaº (îndatã, imediat), ñicãri (nicãieri), ind’e (unde), dîr çe (de ce), dîr asta (pentru asta), încãtrãù (încotro), nant’e (înainte), în grabã (de vreme, repede), tare (solid, aproximativ).
Prepoziþia ºi conjuncþia
În general, prepoziþiile ºi conjuncþiile, sînt rostite diferit faþã de limba
standard: pã (pe), dã (de), dîn (din), pãntru (pentru), pîn (prin), pãstã
(peste); dãcît (decît), ùã (ori) etc.
Interjecþia
Forma interjecþiilor este mai puþin stabilã decît a celorlalte pãrþi de
vorbire. Aceasta se datoreºte faptului cã forma celor mai multe interjecþii este legatã de sunetele din naturã pe care le imitã sau de expresia
fiziologicã a sentimentului pe care îl exteriorizeazã. Din acest motiv,
interjecþiile diferã aproape de la un informator la altul. Iatã cîteva interjecþii înregistrate la Micherechi: a!, eì!, hm!, ìecð!, nð!
Expresii în funcþie de interjecþie: pînã-ì lumê!, vaì d’e º-amar!, o Dðmñe!
Dðmñe ferì! Dðmñe trãìeºt’-iì! Tulaì Dðmñe!
Chemarea, îndemnarea, gonirea ºi oprirea animalelor: hîº!, ºi-ha!, lili!, pi-pi!, þìa-þìa!, ºiþ!, þiþ!
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Formarea cuvintelor
Sufixe
Sufixul diminutival –uþ, –uþã este vechi în limba românã. El a fost ºi a
rãmas productiv în partea de nord ºi de vest a României. El este productiv ºi în graiul din Micherechi. Derivatele acestui sufix diminutival
sînt substantive, adjective ºi numerale.
Derivate de la substantive: ìeguþã (‘sticlã micã’), ýinþuþ, perinuþã, cãluþ, mîþuþ(ã), fãtuþã, pomuþ, cãsuþã, lãpt’uþ, pãtuþ. Derivate de la nume
de persoane:
• nume de familie: Mihuþ.
• supranume: Locuþî, Mocuþî, lu Ñegruþ, Niculuþî, lu Ot’uþ, Ùot’uþðìe(ì),
Popuþî, Puìuþu, lu Roºuþu.
• nume de botez: Anuþa, Ìevuþa.
Alãturi de sufixul –uþ, –uþã sînt folosite ºi sufixele diminutivale –iþ(ã)
ºi –aº: bãñiþ, mãturiþã, uºiþã (‘poartã’); çorecaº (pulover), pãhãraº.
• supranume: Pãsulaº, lu ªt’efãnaº.
Sufixul –iþã apare fãrã sens diminutival în cuvîntul: mãsãriþã (faþã de
masã).
Sufixul diminutival –aº s-a ataºat unui adverb în: mereùaº.
Sufixele diminutivale -aùã, -or, -êº, -ucã sînt mai puþin productive.
Iatã cîteva exemple: strîjaùã, lãnþîºor, lacriìêº, morjoùcã.
• supranume: Mihãìêº, Mihãìêº a Rotaruluì.
Dintre sufixele augmentative, cele mai productive sînt: -oc, -ðcã ºi os, -ðsã, -oì: mãroc; mãrðcã, grãsoc; grãsðcã, çontos; çontðsã.
• supranume: lu Butoc, lu ªt’efãnoc, Licocu Ñegruluì, Buricoì.
Ataºat la substantive care denumesc pãrþile corpului omenesc, sufixul -os formeazã adjective augmentative: cãpos, cãpðsã, d’inþos, d’inþðsã,
fãlcos, fãlcðsã, nãsos, nãsðsã, ùãt’os, ùãt’ðsã etc.
Dintre sufixele moþionale pentru exprimarea masculinului, cel mai productiv este –oì: pentru animale: broscoì, gîscoì, rãþoì, tucoì (curcan),
mîþoì ºi pentru fiinþe umane: mãºt’ihoì (tatã vitreg), vãduùoì (vãduv).
Este productiv sufixul moþional –ðìcã, -ðìe, -iþã pentru formarea femininului:
• fiinþe umane: rusðìcã, sîrbðìcã, mãºt’ihðìe, vãduùðìe, grofiþã, ostãºiþã.
• animale: leùðìcã, lupðìcã.
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• supranume: Ùot’ùþðìe(ì), Crîºmãriþeì, Muscãñiþa, Muscãñiþî.
Dintre sufixele colective l-am înregistrat pe –ºt’e: tulheñiºt’e, -alãù:
cosalãù ºi –eºt’, care formeazã supranumelor de grup sau colective:
Buteºt’, Hoþopãñeºt’.
Numele de familie sînt formate cel mai frecvent cu sufixul –an, –uþ, ºi
–ê (<ea): Ardelean (Ard’elan), Bãìcan, Bozgan, Cefan, Herdean
(Herd’an), Hoþopan, Petruºan, Poìendan, Sucigan, Avramuþ, Negruþ
(Ñegruþ), Ciotea (Çot’ê), Netea (Nêt’ê), Rujea/Ruja (Rujê), Þirlea (Þîrlê).
Unele derivate cu prefixul dãz- sînt necunoscute în limba românã standard: dãzbumba (‘a se deschide la nasturi’).
Afereza vocalei a- în cuvîntul adunare > dunare (‘biserica baptiºtilor’). Prin amuþirea sunetelor iniþiale s-au format ºi cuvintele tîna < bãtrîna
(bunica), tînu < bãtrînu (bunicul) ºi tuþã < tãtuþã.
În cuvîntul compus cãtãcasã din cãtre + casã: ºi margã cãtãcasã,
elementele componente sînt simþite formînd o unitate.

Trãsãturi lexicale
Lexicului românesc din Micherechi conþine atît cuvinte identice cu
cele din limba literarã cît ºi cuvinte care nu sînt folosite în limba românã
literarã (arhaisme ºi/sau regionalisme). Apoi, dupã origine, conþine cuvinte vechi (latine, slave etc.) care sînt cunoscute ºi în graiurile din România. La acest fond se adaugã multe împrumuturi mai noi din limba
maghiarã.
Vom enumera cîteva regionalisme: ajuns(ã) (hemoragie cerebralã),
alcamurì (mofturi, toane), bat’e [cîñele] (latrã), bãsamã (probabil), blid
(farfurie), buhaì (ºubã), cota (cîºtiga), çitov (teafãr), çðreç (pantaloni),
cupã (albie), dðºt’e (coli, hîrtii), d’imonos (busumflat), dîr (pentru), dobã
(burtã), fiºcura (fluiera), fulãù (bãiat), gîrt (gît), gudã (cãþea), hazbut’e
(obiecte), hîrbanã (dovleac), hîrji (rîde în glas tare), hodorðgã (guralivã), horn (coº), hurducã (duce, carã), hulã (‘veste/informaþie rea de o
persoanã’), îngãìmãçi (încurca), lud (prost), ludaìe (docleac), mãrþîºor
(martie), mîndru (frumos), mñazãzã (prînz), nare (nas), ñevoìe (mînie,
necaz, greutate), pêpe (insectã micã), plepet’i (vorbi mult), politicã
(ºiretenie), pup (coc), spurcat (urît), tomñi (repara), sã trîcît’êºt’e (se
grãbeºte), túìoº (prost), tupusti (nimici), þîrfã (nisip), zðlã (zgomot, gãlãgie), zîmbri (poftã nesatisfãcutã).
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Întrucît unele cuvinte au mai multe sensuri, vorbitorii graiului din Micherechi, mai în glumã, mai în serios, le folosesc cu multã dibãcie. Dar
iatã un exemplu. Verbul a fuji este folosit cu sensurile ‘a se miºca cu
paºi repezi, a merge în fugã’, ‘(despre lapte, supe preparate cu lapte
sau alte lichide) a da în foc cînd fierbe’, ‘a pãrãsi locul primejdiei (de
exemplu un soldat)’, în expresii îì fuje ùãt’i pã çeva ‘nu se uitã mult timp
la ceva’, fuje-n lume ‘a pleca de acasã’, îì fuje çeva dîn brîncã ‘a se
strecura din mînã ceva’. Acelaºi verb este folosit ºi atunci cînd ‘doi
tineri îndrãgostiþi îºi pãrãsesc pe ascuns familia, sã trãiascã împreunã’.
Unul dintre informatori, în timpul interviului cînd mi-a povestit cum a
fugit el cu soþia, a îmbinat douã sensuri ale acestui verb, astfel: Noì nam fujit, numa mereùaº am mãrs!
Lexicul din graiul micherechean conþine cuvinte care au cîte un sens
necunoscut în limba românã standard. Verbul stropi în expresia: îs maì
stropiþ are sensul ‘zburdalnic’ iar verbul întoarce are ºi sensul de ‘traduce’: am întors pã ungurêºt’e.
Dintre cuvintele vechi, moºtenite din latinã, pãstrate în graiul din Micherechi, amintim: ajutor, aruncã, astîmpãra, asuda, aþîpêºt’e, beºicã,
brîncã, cîntare, crep, cuþît, d’irept, fðle, fãrinã, feri, flãmînd, flutura,
frãmînta, fuìor, ìerta, încurcat, întîmpla, juñe(re), lingurã, k’indã, mare,
mãrjêle, muìêre, pãcurar, plãçintã, preumblu, puroì, putrãd, scula, strãmuta, sufulca, susuùarã, ùaìe, vêºt’ed.
Zicale
Graiul micherechean este bogat în proverbe ºi zicale. Întrucît ele exprimã ceea ce au gîndit ºi au simþit strãmoºii acestui grai; care s-a
pãstrat în ciuda vicisitudinilor. Vom enumera numai o parte din aceastã
comoarã nepreþuitã îndeadîns. Aceste aù ìeºit dîn divot! (‘nu sînt la
modã’), Aflatu-ì-am buba! (‘i-am gãsit cusurul’), Amu sã-nmhðlbã la
noì! (‘se uitã uimit’), Amu pðt’e ºi sã dêìe ºi pãstã cap! = Amu poþ-îþ
façe cruçe pã ìê! (‘poate face ce vrea, deja nu poate schimba nimic’),
Apoì la o vrême se deschid ochi ºi la ìeì maì tare! (‘vreau mai mult decît
precum ar merita’), Asta-ì ºcðla viìeþî! Aºê-ì stã viìaþa cu zðlã ºi cu
lucru! Aºê ì-o fost rînduìita! (‘asta i-a fost soarta’), Aºê am durmit ca
dusã/dud’u! (‘a dormit foarte bine’), Aºê-ì dã fãcut! (‘e foarte îmbãtrînit’),
Ãì cît’e minuñ pðt’e tãt’e lë-ar strînje pã capul meù! (‘a zice rãu de
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cineva’), Copiìi-s viìitoru nostru! Çe bet’eºig aì? (Ce e cu tine?),
Çiñe-ì mîñiùos puìe bota jos! (‘cine-i supãrat, sã plece’), Dac-a vrê
Dumñezo! Dã cînd-uì lumê! Dêìe Dumñezo biñe! (formã de salut),
Gata-s bañi Buculuì! (‘bani pierduþi [la cãrþi])’, Du-t’e draculuì! = Dut’e în ñevoìe! Ìarna zuùa-ì micã. Îì cu alcamurì/titule! (‘are naturã grea’),
Ìel o tras maì scurt! (‘lui i-a fost mai rãu’), Îì greù la cap! = Are
d’êrme-n cap! = Aºê-ì dã þapãn la cap! = Îì lovit cu lëoca! = Nu-ì
prind’e capu ca bota! = Nu-ì prind’e capu ca hîrbana! = Nu-ì çitov! = Îì
cu pihe-n cap! (‘e slab la minte’), Îì dãºt’is la/dã cap! = Are çe-ì trabã-n
cap! (‘e cuminte’), Îì poft’êºt’e voìe bunã, sãnãtat’e! Îì cam lung la jêjet’e!
(‘se zice despre omul care furã’), Îì surd ca pãmîntu! Îì zurgãlesc çðnt’ele!
(‘e foarte slab’), Îì bun dã gurã! = Îì umblã gura ca meliþa! (‘vorbeºte
mult’), Îì lasã gura apã! (‘îi este locomie pe ceva, îi curã balele’), Îì urît
ca Marþ-Sara! În tãtã casa bat’e cðsa! (‘fiecare om îºi are probleme
lui’), Ind’e pêpe-s açile?! (‘se zice cînd nu aflã cineva ceva’), Îº ìa iñima-n d’inþ! (‘încearcã sã facã un lucru greu de fãcut cu îndrãznealã’),
Lucrã pînã nu vêd’e biñe! (‘lucreazã mult’), Nu sã rupe-n lucru! (‘nu
lucreazã mult’), N-ajunje o pipã dã bogoì! (‘n-are valoare’), Ñiç în cot
nu-l dðre! (‘nu îi pasã’), Nu-ì bun niç frit! (‘nu-i bun de nimic’), Nu m-oì
mînca zîlele cu ìel! (‘nu stau cu el’), Nu-º bat’e capu! (‘nu se gîndeºte la
nimic’), O durmit un puì dã somn! (‘a dormit foarte bine’), O fo’ puì
p-îngã ìel! O mînînçe-t’e pustiìê! O pus uloì pã foc! (‘a zis sau a fãcut
ceva care a stîrnit ºi mai mare necaz, problemã’), Pãrinþî buñ cresc
prunç buñ! Poþ-îþ luùa mãndaºu dupã ìel! (‘l-ai pierdut, nu te gîndi la
el’), Sã bat’e pã t’ept! (‘se laudã’), Sãrac dîntrã sãrac! (‘foarte sãraci’),
S-o dus pînã-ì lumê! S-o-nt’ins ca o brðscã! (‘a cãzut’), S-o strãmuta’
tare lumê! (‘S-a schimbat foarte mult viaþã/lumea!’), ªeþco, ìedno, tãt on
drac! (‘nicicum nu e bine’), ªti’ì truda lor! (‘nu ºtiu deloc’), ª-or maì tras
cðrñele! ªt’i-ì apa cêìê sãratã! (‘nu ºtie nimeni’), Tã dã una þîñe ca
ùorbu dã botã! = Tã dã una þîñe ca Fita! (‘nu-l poþi convinge’), Tãtã
lumê tã dupã bañ fuje astãz! Traje ñegru pã uscat! (‘se zice despre un
om care nu sapã bine, destul de afund’), t’e maì daì dîpã ìi! Viñe hulìu
întrã pãsãrì! (‘toþi fug în diferite pãrþi de fricã’), Viñêù cu çutora! (‘veneau cu duiumul’).
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Expresii
A bunã sama (natural), Atîta spur dã bañ! (bani foarte mulþi), [Am
mîncat ìo ìerì fðd’i, apu vez] mã strînje dã gîrt! (mã doare gîtul), Ãs
morþ, amu s-o dus în çiìê lume! Ca norocu... (am avut noroc), Ca ºi
cðt’e bañ (sã cîºtige bani), cðd’e dã laboº (supã de post cu zarzavaturi
ºi aluat, fãrã carne), Cðda satuluì (cei mai sãraci, oameni fãrã prestigiu), Cu bañ cu tãt! (‘împreunã cu banii’), cum o vu cota afarã (cum se
putea întîmpla aºa), dã fêl (nicidecum, de fel), Haìda sã-þ arît cum îs
înt’itatã! (cum îi este aranjatã locuinþa), ì-o prins sorocu (i-a ajuns rãul),
ºi nu ºi fiìe în t’ip dã laùudã (‘sã nu parã o laudã’), maì acãþãm (nu
spunem corect ceva), mutatãùu viìeþî (direcþia avansãrii), N-ar zîce ñime
cã-ì þîganã! (nu aratã þiganã), Nu sã-ntîlñêºt’e cu bañi luì = nu multã
haznã-ì rãmîñe! (nu are dobîndã cuvenitã), n-am umblat dã rost (nu am
umblat fãrã nici un rost), Niç habar n-am! (n-am nici-un gînd), Niç un
cuc încã nu ºt’iìe rãmâñêºt’e! (nu ºtie nimic), N-aì niç-on gînd! (nu-i nici
o problemã), Nu-s maì çiñ-o fost (se schimbã la naturã), O Dðmñe
puºcã-le! Pînã-ì lumê! (totdeauna), Rãmîì maì dãpart’e (mai stai), Sã
daù a lêñi (sã fac leneºi), sã rãresc uðmeñi (scade numãrul populaþiei),
S-o luùat sama (ºi-a putut observa vina), Taçe ºi ºêd’e la scaùun!
Tanda ºi manda! (asta ºi aceia), Tat’e bunã! (prescurtarea salutului:
Sãnãtate bunã!), Tðp açi! (vine ceva/cineva pe neaºteptate ºi repede),
Þ-i un drag dã ìi (îþi place de ei), viþã porumbiþã (urmaº).
Pe stradã se pot auzi diferite dialoguri. Printre altele, am putut semna
discursul de mai jos, realizat în anul 1997, între o femeie de 37 de ani
(f) ºi un bãrbat de 65 de ani (b).
f: Bunã zuùa!
b: SZIA!
f: Biñe sînt’eþ?
b: Biñe, da voì?
f: Biñe coþ afarã! Nu-mbãtrîñiþ!
b: Numa trêçe vrêmê!
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Influenþa limbii maghiare asupra graiului micherechean
Sunetele vocalice ºi consonantice
Totdeauna, cînd se discutã despre un grai local românesc din Ungaria sau, în general, despre limba românã din Ungaria, sînt consecvent
amintite împrumuturile de origine maghiarã, aparþinãtoare acestora. Un
popor integreazã cuvintele acelor popoare cu care ajunge în contact, în
mod direct, zi de zi sau indirect, pe cale culturalã. Vorbind despre bilingvism, fenomen caracteristic comunitãþii noastre, aceastã influenþã
devine ºi mai pronunþatã. Unii vorbitori sînt de pãrerea cã acest fenomen e corect/firesc, alþii însã cred cã nu e corect/firesc. Cei care afirmã, cã nu e corect/bine sã împrumutãm multe cuvinte maghiare spun
cã limba noastrã devine o limbã mixtã, o limbã amestecatã din douã
limbi. O astfel de opinie nu poate fi acceptatã, întrucît nu existã limbã
purã care sã nu conþinã împrumuturi dintr-o limbã sau alta. Ar fi fost de
dorit sã împrumutãm cuvinte noi din limba românã standard, dar dacã
aceasta, dintr-un motiv sau altul, nu se poate realiza, nu trebuie sã ne
negãm graiurile, ci, dimpotrivã, sã le protejãm ºi sã le pãstrãm.
Împrumuturile maghiare se integreazã în graiurile românilor din Ungaria dupã anumite reguli, luînd în considerare articulaþia de bazã a limbii
române. Deci fonetismul graiurilor noastre diferã de cel al limbii maghiare, atît în rostirea vocalelor, cît ºi în cea a consoanelor. Iatã cîteva exemple privind aceste reguli de integrare, caracteristice ºi pentru graiul cercetat de noi. Mai întîi vom arãta modul cum a fost influenþat fonetismul
graiului din Micherechi de fonetismul limbii maghiare, apoi vom enumera
fonemele prin care sînt redate sunetele limbii maghiare.
Sub influenþa limbii maghiare, în graiul micherechean, au apãrut fonemelor ê, ð (e ºi o deschis) ºi s-au menþinut palatalele (de origine slavã)
t’, d’, ñ.
La Micherechi, vocala maghiarã a se pronunþã a, ºi (poate cel mai
frecvent) o: AUTÓ – aùtãù/oùtãù/otãù (maºinã), DARÁLÓ – daralãù
(urluialã), KAPCSOLNI – copçoli (‘asigurã un contact electronic’),
MASINA – moºiñ (chibrituri), NAPSZÁM – nopsam (‘servici cu ziua’),
PARADICSOM – porodicã (roºie), TAKARMÁNY – tocorman (furaj).
Uneori, este redatã ºi prin e ºi ð: GULYA – gule (cireadã), ZSANDÁR
– jendar (jandarm), KULACS – cúlðç (ploscã).
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Vocala maghiarã á, în cele mai multe cazuri se pronunþã la fel: KULÁK
– culac (‘chiabur stigmatizat’).
Vocala maghiarã e se pãstreazã cu pronunþia (ê): BEKECS – bek’êçe
(scurtã), dar în cele mai multe cazuri este redatã prin i: CSELÉD –
çiled’ (prunci), LEPEDÕ – lipid’eù (cearºaf), KÉP – t’ip (fotografie, tablou), [FÉNY]KÉPEZ – înt’ipuìi (fotografia). Mai rar este redatã ºi prin
e: bek’êçe (scurtã).
Vocala maghiarã é se pãstreazã în: çiled’ (prunci), sau este rostit i:
NÉP – ñip (popor, mulþime). Uneori s-a schimbat la ê: MÉCS – mêç
(opaiþ).
Vocala maghiarã i, se conservã în: BICIKLI – biþigli/biþiglã (bicicletã),
CITROM – þitrom (lãmîie).
Vocala maghiarã u nu a suferit modificãri, cu unele excepþii, cînd se
rosteºte i: (UTÁN)FUTÓ – futãù (remorcã), UGYE – ida (aºa-i). Perechea lungã a vocalei u (ú) a devenit eu: ÁGYÚ – ad’eù (tun).
În cele mai multe cazuri, vocala maghiarã o a rãmas neschimbatã:
LOCSOLÓ – loçolãù (stropitoare). Uneori se rosteºte ð: CSOPORT
(tsz) IRODA – irðda çoportuluì (biroul cooperativei). Sunetul o maghiar în cuvînte ca: duhan (DOHÁNY, tutun), sucuìit (SZOKOTT, obiºnuit) s-a închis la u. Perechea ei lungã ó, în poziþie finalã, se rosteºte ãù
sau où: ASÓ – arºeù (hîrleþ, cazma), DUGÓ – dugãù (dop), DARÁLÓ
– daralãù (urluialã), VASALÓ – voºolãù/voºalãù (fier de cãlcat).
Vocala maghiarã ö, õ este redatã prin e: GÕZÖS – ýez (tren),
KÖPÖNYEG – k’epeñag (manta), iar õ final se rosteºte eù: DÜLLÕ –
duleù (rãzor), HÛTÕ – hüteù (frigeder); uneori rãmîne neschimbat: hûtõ
(frigider).
Vocala maghiarã ü, û se pronunþã i ºi u: ÜLÉS – iliº (‘jiþ la trãsurã sau
la bicicletã’), KERESZTÜL – crestul (curmeziº), GYÛLÉS – d’uliº
(ºedinþã).
Spre deosebire de vocale, consoanele maghiare nu au suferit modificãri importante în timpul împrumutului lor în limba românã.
Consoana maghiarã b a rãmas, în general, neschimbatã: DARABOLNI
– dãrãburi (a tãia bucãþi). Înaintea consoanei d este redat prin p: LABDA
– loptã (minge).
Consoana maghiarã c, a fost preluatã ca atare: CENTIMÉTER –
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þênturì (centimetri). Uneori este redatã prin douã consoane: HUNCUT
– hunsfut (ºtrengar, ºiret).
Consoana maghiarã cs (echivalentã africatei româneºti ç) a rãmas
neschimbatã: CSONT – çont (os) sau este rostitã þ: CSENGÕ –
þîngalãù (clopoþel).
Consoana maghiarã d se pronunþã la fel: DIVAT – divot (modã), iar
în cuvîntul DEÁK – d’iìac (cantor) se rosteºte palatal d’.
Consoana maghiarã f este rostitã identic: FEDÕ – fed’eù (capac).
Consoana maghiarã g a rãmas neschimbatã: MÉGIS – meýiº (totuºi).
Consoana maghiarã gy se pronunþã la fel: GYÁR – d’ar (fabricã).
Consoana maghiarã h este rostitã: HAJÓ – haìeù (vapor) identic.
Consoanele maghiare j ºi ly se pronunþã la fel, diferã doar modul de
scriere. La Micherechi, litera j este redatã prin ì: BOJTÁR – boìtar (ciobãnel), iar digraful ly este redat uneori prin l, alteori prin ì: GULYA –
gule (cireadã), SÚLY – ºuì (greutate).
Consoana maghiarã k a rãmas nealteratã: KALAPÁCS – clãpaç (ciocan), KOCSIS – coçiº (vizitiu), KONYHA – cohe (bucãtãrie), KRUMPLI
– crðmpe (cartofi).
Consoanele maghiare l, m, n au rãmas neschimbate: LABDA – loptã
(minge), MÁJ –maì (ficat), NÉP – ñip (popor, mulþime).
Consoana maghiarã ny a rãmas neschimbatã: NYOMÁS – ñimaº
(pãºune), NYOMORÉK – ñimuric (handicapat).
Au rãmas identice consoanele maghiare p, r, s, sz, z: PAPRIKA –
piparcã (ardei, boia), OKOS – ocoº (isteþ), SZEREZ – surzuìi (cîºtiga).
Consoana maghiarã zs a rãmas neschimbatã: SZALMAZSÁK –
sãlmãjac (saltea de paie), uneori, este redatã prin º: RIZSKÁSA – riºcaº (orez).
Consoana maghiarã t se pronunþã la fel: CSONT – çont (os); în
unele cazuri a evaluat la d: BOLT – bold (magazin) sau la t’: MOSTOHA
– mãºt’ihoì (tatã vitreg).
Consoana maghiarã v se rosteºte, de cele mai multe ori, la fel: DIVAT
– divot (modã), în unele cazuri a evoluat la semivocala u: KOVÁCS –
cãùaç (fierar).
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Influenþe morfologice
Prefixele maghiare (igekötõ) creeazã forme noi: VISSZAVÁLASZOL:
dã rãspuns napoì (rãspunde cuiva), FELÜL A LÓRA: sã suìe sus pã
cal (se suie pe cal), JÓL NÉZEL KI: biñe coþ afarã (arãþi bine).
La infinitiv, verbele maghiare se terminã în –NI; de aceea, împrumuturile verbale în graiul din Micherechi au primit terminaþia: –(u)ì, –li, –î
trecînd în categoria verbelor cu terminaþia –i ºi –î: alduìi (ÁLDANI),
k’eret’i ([BE]KERÜLNI), tãgãdi (TAGADNI), coçozli (KACSOLNI),
permetezli (PERMETEZNI), vigãzî (VÉGEZ).
În limba maghiarã, desinenþa substantivelor la acuzativ este –T, care
s-a pãstrat în urmãtoarele împrumuturi din aceastã limbã: TEHER,
TERHET (acuzativ) – terhêt’ (povarã), KAPU, KAPUT (acuzativ) – cãput
(poartã).
Formarea cuvintelor
Sufixele maghiare –Ó, -Õ s-au adaptat sub forma –ãù: birãù (BÍRÓ,
judecãtor, primar), futãù ([UTÁN]FUTÓ, remorcã), ìed’zeù (JEGYZÕ,
notar), adãù (ADÓ, impozit), outãù (AUTÓ, maºinã).
Sufixul –iþã a ajutat la formarea cuvîntului laviþã (LÓCA + -iþã)5.
Cuvîntul maghiar LEVENTE s-a adaptat în grai prin sufixul -ist: leventist,
leventiºt’ (în perioada interbelicã, dupã cele opt clase primare, bãieþii
primeau o educaþie religioasã ºi un instructaj pentru apãrarea þãrii, intrînd
în organizaþia leventiºtilor).
Unele cuvinte s-au format prin traducerea cuvintelor maghiare: sac
dã naìlon (NEJLONZSÁK, sac de plasã), casã dã foliì (FÓLIAHÁZ,
serã), Þara Ungurëascã (MAGYARORSZÁG, Ungaria), ùloì dã lampã
(LÁMPAOLAJ, motorinã). Am înregistrat ºi termeni regionali compuºi
în care numai unul din elementele componente este tradus din limba
maghiarã: acãrcare (AKÁR + care), acãrçiñe (AKÁR + cine) etc.,
dêhod’nù (DEHOGY + nu, ‘cum sã nu’).
Lexicul
Întrucît numãrul împrumuturilor din limba maghiarã este destul de
mare, vom prezenta, în continuare, cîteva exemple privind modul cum sau adaptat la fonetismul românesc ºi doar o parte din aceste împrumuturi.
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• împrumuturi cu forma neschimbatã faþã de termenul maghiar: biztoº
(BIZTOS, sigur, cert), çont (CSONT, os), ocoº (OKOS, isteþ [în special cu sens peiorativ]), pêrsê (PERSZE, desigur, bineînþeles).
• împrumuturi preluate prin schimbarea accentului (în general, în limba maghiarã accentul cade pe prima silabã; în cuvintele integrate în
graiul românesc accentul cade pe ultima silabã): ðlðp (ALAP, bazã),
corhêì (KORHELY, beþiv), ìoság (JÓSZÁG ‘animale domestice’) secréñ
(SZEKRÉNY, dulap).
• împrumuturi adaptate cu articolul –u(l): çðrnocu (CSARNOK, lãptãrie).
• împrumuturi adaptate fonetismului românesc (în general consoanele rãmîn neschimate, spre deosebire de sunetele vocalice): clãpaç
(KALAPÁCS, ciocan), piporoº (PAPIROS, hîrtie, acte).
Vom enumera o parte din împrumuturile din limba maghiarã; cele mai
multe dintre ele sînt rãspîndite ºi în subdialectul criºean din România ºi
au pãtruns, de-a lungul timpului, în urma contactului dintre cele douã
popoare. În continuare înºirãm cîteva cuvinte de origine maghiarã:
adermeli (ÉRDEMEL, merita), alomaº (ÁLLOMÁS, garã), arãduìi (ERED,
începe), arºeù (ÁSÓ, hîrleþ), belç (BÖLCSÕ, leagãn), bet’ag (BETEG,
bolnav), bet’eºig (BETEGSÉG, boalã), bicã (BIKA, taur), biçuli (BECSÜL,
preþui), bonþãli (BONCOL, diseca), cãput (KAPU, poartã), cãtanã/
cotunã (KATONA, soldat), cãùaç (KOVÁCS, fierar), copîrºeù
(KOPORSÓ, sicriu), copos (KOPASZ, chel), corház (KÓRHÁZ, spital), coºarã (KOSÁR, coº), çirip (CSERÉP, þiglã), çovargãù
(CSAVARGÓ, vagabond), clop (KALAP, pãlãrie), culduº (KOLDUS,
cerºetor), feleli (FELEL, rãspunde), fertözli (FERTÕZ, infercta), feºt’i
(FEST, zugrãvi), forgolom (FORGALOM, trafic), gaç (GATYA, izmene), gazdã (GAZDA, gospodar), gãzdac (GAZDAG, bogat), gãzdãºag
(GAZDASÁG, colectivã), ýez (GÕZÖS, tren), haba (HIÁBA, degeaba), haznã (HASZON, folos), hãbðrcã (HABARCS, mortar), hãlãdi
(HALAD, avansare), hid’êd’e (HEGEDÛ, vioarã), hid’iduº (HEGEDÛS,
lãutar), hir (HÍR, veste), ìagã (ÜVEG, sticlã, borcan), ìercãzî (ÉRKEZ, ‘a
avea timp mult’), jeb (ZSEB, buzunar), jidov (ZSIDÓ, evreu), k’eret’i
([ÖSSZE]KERÜL, a se uni, a se împreuna), k’êrt (KERT, grãdinã), k’everli
(KEVER, învîrti, învãlui), k’ilinç (KILINCS, clanþã), labã (LÁB, picior),
laboº (LÁBOS, cratiþã), labriù (LAJBI, vestã, ilic), leºk’edi (LESELKEDIK,
pîndi), lêvêºe (LEVES, supã), libirþã (RIBIZLI, dar cu sensul de: agriºe ),
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lipid’eu (LEPEDÕ, cearºaf), marhã (MARHA, vitã), mîndaº
([LE]MONDÁS, renunþ), modru (MÓD, stare [bunã]), nãdraj (NADRÁG,
pantaloni), ñalcoº (NYALKA, mîndru, încrezut), ocoº (OKOS, isteþ),
palþãuþ (PÁLCA, vergeluþã), pled (PLÉD, pãturã), piparcã (PAPRIKA,
ardei), pot’icã (PATIKA, farmacie), pot’icarãº (PATIKÁRIUS, farmacist),
prãbãli (PRÓBÁL, încerca), poþoc (POCOK, ºobolan), rêndêº
(RENDES, cumsecade), rinderì (RENDÕR, poliþist), roìzoli (RAJZOL,
desena), rudã (RÚD, prãjinã), sagã (SZAG, miros), sama cãsî
(HÁZSZÁM, numãrul casei), sãmãli (SZÁMOL, numãra), socãciþã
(SZAKÁCSNÕ, bucãtãreasã), sðcmã (SZAKMA, meserie), sucã
(SZOKÁS, obicei, nãrav), ºitãli (SÉTÁL, plimba), tãù (TÓ, lac), tênt’
(TENGERI, porumb), topot’i ([BE]TOPPAN, a se ivi [pe neaºteptate]),
þidulã (CÉDULA, fiþuicã, bilet), valãù (VÁLYÚ, jghiab), vigan (VÍGAN,
vesel), vigãzî (VÉGEZ, termina), vigu (VÉGE, sfîrºit), vindic (VENDÉG,
oaspete), zêtore (ZETOR, tractoare), zibzar (CIBZÁR, fermoar), zongorã
(ZONGORA, pian).

Influenþa limbii române literare
Graiul din Micherechi este influenþat nu numai de limba maghiarã, ci,
în ultimele decenii, au pãtruns numeroase cuvinte ºi expresii din limba
românã literarã. Am putea spune cã sînt folosite douã variante de limbã: graiul local ºi o variantã literarã localã. Aceastã variantã nu este
identicã cu limba românã standard. Vom ilustra aceste elemente pe
baza materialului colectat de la vorbitori aparþinînd mai multor generaþii
ºi cu ajutorul interviurilor înregistrate pe casete, adicã într-un stil oral,
cînd apar diferenþe esenþiale de la un vorbitor la altul, fapt caracteristic
pentru toate stilurile de vorbire orale. În caz dacã unii vorbitori spun
preciz în loc de varianta literarã precis, nu înseamnã cã nu foloseºte
nimeni în sat forma precis. Aceste diferenþe se distribuie, mai cu seamã, dupã educaþia ºcolarã a vorbitorilor. Într-un discurs, acelaºi vorbitor poate folosi mai multe variante literarã (unde), din grai (ind’e) ºi
una intermediarã (und’e). Iatã distribuþia lor:
Elemente aparþinînd variantei literare din Micherechi
• elemente care lipsesc în grai: fabricã, vicar.
• elemente identice în ambele variante (grai ºi varianta literarã): am
lucrat, acasã, bãtrîna, care, cînd, mama, murit, nãscut.
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• elemente pãstrate în grai: bãrbatu (‘soþul’), ca miñe, mêre.
• elemente parþial dialectale ºi parþial corespunzãtoare variantei standard: und’e (grai: ind’e), româñêºt’e (grai: rãmâñêºt’e), vorbãsc (grai:
vorovãsc).
Elemente din grai substituite cu variantele lor corespunzãtoare
din limba românã literarã
• variante fonetice dialectale: ã ➔ e: înþãlejém – înþelejém, ùã ➔ o:
ùãrì – ori, gl ➔ cl: glasã – clasã, t’ ➔ t: nu ºt’u – nu ºtiu.
• cuvinte de origine maghiarã: bold – magazin, colhoz – colectivã,
plevas – creìon, prãbãlit – înçercat, sucuìit – obiºnuit, ºtrimfì – çorapì,
þidulã – bilet.
• arhaisme sau/ºi regionalisme: dãscãliþã – profesðrã, dupã mñazã’
– dupã masã, învãþat – predat, ñamurile – rudeñiìile, l-o t’emat – l-o
numit, popa – preùotu, prunc – copil, tãt aºê – la fel, vðrbã – cuvînt.
• forme gramaticale diferite în grai ºi în limba literarã: cu tãtu – cu
totul, în anu aìesta – în anul acesta, pãmîntù – pãmîntul.
Integrarea variantelor literare
• împrumuturile din varianta literarã sînt identice: bilet ➔ bilet, comunicãm ➔ comunicãm, grãdiniþã ➔ grãdiniþã, decembrie ➔ decembriìe,
orgã ➔ orgã, sigur ➔ sigur, valabil ➔ valabil.
• împrumuturile din varianta literarã sînt rostite cu un accent nou:
medíc (medic).
• împrumuturile din varianta literarã sînt integrate dupã regulile fonetice ale graiului local: cuvinte ➔ cuvint’e, de fapt ➔ dã fapt, majoritatea
➔ majoritat’ê, precis ➔ preciz, rudenie ➔ rudeñiìe, situaþia ➔ situaþiìê,
ºcoalã ➔ ºcðlã, teologie ➔ teolojiìe, totuºi ➔ totuº.
• împrumuturile din varianta literarã se modificã sub influenþa limbii
maghiare: anglezã (ANGOL+englezã), conzerve (KONZERV + conserve).
• hipercorectitudini (astfel de împrumuturi sînt abateri lingvistice de
un tip special, datorate preocupãrii vorbitorilor de a se conforma normelor limbii literare ºi se manifestã prin modificãri fonetice, grafice sau
gramaticale, ca urmare a unor false analogii6): materiale în loc de materii, obiºnuìezì în loc de obiºnuìesc.
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Sistemul antroponimic (nume de persoane)
Denumirea oficialã a românilor din Micherechi este reprezentatã de
numele de familie ºi numele de botez, iar cea neoficialã de (numele de
botez +) supranume. Din inventarul numelor de familie, le vom prezenta
ºi le vom analiza, din punct de vedere lingvistic, pe cele mai frecvente.
Originea lor este greu de explicat, cele mai multe, dupã opinia mea, sînt
presupuneri, ipoteze. Etimologia acestor nume a fost datã dupã Dicþionarul lui Iorgu Iordan (1983); în unele cazuri, voi face referiri ºi la studiul
cercetãtoarei Viorica Goicu (1996). Numele de familie notate cu steluþã
(*) nu figureazã în cele douã lucrãri. În paranteza: [] sînt date variantele
numelor de familie redate dupã inscripþiile funerare din cimitirul vechi ºi
cel nou din Micherechi, iar în paranteza: () dau ipotezele mele în legãturã cu originea lor.
Ardelean [Ardelan/Árgyelán]: nume topic: Ardeal + sufixul toponimic -eanu.
Avramuþ [Avramucz]: nume biblic: Avram + sufixul diminutival -uþ.
Balint [Bálint)]: maghiar Bálint ‘Valentin’.
Bãican [Baican/Bajkán]: nume topic: Baica (Ardeal).
Bene [Benye]: maghiar Bene ‘Benedikt’, comparã ºi cu numele bulgar Benja. Dupã Goicu, Benea este un hipocoristic sîrbocroat Benja <
Benedict, Ljuben.
Boca [Boka/Bóka]: nume bulgar Boka sau/ºi cuvîntul maghiar bóka
‘volburã’; comparã cu numele topic: Boca.
Bogyó [Bogyo]:*(cuvînt maghiar bogyó ‘boabã’.)
Bordaº [Bordás]: ar putea fi acelaºi cu Bardaº (bãrdaº ‘dulgher’,
‘lemnar’) sau cuvîntul maghiar bordás.
Bozgan [Bozgán]: Bozga (derivat regresiv de la bozgoi ‘bãrzãun’) +
sufixul -an.
Buta [Butã]: Nu putem fi de acord cu Iordan cînd scrie cã la baza
acestui nume de familie stã cuvîntul: „maghiar buta ‘prost, tîmpit’ sau/ºi
grecesc Buta(s); comparã cu numele topic: Buta.” Dupã Viorica Goicu,
numele este un antroponim sîrbocroat: Buta < Budimir, Budislav ºi stã
la baza denumirii localitãþii Buteni din România. (Dupã opinia mea buta
poate fi ºi o variantã a regionalismului botã, care stã ºi la baza altor
nume de familie din Ungaria, cum ar fi de exemplu: Bota, Botaº).
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Cefan [Cseffan/Cséfán/Cséffán]:* (nume topic: Cefa (Ardeal) +
sufixul -an.)
Cioca [Csóka]: cioca, varianta a lui cioc (interjecþie), comparã cu
cio-boc ºi cioca-boca (imitã o loviturã repetatã ºi puternicã). Ar putea fi
ºi ciocã, varianta a lui ceucã. Comparã cu numele topic Cioca-Boca.
Ciotea [Ciote/Ceote/Ciotye/Csotye]: ciot + sufixul –ea; comparã
cu numele topic Ciotea.
Condoroº [Kondoros]: * (nume topic maghiar Kondoros (jud. Bichiº)).
În Dicþionarul lui Iordan apare numele Condoraº: conduraº, diminutiv al
lui condur ‘pantof’.
Cora [Kora/Kóra]: corã, variantã a lui coarã ‘un peºte’; comparã cu
numele bulgar Kora.
Cosma [Cozmã/Kozmã/Kosma/Kozma]: nume biblic. Dupã Goicu,
numele grecesc Kosmas a avut ºansa sã pãtrundã în onomasticonul
creºtin ºi sã se rãspîndeascã atît în apusul cît ºi în rãsãritul Europei; la
români a ajuns prin intermediar slav. În Transilvania, antroponimul este
foarte vechi, fiind consemnat ca nume al unei localitãþi de lîngã Reghin.
Drãgan [Drágán]: slav Dragan.
Dulãu [Dúló]: dulãu; numele topic Dulãu (Banat), care apare ºi sub
forma Duleu.
Duma < Dumitru; comparã cu Dima < Dimitrie ºi numele topic
Dumaºca, Dumeni, Dumeºti. Ar putea fi acelaºi cu numele bulgar Duma
sau grecesc Douma(s). Goicu îl comparã cu numele sîrbocroate Dumiþa,
Dumèe, Dumºa care au la bazã un hipocoristic neatestat Dum(o).
Gomboº [Gombos]:* (cuvîntul maghiar gombos ‘cu nasture’.)
Goron: gorun ‘o specie de stejar’.
Gui [Guj]: acelaºi cu Guiu, bulgar Gujo.
Gurzãu [Gurzó]* (Dupã pãrerea mea, acest nume de familie pare a fi
o variantã a numelui maghiar Garzó.)
Herdean [Hergyán]: tema herd- existã în diverse cuvinte maghiare;
comparã cu unele dintre numele urmãtoare: Herdan, Herdea, Herdeanu
(+ sufixul antroponimic -eanu).
Hoþopan [Hocopán/Hoczopán]*
Ianc [Janc/Jánk]: polonez Jank, ar putea fi acelaºi cu Iancu (nume
bulgar Janko).
Iova [Jova]: nume bulgar Jova.
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Isai [Isály]: nume bulgar, ucrainean, rusesc Isaj. Isaia: nume biblic,
comparã cu numele rusesc Isaija ºi cu numele topic Isaia.
Iuhas [Juhas/Juhász]:* (maghiar juhász ‘cioban’.)
Marc [Mark/Márk]: nume maghiar Márk. Dupã Goicu, corespunde
numelui latin Marcus, prenume specific roman; rãspîndit în toate provinciile romane, în epoca imperialã, pãtrunde ºi în onomastica ebraicã,
apoi în cea a slavilor, iar de la aceºtia la români, unde numele evanghelistului apare ºi în calendarul popular.
Marcuþ [Márkucz]: * (nume maghiar Márk + sufixul diminutival –uþ.)
Martin [Martyin]: nume calendaristic, comparã cu numele topic Martinul. Dupã Goicu, Martin este rãspîndit ºi prin cunoscuta sãrbãtoare
popularã din luna februarie – Mãrtinii.
Mihuþ [Mihucz]: Mihu (nume bulgar Miho sau/ºi grecesc Mihos,
Mihu) + sufixul diminutival –uþ.
Negruþ [Nyegruþ/Nyegrucz]: negruþ ‘negricios’.
Netea [Nete/Netye]: Neta (nume bulgar Neta sau/ºi grecesc Neta[s])
+ sufixul –ea. Comparã ºi cu Neti (bulgar).
Nistor [Gyistor/Nyisztor]: acelaºi cu Nestor (nume calendaristic;
comparã cu Nestor: nume bulgar, ucrainean, rusesc). Dupã Goicu, vechiul nume grecesc Néstor ajunge la români prin intermediar slav, prezenþa lui în documente fiind semnalatã începînd cu secolul al XV-lea;
forma lui cea mai rãspînditã este Nistor.
Ola/Olah [Oláh]: maghiar oláh ‘valah’, ‘român’.
Oros [Orosz]: maghiar orosz ‘rus’.
Padca [Padka]: * (poate fi din maghiarul padka ‘bancã’.)
Patcaº/Pãdcaº [Padkás/Patkós]: *(cuvîntul maghiar padka ‘bancã’
+ sufixul –aº.)
Papp/Pap: cuvînt maghiar pap ‘preot’; comparã ºi cu aromânescul
pap ‘bunic’, ‘moº’ ºi cu forma italianã Papo.
Petruºan [Petrusán/Petruzsán]: * (Petru (nume calendaristic)+ sufixul diminutival –uº ºi sufixul toponimic –an.)
Petruþa [Petrucza]: Petru, cu sufixul –uþã.
Poendan [Pojendan/Poiendan/Pojendán]* (nume topic Poiana +
sufixul –an.)
Poi(e)nar [Pojnár]: < nume topic Poiana sau/ºi Poieni + sufixul –ar
(care în cazul de faþã aratã originea localã a posesorului); comparã cu
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numele topic Poienari din care, de asemenea, a putut lua naºtere
Poienaru.
Pop: pop, variantã a lui popã.
Pui [Puj]: pui; comparã cu numele topic Puiul.
Puºcaº [Puskás]: puºcaº ‘tunar’. Comparã cu numele topic Puºcaºi, Puºcaºul.
Radici [Radics]: * Iordan aminteºte numele Radiº: nume slav Radiš;
ºi Radovici: nume slav Radiviè, Radovits.
Roºu [Roººu/Rosu]: roºu, comparã cu numele topic Roºul.
Roxin [Rocsin/Rokszin]: nume bulgar Roksa. La Iordan apare ºi varianta numelui cu transcrierea Rocsin: comparat cu prenumele Roxana.
Ruja [Rugea/Ruje/Rujea/Ruzsa]: rujã ‘numele mai multor plante erbacee’; ar putea fi ºi numele bulgar Ru•an. Goicu aminteºte ºi numele
sîrbocroat Ruja< Rusmir.
Sava [Savã/Száva]: nume bulgar Sava sau/ºi grecesc Savva(s); comparã cu numele topic Sava (Ardeal).
Sferle [Szferle]: acelaºi cu Sfîrlea.
Sucigan [Szucsigán]:comparã cu numele bulgar Suèikov. (Probabil
din numele topic Suci + sufixul –an. La Chitighaz este cunoscut numele
de familie Sucian, poate forma din Micherechi este varianta acestui
nume.)
ªereº [Seres]: maghiar ser/sör ’bere’ + sufixul -es.
Tat [Tat/Tath/Tatt]: nume bulgar Tato.
Þîrlea/Þirlea [Þirle/Cirle/Czirle]: nume grecesc Tsirli(s).
Cele mai frecvente nume de botez cu variantele lor transliterate sînt:
Ana, Eva, Floarea (Floare), Maria, Marta, Irina, Gheorghe, Ioan
(Joan), Mihai, Teodor, Vasile (Vasilie/Vaszilie/Vasiliu). Majoritatea dintre ele sînt folosite în forma lor diminutivatã: Anuþa, Ievuþa, Florica,
Lica, Mariºca, Nuþu.
Dintre cele mai puþin frecvente amintim: Rafila, Rozalia, Saveta
(Savita), Ileana, Iuliana (Juliana), Alexandru, Dimitrie, Dumitru, Iosif
(Iosiv), Nicolae, Petru, Trãian.
Dupã cel de al doilea rãzboi mondial, comunitatea românilor din Micherechi a ajuns, treptat, în contact cu limba, comunitatea ºi cultura
maghiarã. În urma acestui contact s-au produs mai multe modificãri în
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onomastica românilor din localitate. Între acestea amintim maghiarizarea numelor de familie ºi a numelor de botez. Maghiarizarea numelor de
familie s-a fãcut din mai multe considerente: pentru un maghiar era mai
greu de rostit, de citit ºi de scris un nume românesc; de asemenea, un
nume românesc poate avea un sens peiorativ în limba maghiarã. Amintesc aici doar cîteva exemple: Ardelean: ERDEI, Buta: BÁNYAI, BERÉNYI, BOROS, BORSZÉKI (Borseci), BUDAI, Ciotea: CSERHÁTI, Roºu:
RÉTHELYI.
Unul dintre informatori care ºi-a schimbat numele de familie mi-a mãrturisit: Dupã nume pã ùom îl programazã lumê asta. [...] Pînã n-o mãrs
prunçi la ºcðlã, c-amu noì am conþentrat atunç cã prunçi noºt’ tra’ ºi
margã la ºcðlã, am avut aºê planurì cã ºi-ì dãm la ºcolì. Cu numele
nost ç-o fost Buta, acãrind’e merêì t’e prezentaì cã ìo-s Buta. În limba
mad’arã asta o fost tare... […] Cînd am mãrs în armatã, în cotuñiìe ºacolo la tri zîle m-o t’emat înlontru SZÁZADPARANCSNOK, dîpã nume.
D-apu nij nu m-am ºt’iùut prezenta ca om dã tri patru zîle acolo. „NA”,
– zîçe – „nu-i niç-on gînd, ascultã! ªt’iù cã ìeºt’ d-înd’e ìeºt.” ªcðl-o fo’
maì mare la ìel dîcî’ la miñe atunç. „Îì mêre acasã dî la noì.” – zîçe –
„Numele ìesta þi-l ºt’imbã! Aì prunç?” Da! […] Dã pildã pã rãmâñêºt’e
c-oì vu zîçe Teodor Buta, nð But’esc n-o fo’ urît, da dacã o fo’ ungurêºt’e
atunç n-o fo’ frumos, n-o sunat frumos, NA! Aºê cã atunçê
ELDÖNTÖTTEM cã ITT VÁLTANI KELL, ITT IS (1936, bãrbat).
ªi numele de botez au cunoscut modificãri. Cele mai frecvente nume
de botez maghiarizate sînt: Floarea: VIRÁG, Teodor: TIVADAR, TIBOR
ºi Vasile: LÁSZLÓ8.
Maghiarizarea numelor de botez a avut loc nu numai la Micherechi, ci
ºi în alte localitãþi din Ungaria, unde trãiesc familii de români. Menþionãm cã, pînã în urmã cu cîteva decenii, românii din Ungaria îºi alegeau
nume latino-romanice, sub influenþa celor purtate de românii din Criºana
ºi Transilvania. Între aceste amintim: Aurica, Hortensia, Cornel, Trãian.
Dupã aceastã perioadã, în onomastica maghiarã au început sã pãtrundã o serie de prenume noi, mai moderne, care au fost preluate ºi de
români. Iatã cîteva exemple: Evelin, Dzsenifer, Odette, Attila, Zoltán,
Zsolt. Menþionãm faptul cã, în unele familii, numai fetele primesc un
nume modern, în timp ce bãieþii sînt botezaþi cu un nume tradiþional, în
special numele tatãlui. Pentru a ilustra modul de denominaþie în prezent
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la Micherechi, am ales o familie în care mama are prenumele: Maria,
tata: Tiberiu, fetiþa: Marta Lidia ºi bãiatul: Petru Tiberiu. Într-o familie
mixtã (româno-maghiarã) mama are prenumele Ana, tata: András, fetiþa
Enikõ, iar bãiatul: András. O informatoare (n. 1958) ne-a spus cã a
ales numele copiilor din Biblie, iar alta (n. 1954) ne-a amintit cã a ales
numele fetei sale dintr-un calendar maghiar.
Supranume
Pe peretele interior al bisericii ortodoxe este consemnat numele de
botez ºi cel de familie al crîznicului, urmate, în parantezã, de supranumele lui: Ioan Réthelyi (Roºu). De asemenea, o inscripþie funerarã din
cimitirul nou conþine acelaºi tip de nume: JOVA GYÖRGY (Bobe) A
VADÁSZ. Românii din Micherechi se cunosc dupã supranume. Supranumele individualizeazã mai bine familiile cu acelaºi nume. În denominaþia
popularã din Micherechi ele se folosesc împreunã cu numele de botez
al individului: D’urica ªt’irbuluì, Lica Marti, Tðd’er Bãrî, Ana Uduluì.
Uneori se dau ºi alte informaþii în ajutor: soþia luì Vasile Tat a Buculuì,
baçe-to Trãìañe a Stãvaruluì dã are daralãù, ºt’iì tù, colê cînd merì la
alomaº. În cele mai multe cazuri, informatorii ne ºtiu sã explice originea
lor sau, cînd o fac, aceasta este cu totul fantezistã. Iatã cîteva exemple.
A Curtuluì: Avëaù ñiºt’e mãgarì tãìaþ la coadã. Strãmoºi strãmoºilor
ºi… cu còadã aºa micã ºi a devenit curt, a Curtuluì. [...] ªi vitele ìeraù
tãìêt’e la còadã. ªi dîn curt o ìeºit a Curtuluì. Lu Pãsulaº: ð, nu ºt’u, lëo plãcut pãsula [rîde]. Sfãtuluì: De aìa cã bunicul meù o tras clopot’ele
la bisericã ºi d-aìa a rãmas Sfãt. A Cãuaculuì: buniçi or avut miheì, or
lucrat ca EZERMESTER.
În continuare enumerãm o parte dintre supranumele din Micherechi:
Albuluì, Americanu, luì Andraº, Añi Clisî, Añi Flori, Añi Lupuluì, Añi
Vuk’i, Babi, Bãìcanuluì, luì Bãlaj, Bãrî, Beñi, luì Bimbo, lu Birãùu,
Birãùuluì, Birculuì, Biþî, luì Boca, Bocoºuluì, Bologuluì, Borbiluluì, luì
Bot’ê, Boùuluì, Buhî, luì Bulbuc, Buti, Cãùaçuluì, luì Cãpraru, Çefanuluì,
luì Çipk’eº, Çululuì, Clisî, Clopotaruluì, luì Cloºcãù, Coçiºuluì, Codri,
luì Cðlaç, luì Cotrov, Cotuñi, Curtuluì, luì Danþoº, Deli, D’iìaculuì, Dðmñi,
Driìi, luì Dulãù, D’uri, Ìevi Lik’i, Feruluì, Floçi, Flori, Fusuluì, luì Fülêº,
Gãvrili, Gîþuluì, Glig’i, luì Gligor, luì Gomboº, luì Gusti, luì Haº, Haºuluì,
luì Herd’an, Holbanuluì, luì Hoþopan, Hoþopanuluì, Ìanculuì, luì Ìanoº,
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Ijaculuì, luì Iliìê, Iliìi, luì Ìonaº, Ìosiveì, luì Isaì, Ìuùañi, luì Jori, Julanuluì,
luì Király, K’iºuluì, Latuluì, luì Laturì, Lica Popi, Lik’i Deli, Lik’i Nuþu
Marti, Locuþî, Luduluì, Maculuì, Marculuì, Marti, Mãriìi, Miculuì, luì Mihaì
gðzdð, luì Mihãìêº, Miºk’i, Mîþî, Mîþuluì, Mocuþî, luì Muscãñiþa, Nak’i, luì
Ñegruþ, Niculi, Nuþu Þuli, luì Ok’iuþ, luì Pavãl, luì Pãsulaº, luì Pãtcaº,
Pipoºuluì, luì Pitic, Piþuluì, luì Plombaº, Popi, Popuþî, Poºtaºuluì, Puìuluì,
luì Rebeca, Roºuluì, Sabadiºuluì, Sclovaculuì, Sfãtuluì, Stãvaruluì, luì
ªandor, ªt’ðpeì, luì ªêrêº cu bica, luì ªfðrþ, luì ªt’efãnaº, luì ªt’efãnoc,
ªt’irbuluì, ªutuluì, luì Titi, Tîbli, Þuli, Þilik’i, Þîrli, Þoìuluì, Uduluì,
Vamalãùuluì, luì Vonaº, luì Vãsãliìe, luì Vucãù, luì Znamençic etc.
În cîteva proverbe ºi zicale locale apar nume topice, nume de botez,
nume de familie ºi supranume: Ar fi buñ legaþ laolaltã ºi aruncaþ în
Criº! Umblã ca guda Ùañi! Vînt ºi plðìe, c-aºê-ì plaçe nañi Flðre! Þðrca,
þðrca, Ìoºca nost! Îì plin dã viþurì ca viþaùa Çok’i! Îì cu pðrã ca ìapa
Birculuì! Îì în stare porcëascã ca scròafa luì Poìnar!
Schimbarea de cod
Schimbarea de cod desemneazã capacitatea individului de a trece
de la o limbã, un dialect sau un stil la altele, în cursul interacþiunii verbale. În timpul comunicãrii, românii din Micherechi folosesc graiul românesc local; uneori însã, trec la varianta literarã sau la limba maghiarã,
cu alte cuvinte, schimbã codul. Acesta este un proces natural ºi trebuie
acceptat ca atare. Vom da cîteva exemple privind schimbarea de cod
intralingvisticã, adicã între douã variante ale limbii române. În cele mai
multe cazuri, dupã variantele graiului local sînt rostite ºi variantele aparþinînd limbii standard sau invers: seriì + foliì, la doptor + la medic,
gimnaziìe + liceu, prunç + copii, spital + corhaz.
O altã schimbare de cod este cea interlingvisticã: trecerea de la
limba românã la limba maghiarã. Iatã cîteva exemple: Nu-s ìi aºê
IGÉNYES.
Açela, ùã cum zîc, ããã biñe spun ida, în KAZÁNHÁZ, c-aºê ºt’iù
spuñe.
Nð-pu-þ înt’ipuìe dðmnã, cã ñe bãga su bãnç apu fãcê cu noì KÚSZÁS
A PAD ALATT.
A luì vðrbe nu-s tãt’e sit= ã NINCSENEK MEGROSTÁLVA.
Da MÁSKÜLÖNBEN îì duc rinderi amu.
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În comparaþie cu românii din Chitighaz, care folosesc mai multe schimbãri de cod interlingvistice (limba românã + limba maghiarã), românii
din Micherechi folosesc mai multe schimbãri de cod intralingvistice
(grai + limba standard). Cu ajutorul a douã interviuri, unul realizat la
Micherechi ºi altul la Chitighaz, voi arãta diferenþele de frecvenþe ale
celor douã tipuri de schimbãri de cod.

Numãrul schimbãrilor de cod intralingvistice
(graiul + limba standard)
Micherechi (1958, femeie)
243

Chitighaz (1959, femeie)
76

Numãrul schimbãrilor de cod interlingvistice
(limba românã + limba maghiarã)
Micherechi (1958, femeie)
3

Chitighaz (1959, femeie)
31

Aceste date ne aratã cã românii din Micherechi folosesc mai mult
limba românã decît cei din Chitighaz.

Graiul din Micherechi în comparaþie cu alte graiuri
româneºti din Ungaria (Chitighaz)
Dintre graiurile româneºti vorbite în Ungaria, graiul din judeþul HajdúBihar (Apateu, Bedeu, Sãcal etc.) este cel mai asemãnãtor graiului vorbit în Micherechi. Dintre trãsãturile comune amintim: conjunctivul construit cu ºi în loc de sã: ºi spãl (sã spãl), ºi mãrg (sã mãrg) ºi folosirea
formei arhaice a verbului taù (tai).
Graiul micherechean are alte particularitãþi decît graiurile româneºti
vorbite în judeþul Bichiº ºi Csongrád (Aletea, Bãtania, Cenadul-Unguresc, Chitighaz, Otlaca-Pustã etc.).
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Vom prezenta, în continuare, diferenþele fonetice/fonologice, morfologice, lexicale ºi de comunicare între graiul din Micherechi ºi cel din
Chitighaz.

Diferenþe fonetice/fonologice
Opoziþia a – ã
Chitighaz
cãrdãboº
crãstãveþ
dãrãlãu
vãndroc

Micherechi
acupe

Opoziþia a – o
Chitighaz
Limba standard
ocupe
ocupe

Micherechi
atãþa
întãlñi

Opoziþia ã – î
Chitighaz
Limba standard
atîþã
atîþia
întîlñi
întîlni

Micherechi
fêt’ele
ñime

Opoziþia e – e¸
Chitighaz
Limba standard
fêt’ilê
fetele
ñimê
nimeni

Micherechi
cobat
porodicã

Opoziþia o – ã
Chitighaz
Limba standard
cãbat
palton
pãrãdicã
roºie

Micherechi
oraº
otravã

Opoziþia o – uã
Chitighaz
Limba standard
uãraº
oraº
uãtravã
otravã
)

Micherechi
cardaboº
crastaveþ
daralãù
vandroc
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Limba standard
caltaboº
castraveþi
urluialã
vagabond

Micherechi
ýinþ

Opoziþia g` – d’
Chitighaz
Limba standard
d’inþ
dinþi

Micherechi
d’er
d’êrme

Opoziþia d’+e/ê – v+e/ê
Chitighaz
Limba standard
ver
vier
vêrme
vierme

Micherechi
dãsk’iliñit
k’êìe
k’indã
k’istaº
k’izêº

Opoziþia k’ – t’
Chitighaz
Limba standard
dãºt’iliñit
t’êìe
cheie
t’indã
tindã, bucãtãrie
t’istaº
curat
‘persoana care organiza jocul’
t’izêº

Micherechi
cuptor
hãrmãsar
morar
strecurãtor
umbrar

Opoziþia r – à
Chitighaz
cuptoà
hãrmãsaà
moraà
strecurãtoà
umbraà

Limba standard
cuptor
armãsar
mãrar
strecurãtoare
umbrelã

Metateza consoanei r; opoziþia r – n; dispariþia lui r
Micherechi
Chitighaz
Limba standard
crapã
caprã
caprã
cruscã
cuscrã
cuscrã
ad’irç
arid’iç
ridici
jerunþ
jenunþ
genunchi
pê
prê
prea
¡

Micherechi
pînçet’e

Metateza silabei te-ce
Chitighaz
Limba standard
pînt’eçe
pîntece
173

Micherechi
aºt’atã
fritã

Grupul de consoane pt – t’/t
Chitighaz
Limba standard
aºt’aptã
aºteaptã
friptã
friptã

Micherechi
acolê
beñ/biñe
çoçan
gîdîlêºt’e
lêþurì
ñimicã

Alte diferenþe fonetice
Chitighaz
Limba standard
acðlê
acolo
biñe
bine
coçan
cocean
dîgîlêºt’e
gîdîleºte
lëaþurì
scîndurã
ñimic
nimic

Micherechi
dãdut
îi cunoºtém
merém
çe ºi fãçém
vorovãsc

Diferenþe morfologice
Diferenþe verbale
Chitighaz
Limba standard
dat
dat
îi cunðºt’em
îi cunoaºtem
mêrem
mergem
çe sã fáçem
ce sã facem
vorbãsc
vorbesc

Micherechi
çiripe
cãs
foliì miçe
vaçe

Alte diferenþe morfologice
Chitighaz
Limba standard
çiripuri
þigle
cãº
case
foliì miç
sere mici
vaç
vaci

Micherechi
cobat (dã varã)
cobat (dã iarnã)
crestatã
çorac
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Diferenþe lexicale
Chitighaz
Limba standard
miþãlã
hainã, sacou, veston
cãbat
cãbat
paus
paos
þundrã
sveter

cu rînduìalã
dalã
dãzcãþa/dãspãrþî
gîrgîriþã
libirþã
murgundeì
ocol
spãçel
ºuhan
pã vendigºag
topanç
þîrfã
ulçaùã
uºiþã

la rînd
obiçaì
dãspãrþî
pircã
bisk’e/pösmetê
napì
ogrëadã
spãtoì
pînã-ì lumê/niçodatã
pã goºt’iìe
þîpêle
hãmðcã
ºðlã
usê ogrezî

ordonat
obicei, tradiþie
divorþa
bibilicã
agriºe
sfecle
grãdinã
bluzã þãrãneascã
niciodatã
ospãtare
pantofi
nisip
ceaºcã
poartã

Diferenþe în integrarea cuvintelor maghiare
Micherechi
Chitighaz
Limba maghiarã
alomaº
ºtaþie
ÁLLOMÁS/STÁCIÓ
andãluìi
îndãluìi
INDULNI
codraçe
codrat’e
KADRÁT
cotunã
cãtanã
KATONA
divotu
divðtu
DIVAT
dud’
deg
DÖG
ñimaº
imaº
NYOMÁS
locaºu
(locuinþã)
LAKÁS
procoþ
pocroviþã
POKRÓC
permetezli
permetezî
PERMETEZNI
tãñar
sãlaº
TANYA/SZÁLLÁS
t’elºig
t’eltuìalã
KÖLTSÉG
toùþ
tãùuþ
TÓT + plural
þenturì
þênti
CENTI + plural

Micherechi
cît cðtã?
îì scapã rîsu

Expresii diferite
Chitighaz
Limba standard
cît cîºt’igã?
cîþi [bani] cîºtigã?
îi umflã rîsu
rîde
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lêvêºe dã puì
cu dud’e
lë-oì lovi dã pãmînt
odatã întðrçem
pã limba românã
o k’ereti cu tata
laolaltã
ºi cðt’e bañ
vigãzî cu lucrurile
veri dîn fraþ
vo d-o zêçe
doìspêçe ùãrì

lêvêºe dã puì
cu gîrt’êñe
lë-oì scãpa
odatã dãm
pã limba rîmânã
or ajuns cu tata
laolaltã
sã cîºt’ije bañ
gãtã cu lucru
prunç dîn fraþ
dã vo zêce
doìspêçe ùãrì

supã de gãinã
cu pastã
le voi scãpa
de-odatã trecem
la limba românã
s-au cãsãtorit
sã cîºtige bani
termina cu lucrul
veriºori
de vreo zece
douãsprezece ori

Similitudini ºi diferenþe lexicale
Pentru a arãta asemãnãrile ºi deosebirile dintre lexicul graiului din Micherechi ºi a celui din Chitighaz, voi prezenta rãspunsurile primite la testul privind lexicul din cele douã sate. De data aceasta voi da rãspunsurile
unei informatoare dintr-o generaþie mai tînãrã8 din Micherechi, care sînt
comparate cu rãspunsurile unei informatoare din Cefa.
Din rãspunsurile testului de mai jos (culese la Micherechi ºi Chitighaz),
se poate spune cã informatoarea din Chitighaz (n. 1959) a folosit cu
douã sau trei mai multe variante literare decît cea din Micherechi; ne-a
dat însã o datã un rãspuns greºit (pantofi în loc de pantaloni, cu toate
cã s-a corectat) ºi, de asemenea, peste zece cuvinte maghiare. Informatoarea din Micherechi (n. 1958) a dat doar un singur rãspuns în limba
maghiarã.
Dacã comparãm cele douã tabele (tabelul de mai sus, conþinînd rãspunsurile informatoarelor din Cefa ºi Micherechi ºi cel care urmeazã),
putem observa cã mai multe cuvinte (variante de cuvinte) sînt identice
între graiul din Micherechi ºi Cefa, decît între graiul din Micherechi ºi
Chitighaz.
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Rãspunsurile la testul privind lexicul
Micherechi (1958, femeie)
copil
ºporhêlt
plic/boritéc, cart’e
hurdãù
ças
botã strîmbã
t’aptãn
sopon
iñel
k’êìe
moºiñe
creùon
k’iflã
sobã/caìhã
pantofì
çizme
rot’iìe
çðreç
curaùã
palton
k’imêºe
bumbì
rot’iìe
clop
cîrpã-n cap
voºolãù
icðnã
dos, lovor
ùoù
NYUSZI
mãsãriþã
loçolãù
vacã/viþãl/viþaùã

Chitighaz (1959, femeie)
copil
caìhã
cart’e
hãrdãù
ças
bîtã
t’aptãn
sopon
inel
t’êìe
maºiñ
creon
k’iflã/corn
caìhã
þîpêle
çizme
rochie
pantofi (?), pãntãloñ
ÖV (curaùã)
cãbat
cãmaºã
bumbì
rot’iìe
clop
cîrpã
voºolãù
t’ip
lãvor, dosoì
ùoù
ursuleþ
TERITÕ (mãsãriþã)
LOCSOLÓ (loçarlãù/lãçãlãù)
vacã
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ùãìiþã
ýez
loptã
pisicã
ºðreçele
cîñe
çont
biçicletã
hûtõ
porsivo
moºogep
pêºt’e
k’id’ou
ùãt’i
bumbì
coºarã dã nuìêle
ýinþî
iñimã
piçðrele
mînã
dêjet’e; jêjet
und’
porumb
parã
pruñe
viºiñe, çirêºe
uloì
clisã
lebeñiþã
fãrinã
curet’
çuparcã
pãsulã, borºoù
crðmpe
pîìñe
vid’erã
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ùaìe
maºinã
loptã
mîþã
ºoriçel
çîñe
çont
bicicletã
frigider
porsivo
moºogep
pêºt’e
KIGYÓ (sêrpe)
ùãt’
urêt’e, çurçel
coºarã
d’inþ
iñimã
ZOKNI/ çorapì
mînã
jêjet
und’iìe
cucuruz
parã
SZILVA/pruñe
viºiñ
OLAJ (oloì)
clisã
lebiñiþã
fãrinã
curet’
GOMBA/çuparcã
pãsulã/BAB
crumple/cartofi
pîìnëa
vid’ire

ùðlã
lapt’e
cuþît
blid
pãhar
ulçaùã
ìagã
clãpaç, cuìe
porodicã; porodiç
smîntînã
crastaveþ
þitrom; þitrðme
þucur
uºe, k’ilinç
ˆ
gam
oglindã
scðcã
scaùãn
carñe
pipãrç
sðre
riºcaº
stëaùã; stêle
plðìe, umbrar
ñaùã
munt’e
coçiìe/car
rðtã; roþ
zbic
panã
copac
dulap

ùalã
lapt’e
cuþît
blid
pãhar
ºðlã
ìagã
clãpaç
roºiì
TEJFÖL (zmîntînã)
crãstãveþ
þitrðmã
zahãr
uºa
ferëastrã
oglindã
scðcã
scaun
carñe
piparcã
sðre
riºcaº
stëaùã
plðie, umbraà
zãpadã
HEGY (d’al)
car
rðtã
USTOR/zbic
panã
pom
SZEKRÉNY/ºifon
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Atitudinea localnicilor faþã de graiul local ºi faþã de
identitatea lor româneascã
Graiul micherechean este caracterizat de vorbitorii lui ca un grai arhaic, strãmoºesc. Are multe elemente maghiare ºi acest lucru îi face pe
vorbitori sã-l numeascã o amestecãturã între limba românã ºi maghiarã. Çe ºi zîc darã, nu-ì aºê ã prefect ùã saù cum am spuñe [...] Aºe-ì
limba aaa aºê s-o obijnuìit micãret’êñi (1936, femeie). La noì aìiçe ãì
limba românã aºê cã un cuvînt îì rãmâñêºt’e ºi unu-ì ungurêºt’e (1938,
femeie). Corç: o vðrbã româñascã una-ì ungurëascã, aºe cã nu put’em
spuñe cã sînt’em t’istaº româñ! (1936, bãrbat). Tã nu-ì limbã literarã.
Nu ºt’im noì cuvint’ele cã care ar trã’ zîs, numa cum þ-i mai uºor (1958,
femeie). Nu numai elementele de origine maghiarã sînt privite cu dispreþ, ci ºi regionalismele aparþinãtoare graiului local: îì un lucru maì dã
çinste dacã zîc femeìe dîcît muìêre (1936, bãrbat). Unii sînt de pãrere
cã bãtrînii din sat vorbeau mai frumos româneºte. Frumos pentru ei
înseamnã cã au folosit mai puþine maghiarisme. Uneori dau ºi exemple:
bunicul meù nu ziçê popricaº ºi zîçê tocanã, nu ziçaù atunç tek’erlesc
ºi coçozlesc numa învîrt’esc ºi îì piþig sau jugãñesc (1936, femeie).
Am consemnat ºi alte opinii din partea localnicilor. Adicã sînt unele
cuvinte care se pot folosi, zic ìo, ºi în zilele dã astãz, cã-s frumoasã în
felul lor. ªi asta-ì limba nòastrã, cãç asta-ì limba nòastrã, deç noì nu
sînt’em Bucureºt’u! ªi în România, în Inand vorbesc ca la Mik’erêt’,
aºa-ì, açeìa-ì limba lor. Totuº noì trebuìe sã ne ridicãm la eì (1935,
bãrbat).
Cu toate cã unii nu sînt susþinãtori ai graiului lor strãmoºesc, sînt
mîndri de el, întrucît, dupã opinia unei profesoare, îi leagã pe vorbitori
unul de altul. Cei mai mulþi doresc ºi susþin sã se pãstreze pe mai
departe graiul local. O informatoare ºi-a exprimat atitudinea faþã de
limba sa maternã astfel: Ìo nu mã sînþãsc bine ºi vorbãsc ungurêºt’e,
cã ìo nu ºt’iù aºê biñe (1936, femeie). Pentru noì asta-ì maì uºðrã, da
ºi ungurëasca-ì biñe. Dã vorbit îì la= dã fapt îì mai uºor, da dã-nþãles îì
mai uºðrã ma= ungurëascã s-o vor= º-ðsculþ (1934, bãrbat). Iar o altã
informatoare ne-a descris atitudinea nepoþilor faþã de limba românã: Dap-am’ ñepoþî noºt’ n-or fi aºê cã, ºt’i-or rãmâñêºt’e, numa olecuþã s-a
feri dã limba rãmânã. A fi tã pã ungurêºt’e mai mult. [...] Vãd ìo pã M.
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(numele nepoatei) cã ìê nu vorovêºt’e cu noì, ºi dacã viñe cã º-o mîn
la bold dupã çeva, zîçe: „NA, MONGYAD MAMA, MI KELL, MER’
MEGYEK.” Ìê nu zîce rãmâñêºt’e. Vorovimu-ñe rãmâñêºt’e, da maì mult
ungurêºt’e. Ùã dacã vin ñepðt’ele dî la Jula, c-ðçilê nu! Niç vðrbã nu-ì
dã româna! Pêdig ºt’iù amîndðùã, cã ºi dî la grãd’iñiþã or umblat la la
grãd’iñiþã româñascã (1938, femeie). Este mai puþin apropiatã de sufletele informatorilor varianta de limbã literarã româneascã: Nu ñe plaçe
sã vorbim perfect în limba românã. Maì în limba mik’eret’eñascã! (1950,
femeie).
Despre limba românilor vorbitã în celelalte localitãþi din Ungaria susþin cã este o variantã de limbã mai apropiatã de limba românã literarã
ºi, în acest caz, diferitã de cea vorbitã în Micherechi. Dar cei mai mulþi
adaugã ºi faptul cã, în Ungaria, în satul lor se vorbeºte cel mai mult
româneºte. La T’it’ihaz vorbãsc mai frumos, mai româñêºt’e, maì pã
rãmâñêºt’e. Limba din Chitighaz: maì mîndru, maì frumos, maì pã
rãmâñêºt’e (1934, bãrbat). La sãlaº noì zîcem tãñar. Ìo aºe vãd cã
T’it’ihazu FELZÁRKÓZOTT A MAGYARSÁG FELÉ TELJESEN. (1936,
bãrbat). Dîntrã tãt’e sat’ele noì sînt’em açiìê care ãì natural ºi vorbeºt’.
Nu ìi ruºiñe, cum ºi spuì, asta ìi limba ºi asta-ì natural ºi gata. Nu-ì ñiço mîndriìe ñiç un fãcut! [...] Pðt’e cã la ìi îì k’istaºe limba, nu-ì tumn-aºê,
numa ìarã apoì la ìi îì puþîn rãmâñêºt’e. (1958, femeie).
Numai unul sau doi dintre informatori ºi-au apreciat cunoºtinþele lor
de limba românã ºi maghiarã cu nota cea mai bunã, adicã cu cinci. Cei
mai mulþi ºi-au dat nota patru sau nota trei. Au fost însã cîþiva care ºi-au
dat nota cinci pentru cunoºtinþele lor de limba maghiarã. Acest fapt
aratã cã prestigiul faþã de graiul local este mai scãzut decît prestigiul
pentru limba literarã sau limba maghiarã.
Cei mai mulþi dintre informatori au fost de pãrere cã limba românã
este mai frumoasã decît limba maghiarã: Rãmâñasca-i, limba mami,
ida? Numa n-om zîçe cã nu-i mîndrã? (1934, bãrbat). Tot atîþia au
declarat cã le place mai mult sã vorbeascã în graiul lor matern ºi cã le e
mai uºor sã vorbeascã româneºte. Aceiaºi informatori au precizat cã le
este mai greu sã vorbeascã limba maghiarã, ºi foarte greu, limba românã literarã. Mai puþini au fost aceia care au susþinut cã limba maghiarã e
mai frumoasã, e mai uºoarã ºi cã le place mai mult sã o vorbeascã.
Aceºti informatori sînt de vîrsta medie sau tînãrã ºi au avut legãturi mai
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strînse cu societatea maghiarã, fie prin cãsãtorie, fie la locul de muncã.
Mihai Cosma, în studiul sãu despre Micherechi, scrie cã în comparaþie cu celelalte comunitãþi româneºti din Ungaria, la Micherechi este
pãstratã cel mai bine identitatea româneascã (1985:94). Ceea ce s-a
scris în mijlocul anilor optzeci despre identitatea româneascã din Micherechi e la fel ºi în zilele noastre. Toþi micherechenii anchetaþi s-au
declarat români. Au precizat faptul cã nu se identificã cu românii din
România, ci cu românii din Ungaria: rãmâñi noºt’ (1958, femeie). O
profesoarã (n. 1964) mi-a mãrturisit cã întotdeauna le spune elevilor cã
sîntem români din Ungaria de care trebuie sã fim foarte mîndri. Vom da,
în continuare, rãspunsurile la întrebarea: „De ce ziceþi cã sînteþi români,
ce înseamnã asta pentru dumneavoastrã?”
Cã m-am= ã sînt’em ããã mama nðstã o fost rãmânã. Pãrinþî noºt’ o
fost rãmâñ, atunç noì nu put’em fi ungurì (1944, bãrbat).
Ìo aºê zîc, ìo cã-z dã þara asta, în þara asta m-am nãscut la mad’ar, ìo
acolo ZÁRKÓZOK FEL, la ìi (1936, bãrbat).
D-apu noi ñe þîñem rãmâñ, dacã satu nost îì român. Dar dã ungur ñe
þîñem. D-apu în Ungariìê sînt’em. […] Da dacã m-aº duçe înt’ alta þarã
n-aº zîçe cã mi-s românã, c-aº zîçe cã MAGYARORSZÁGBÓL
JÖTTEM, NA! (1938, femeie)
Cînd îs aìiç îs rãmân, în comuna asta, cînd mã duc d-açi-s mad’ar
(1936, bãrbat).
D-apu nu mã þîn rãmânã dîn Rãmâñiìê. Cã n-am niç o legãturã cu ìi.
Numa limba m-i rãmânã. N-am legãturì d-acolo viþã porumbiþã (1959,
femeie).
Ððð, çe-nsamnã!? Cã bat’e iñima în limba românã [rîde]. ªt’iì çensamnã asta, cã dacã auùd çeva româñesc atunçê mã mã gîdîle. ªi
dacã çiñeva façe çeva, vorbêºt’e rãù saù spuñe rãù despre un rãmân,
atunç pã miñe mã enervëazã (1950, femeie).
Din rãspunsurile obþinute rezultã cã atitudinea micherechenilor faþã
de societatea maghiarã este pozitivã: Unguri-s mai harñiç! (1934, bãrbat), ºi au pãrerea cã integrarea lor în societatea maghiarã le-a adus
bogãþie ºi posibilitate copiilor pentru a învãþã la ºcoli superioare ºi la
facultãþi: ºcðla îì o culturã mare ºi o avêre mare, çiñ-o pðt’e primi ºi sã
pðt’e cu ìê folosi, açiìe avêre lumi. Çiñe nu pðt’e primi asta, rãmîñe
ùom sãrac (1938, bãrbat). Dupã pãrerea lor dacã se retrag de aceastã
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posibilitate vor rãmîne sãraci cum erau odinioarã: ìo aº fi la zero, n-aº
[...] doì prunç diplomã, casã, maºinã [...] Pã ungurêºt’e þ-oì spuñe: FEL
KELL ZÁRKÓZNI A MAGYARSÁG FELÉ, MER’ MI KICSIK Ö KICSIK
VAGYUNK MI, KICSIK. ÉS ITT ÉLÜNK MAGYARORSZÁGON [...] dacã
asta nu s-o vu întîmplatã amu aºê prunçi mñeì n-ar put’ê fi ind’e ãs ºi
cum us. Asta-ì aºê (1938, bãrbat).
Micherechenii sînt foarte mîndri de satul în care s-au nãscut. Analizînd
identitatea micherechenilor nu se poate sã nu amintim ºi acest component al identitãþii lor. Nu am gãsit subiect care sã nu-mi fi amintit, pe
scurt sau pe lung, despre dezvoltarea socialã, culturalã sau economicã
a satului din secolul XX. Ceea ce am auzit de la sãteni în timpul anchetei, uneori, apar ºi în scris, în articole (vezi de exemplu Foaia Româneascã, 9 iunie 2000, p. 10). Un astfel de patriotism local atît de profund nu am observat nici în una dintre celelalte localitãþi româneºti din
Ungaria.

Folosirea limbii române ºi maghiare, bilingvismul,
instituþiile româneºti
ºi factorii care ajutã folosirea limbilor
Folosirea limbilor ºi bilingvismul
Micherechiul este o localitate unde limba românã este vorbitã în toate împrejurãrile: în familie, cu vecinii ºi cu prietenii, în diferite comunitãþi
religioase, la cumpãrãturi, în prãvãlii ºi la piaþã. Ambele limbi se vorbesc
la ºcoalã ºi la autoguvernarea localã, iar la medic (care este maghiar) se
vorbeºte limba maghiarã. De obicei, dacã pleacã din sat, folosesc limba
maghiarã: Cîç merì dîn sat afarã tra’ sã voroveºt’ înt-alta limbã (1938,
femeie). Rãspunsul este completat de soþul informatoarei: ªi t’e-mbreç
întramint’e (1936, bãrbat). La Giula: atunç ñe put’em vorovi çîn’ sînt’em
noì, num-aºê întrã noì româñêºt’e, da dacã sînt maì mulþ, atunç tã
ungurêºt’e (1938, femeie). Cu medicii de la spitalul din Giula, originari
din Micherechi, vorbesc ambele limbi: vorovãsc cu noì rãmâñêºt’e ºi dî
çe aì vrê ºi voroveºt’ cu ìi ungurêºt’e ìi vorovãsc rãmâñêºt’e cu noì
(1921, femeie).
Cei mai mulþi numãrã banii ºi se roagã în limba românã. Româneºte
citesc, în primul rînd, cãrþi religioase de la Oastea Domnului, de la Adu183

narea Baptistã ºi Adunarea Penticostalã. Numai puþini sînt aceia care
citesc ºi literaturã româneascã.
Reþetele de prãjituri se scriu exclusiv în limba maghiarã. Sînt puþini
aceia care scriu scrisori în limba românã: cei mai mulþi scriu sau au scris
cîndva la cunoscuþi, rude din România. O informatoare ne-a spus cã are
o sorã cãsãtoritã în alt sat ºi cã ei îi scrie cîte-o scrisoare în limba românã (1938, femeie). ªi ìo dacã maì scriù çeva maì INKÁBB ungurêºt’e
scriù (1936, femeie).
Localnicii ascultã la radio ºi vizioneazã programele televizate din România, mai ales pentru emisiunile religioase (avem radio pus pã Voça
Evanghelieì, nu-l ducem d-acolo [1958, femeie]) ºi cele de muzicã popularã (cînd horesc ùã cînd jðcã [1921, femeie]). ªtirile însã le ascultã/
vizioneazã pe cele din Ungaria: La ungurì la ungurì, cã asta ñ-i nðuã
erdêcu cã çe spuñe hirurile în Þara Ungurëascã (1921, femeie).
Bilingvismul este un fenomen relativ mai nou în Micherechi: Cînd
ìeram la armatã numa noì am vorbit româñêºt’e (1934, bãrbat). Cei mai
mulþi au învãþat limba maghiarã: de la copiii dascãlilor maghiari (1921,
bãrbat), la ºcoalã (1957, femeie), la armatã (1936, bãrbat), la lucru la
Budapesta (1934, bãrbat) sau în alte pãrþi ale þãrii.
ªcoala
Micherechiul este singura localitate din Ungaria unde funcþioneazã
numai o ºcoalã generalã, cea româneascã. ªi în prezent cei mai mulþi
elevi ai ºcolii generale vorbesc limba românã strãmoºeascã, localã. La
ore cadrele didactice se strãduiesc sã predea materialul în limba literarã. Este bine cã la ºcoalã profesorii acceptã ca elevii sã se exprime în
grai, mai cu seamã cînd elevului nu îi vine în minte cuvîntul potrivit din
limba literarã. În astfel de situaþii, profesoara dã ºi echivalentul cuvîntului
din limba literarã ºi cu aceasta ajutã elevul în comunicare. Un profesor
pensionar ne-a mãrturisit cã în anii ºaizeci metoda predãrii era sã evite
bilingvismul român-maghiar. Ca sã evite acest lucru, foloseau graiul în
completarea limbii literare ºi nicidecum limba maghiarã: echivalentul
cuvîntului sticlã nu era ÜVEG çi ziçëam ìagã; în locul lui: geam, necunoscut în grai, s-a folosit varianta localã: ferëastã. Profesorul a vorbit ºi
despre o mare greºealã care s-a fãcut în predarea limbii române la
ºcoalã. Profesorii – dupã pãrerea lui – erau prea exigenþi ºi pretindeau
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elevilor sã se exprime numai în limba românã literarã, întrucît numai
aceasta este corectã. O altã profesoarã de la ºcoala generalã considerã cã ar fi cel mai bine dacã elevii ar cunoaºte atît cuvintele regionale cît
ºi cele literare. Aceastã atitudine este enunþatã astfel: sînt frumoase
cuvintele a noastre aceste vechi, dar totuºi ar fi bine sã cunoascã mai
multe cuvinte frumoase româneºti. Dupã opinia profesoarei, în ultimele
trei decenii, elevii au început, treptat sã foloseascã mai mult limba maghiarã.
În Arhiva ªcolii Generale cu Limba de Predare Românã am gãsit urmãtoarele. „În anul ºcolar 1960/61 a fost introdusã predarea în limba
maghiarã, în clasele III-IV. la matematicã ºi geometrie, în clasele III-VIII. la
educaþia fizicã. Despre introducerea acestor obiecte avem experienþe
pozitive” (Fragment dintr-un proces verbal scris în limba maghiarã, Nr.
220/1960.p. 8). „Astfel, în ºcoala noastrã începînd cu anul ºcolar 1961/
62 urmãtoarele obiecte vor fi predate în limba maghiarã. Începînd cu
clasa I (în limba românã vor fi predate numai urmãtoarele: istoria, geografia, cînt ºi muzicã, limba ºi literatura românã), celelalte obiecte vor fi
predate, în toate clasele, în limba maghiarã” (Fragment dintr-un proces
verbal scris în limba maghiarã, Nr. 220/1960. p. 9).
Azi se predau în ambele limbi obiectele: cînt ºi muzicã, gimnasticã,
ora de diriginþie, istorie, geografie. La ore predominã însã limba maghiarã, dar unele expresii, cuvinte legate de materialul predat sînt date ºi în
limba românã. Gramatica, literatura, conversaþia sînt predate exclusiv în
limba românã. În clasa a cincea, de exemplu, sînt patrusprezece ore de
limbã românã pe sãptãmînã. Celelalte obiecte: chimia, matematica, informatica, tehnica sînt predate în limba maghiarã. Motivul predãrii ºi în
limba maghiarã este cunoscut. Nu pot fi împiedicaþi, elevii sã-ºi continue
studiile în una dintre ºcolile medii sau/ºi superioare din þarã. O profesoarã de geografie ne-a mãrturisit cã a învãþat geografia la ºcoala generalã
din Micherechi ºi la liceul din Giula exclusiv în limba românã. Cînd a
intrat la facultate a avut multe greutãþi din cauza cã pînã atunci geografia
a învãþat-o în limba românã. Din experienþa sa a înþeles cã nu ar fi bine
dacã în ºcolile noastre limba de predare ar fi exclusiv limba românã. Unii
pãrinþi ar dori sã fie la Micherechi ºi clase cu limbã de predare exclusiv
maghiarã, ca elevii sã nu mai fie împovãraþi ºi cu învãþarea gramaticii ºi a
literaturii române. Pînã în prezent, conducerea ºcolii nu e de acord cu
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dorinþa acestor pãrinþi. Ca urmare, unii pãrinþi ºi-au înscris copiii la
ºcolile maghiare din localitãþile învecinate (la Sarkad, la Kötegyán etc.).
La orele de conversaþie ºi dupã-masã, la cercul literar, copiii au posibilitatea sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele despre tradiþiile populare româneºti din Micherechi (poveºti, obiecte vechi tradiþionale, mîncãruri
din bãtrîni etc.) sau despre istoria satului. Într-un spaþiu adecvat, în clãdirea ºcolii sînt expuse cîteva obiecte din casa þãrãneascã localã (furcã, ulcioare, blide, prosoape ºi alte textile etc.). Aceste obiecte sînt
prezentate la diferite concursuri anuale pe þarã.
Începînd cu anii nouãzeci, elevii ºcolii din Micherechi merg în fiecare
an în excursie, în tabere organizate în România (Gura Vãii, Nãvodari,
Braºov etc.). Contactele cu copiii din România îi ajutã sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele de limbã românã.
Biserica
Limba românã este folositã ºi în comunitãþile religioase ale satului:
Biserica Ortodoxã, Adunarea Oastea Domnului, Adunarea Baptistã ºi
Adunarea Pintecostalã.

Momente din Sfînta Liturghie sãvîrºitã de preotul Ioan Bun
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În Biserica Ortodoxã, de care aparþin aproximativ 530 de familii, limba folositã este exclusiv cea românã. Din anul 1996, ºi pînã în prezent,
comunitatea bisericeascã din Micherechi are un preot originar din România. Preotul Ioan Bun înþelege graiul local, dar la începutul misiunii
sale, dupã cum ne-a mãrturisit, nu înþelegea întotdeauna ce i se spunea,
ºi aceasta îl fãcea sã întrebe. Ne-a amintit chiar douã regionalisme
necunoscute pînã atunci de el: jeb (buzunar), heýestãli (suda). În predicile, iertãciunile ºi în comunicãrile sale se strãduieºte sã dea explicaþii
creºtinilor folosind cuvinte cît mai apropiate de realitatea vieþii care îi
înconjoarã, cu alte cuvinte, se strãduieºte sã vorbeascã cît mai pe înþelesul lor. Evitã neologismele ºi cuvintele necunoscute în graiul din
Micherechi. Sînt situaþii cînd preotul foloseºte ºi un alt procedeu. „Se
mai întîmplã cazuri în care mai scap, ºi chiar destul de des, cuvinte mai
pe care ei nu le-or auzit. Atunci îndatã mã corectez ºi-m dau seama cã
cuvîntul respectiv ar trebui sã-l explic, practic chiar ºi etimologic. În
eventualitate în care se simte o neînþelegere de felul acesta, în vorbire,
automat mã corectez eu, sau în cazul în care sînt întrebat, normal cã
dau explicaþia sensului mai pe larg ºi pe-nþelesul necesar.” În predica
din duminica Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel din anul 1997, preotul
Bun a folosit procedeul de a da un sinonim unor cuvînte: „douã scrieri
sau epistole”, „a învãþat mai multe învãþãturi sau discipline”. La aceastã
liturghie au luat parte ºi doi copii: o fetiþã a zis „Apostolul” ºi un bãiat a
rostit cu glas tare rugãciunea Tatãl nostru. Limba românã este vorbitã
nu numai în bisericã, ci ºi la botezuri ºi cununii. Uneori la înmormîntãri,
preotului i se cere ca în decursul iertãciunii sã rosteascã ºi vreo 2-3
fraze în limba maghiarã, cînd sînt pomenite numele acelor persoane (cu
gradele lor de rudenie) care nu vorbesc româneºte.
În bisericã, scaunele credincioºilor nu sînt semnate cu nume, cum e
de exemplu în biserica ortodoxã din Chitighaz. Numele credincioºilor
figureazã pe prapure ºi pe perete. Iatã cîteva nume de pe prapure: PR.
TEODOR MISAROª, MARIA IUHAS, 19839; ALEXANDRU GURZÃU,
ANA RUJE, 1984; GHE. ROXIN, ANA KORA, 1994; MÓNIKA, ILDIKÓ,
1994. La ultima renovare a bisericii, pe peretele interior s-au scris numele credincioºilor ortodocºi care îndeplinesc o funcþie în conducerea bisericii ºi a acelora care au ajutat la zugrãvirea bisericii. Textul din partea
dreaptã de la intrare conþine urmãtoarele nume:
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– COMITETUL PAROHIAL –
– MIHAI NISTOR
– MIHAI CONDOROª
– VASILE NETEA
– DUMITRU SAVA
– VASILE POENDAN
– VASILE GURZÃU
– GHEORGHE MARC
– GHEORGHE ROCSIN
– IOSIF ROXIN
– GHEORGHE BOCA
– MIHAI ARDELEAN
– IOAN COSMA
– VASILE BAICAN
– IOAN PATCAª
– MIHAI PATCAª
– TEODOR RUJEA
– IOAN RUJEA
– GHEORGHE CEFAN – GHEORGHE IOVA
Textul din partea stîngã de la intrare:
CRÎSNIC:
– IOAN RÉTHELYI (ROªU)
EPITROPI:
– VASILE RADICI
– GHEORGHE PUªCAª
– PETRU GOMBOª

CANTORI:
– VASILE BORDAª
– MIHAI PATCA
– IOAN MARTIN
– VASILE MARCUÞ

Biserica Ortodoxã 1997
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AU MAI AJUTAT:
– MARIA CIOCA
– MARIA TAT
– ANA BOGYÓ
– ANA JUHAS
– ªARICA NETEA

În comunitatea românilor din Ungaria, Adunarea Oastea Domnului
funcþioneazã doar la Micherechi. În România aceastã comunitate religioasã a fost fondatã în anul 1923 ºi, dupã cinci ani, în 1928, 50 de
persoane, în frunte cu preotul ortodox Ioan Ola (nãscut la Giula) au
întemeiat Adunarea Oastea Domnului (denumitã ºi Adunarea Ostaºilor) din Micherechi. Un creºtin ne-a povestit cã, preotul Ola avea o voce
foarte puternicã ºi frumoasã: º-ovut un glas! Cã d-açela glas nu maì
poç º-aùuz! Preotul Bun a definit aceastã comunitate ca „o grupare
separatistã, care face parte din biserica ortodoxã”. Membrii Oastei
Domnului sînt ortodocºi, care au depus un legãmînt în faþa Sfîntului
altar în bisericã. În urma depunerii legãmîntului, membrii au primit un
statut de ostaº intrat în aceastã grupare denumitã Oastea Domnului.
Legãmîntul e un angajament sã nu mai pãcãtuiascã: sã renunþe la bãutura alcoolicã, la fumat, sã nu aibã un limbaj vulgar, sã fie mai blînd, mai
iertãtor, mai iubitor. Dupã acest legãmînt, membrii se izoleazã de alte
programe sociale sau de divertisment zicînd: „Ìo nu mã duc, ìo am
fãcut legãmînt”. Adunarea Oastei are o clãdire în curtea bisericii orto-

Banca bãrbaþilor în Biserica Oastea Domnului
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doxe. În sala de rugãciune sînt aºezate bãnci. În bãncile din dreapta, de
la intrare, stau bãrbaþii ºi în cele din stînga stau femeile. În faþã se
aºeazã cei care participã activ la programul religios (duminica) sau la
ora de rugãciune (marþea): preotul ortodox, predicatori, cîntãreþi, cîntãreþe
ºi muzicanþi. Toate aceste programe religioase se fac în limba românã.
Fiecare membru are Sfînta Scripturã ºi cãrþi de cîntãri ºi de poezii religioase aduse din România. Citirea, zi cu zi, acestor texte religioase
influenþeazã în mod pozitiv menþinerea limbii române în aceastã comunitate. Membrii se roagã cu glas tare la ora de rugãciune. În cadrul
programului duminical recitã poezii, cîntã cîntãri din cãrþi ºi se þin predici. Aceste mesaje religioase sînt ascultate cu mare atenþie, iar la unele pãrþi mai importante credincioºii spun un Amin! Apoi mulþumesc lui
Dumnezeu pentru acest mesaj, sau îi mulþumesc aceluia care a recitat o
poezie sau a cîntat o cîntare („Sã fiì sãnãtðsã/sãnãtos! Amin!”). Deºi
între predicatori nu sînt femei, au ºi ele dreptul de a se ruga cu glas
tare, de a recita poezii sau de a cînta cîte-o cîntare, chiar ºi singure.
Vom reproduce o poezie, care a fost scrisã de o „ostãºiþã” ºi înregistratã la un program duminical din 1997. Textul este un bun exemplu
pentru a arãta cum se îmbinã graiul local cu elementele luate din limba
standard, cu alte cuvinte, cum poate influeþa limba scrisã (limba literarã) limba vorbitã. Iatã cîteva exemple: zilnic, gîndesc, Tatãl cel ceresc,
pe, cuvînt, zic, timp, de, aºa, gîndi, tîrziu, ani, fraþilor, vino, te v-a ajuta,
tine, întotdeauna, Dumnezeu, mulþumim, primim, pentru, darul, frumos,
acuma, cel cãrui.
Zilnic, zilnic mã gîndesc
Io la Tatãl cel ceresc,
La biñele cela mult,
Care ñ-il dã pe Pãmînt.
Dar uðmiñi nu-s ca Iel,
Nu vin la cuvîntul sãu.
Ei zic, Dðmñe, zic aºa:
Mai iêste timp de aºa ceva.
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Cînd pðt’e se vor gîndi,
ªtiu c-a fi cam prea tîrziu.

La cinzãc de ani uðmeñi mor.
Pentr-ðceia fraþilor,
Nu trebuie sã te gîndeºti,
Vino iute la Tatãl ceresc!
[ceilalþ reacþioneazã: Dðmñe!]
Iel, Dðmñe, te va ajuta,
A fi cu tine-ntotdeauna.
ªi nu-i mai ºt’i tu ce-i rãu,
Cã-i cu tine Dumnezeu!
[ceilalþi reacþioneazã în glas tare]
Tatãl nostru-z mulþumim,
Pentru tot ce noi primim,
Mulþumim-uþ prin Cristos,
Pentru darul tãu frumos.
Dðmñ-acuma t’e rugãm,
Tu cel cãrui ñe-nk’inãm,

Adunarea Oastea Domnului
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Fã cu drag s-o-ntîmpinãm,
Zîua care-o aºt’eptãm.
[ceilalþi: Amin!]
Dumnezãul mñeu cel sfînt,
Dã o pace pã Pãmînt!
ªi nu cunðºt’em ce-i rãu,
Numai pe Tatãl ºi pã Fiul sãu!
[ceilalþi: Amin!]
Ñe lipim de-altãu cuvînt,
Cît mai trãim pã Pãmînt.
Amin!
[ceilalþi: Amin! Sã t’e trãiascã!]
Adunarea Baptistã din Micherechi, care are peste 70 de familii, foarte mult contribuie ºi ea la menþinerea limbii române în vorbirea localnicilor. Am observat cã în aceastã grupare religioasã localã activeazã foarte mulþi copii, educarea lor în spirit religios fiind datã ca exemplu. La
ºcoala duminicalã, copiii, în numãr de peste ºaizeci, sînt împãrþiþi în trei
grupe, de la grãdiniþã pînã la absolvirea ºcolii generale. Dupã terminarea ºcolii generale, intrã în grupa tinerilor ºi aceºtia în jur de treizeci; cei
mai mulþi iau parte numai la sãrbãtori la programele divine, deoarece
învaþã în diferite oraºe din þarã. La ºcoala duminicalã, învãþãturile biblice
pe diferite teme se þin îndeosebi în limba românã; doar 40 la sutã învaþã
în limba maghiarã. Dupã opinia unei profesoare, care conduce o grupã
de copii la ºcoala duminicalã, e necesar ca în bisericã copiii sã înveþe ºi
în limba maghiarã poezii ºi cîntece religioase, întrucît ei se duc în fiecare an în tabere unde se întîlnesc cu alþi baptiºti din þarã (la Tahi), sau se
duc în tabere din România (la Harghita). Copiii învaþã cîntece ºi poezii
religioase pe care le prezintã în programul de duminicã ºi la sãrbãtori.
În fiecare an baptiºtii, în grupuri merg „a corindarê”: la familii cu un
copil nou-nãscut, la familii unde numai unul dintre membrii este baptist,
la vîrstnici care nu mai au puterea sã meargã la bisericã ºi la tinerele
familii care s-au cãsãtorit în bisericã, dar nu participã regulat la serviciile bisericeºti. În aceastã bisericã pãstoresc predicatori din România ºi
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din sat. Pastorul conducãtor al bisericii baptiste este Daniel Burtic din
România. ªi în aceastã grupare religioasã se foloseºte limba românã
avînd în vedere cã membrii bisericii vorbesc un grai local. Un predicator, oaspete din România, în cuvîntarea sa de la ora de rugãciune, a
procedat întocmai ca preotul ortodox, adicã a explicat neologismul folosit de el: „ªi sã fãcurã cu jumat’e dã uðrã nainte instructaju. Adicã,
înþelejeþ ce-nsamnã cuvîntul instructaj? Adicã: sfat sã-þ dea maistru.”
Un predicator local, ca sã-ºi exprime cît mai pe înþeles gîndurile sale, a
folosit un cuvînt din limba maghiarã. Fenomenul, denumit schimbare de
cod, este absolut natural ºi corect într-o situaþie de bilingvism. Iatã fragmentul: „ªi parcã ar observa ceva ºi bun în noi. Însã bunul acesta dã
mult’e ori sîmþurile nðºt’e îl fac aºê cum am spuñe în limba mad’arã
TORZ. Aºê cã nu-l sîmþîm la calê lui ºi la locu lui.” Ca în Adunarea
Oastei Domnului, ºi în comunitatea baptistã, la ora de rugãciune (duminicã de la ora 9 pînã la ora 10), membrii se roagã, pe rînd, cu glas tare.
La ora de rugãciune, la care au participat vîrstnici, patrusprãzece bãrbaþi ºi treisprãzece femei s-au rugat cu glas tare în româneºte, iar dintre
cei mai tineri, patru bãieþi ºi douã fete s-au rugat în limba românã. Rugãciunile lor sînt dupã texte fixe (Tatãl nostru) sau cu texte compuse de ei
înºiºi. În cele ce urmeazã, vom reproduce rugãciunea unui bãrbat baptist înregistratã pe bandã. Am ales aceastã rugãciune, deoarece credinciosul baptist îºi exprima mulþumirile ºi cererile lui pentru comunitatea
în care trãieºte.
Îþ mulþãmãsc Tatã dulce, Dðmñe dã dimiñaþa asta, Dðmñe. Care ñ-ai
mai da’ Dðmñe, sã put’em viñi la casa Ta. Ai ºt’ire, Dðmñe de servii
Tãi, Dðmñe. T’e rog Dðmñe, Tatã dulce ai ºt’ire dã toþ fraþî noºt’ ºi dã
tãt’e sorele. [ceilalþi: Amin!] Ai ºt’ire d-aciiê care or vesti cuvîntul tãu,
Dðmñe! t’e rog Tatã dulce, Dðmñe ºi ñe þii în cred’inþa Ta, ºi-n dragostea Ta, Dðmñe! Ai mñilã dã noi, Dðmñe! Ai ºt’ire d-Adunarea nðstã!
[ceilalþi: Amin!] Ai ºt’ire dã satu nost, Dðmñe! [ceilalþi: Amin!] T’e rog
Dðmñe sã fii ºi c-ðciiê care sufere, Dðmñe! [ceilalþi: Amin!] Ai mñilã dã
ii, aciiê care-s bolnavi! Dðmñe, t’e rog în numele Domnului nost Isus
Cristos, sã fii cu noi d-acum ºi-n veci! Amin! [ceilalþi: Amin!]
Adunarea Penticostalã din Micherechi este mai recentã ºi are cel mai
mic numãr de enoriaºi. Programul religios se desfãºoarã în limba românã. O datã pe lunã se predicã în limba maghiarã, deoarece sînt ºi mem193
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brii maghiari care nu ºtiu româneºte. Marþea ºi vinerea seara este orã
de rugãciune, iar duminica, înainte ºi dupã masã, este program religios.
Graiul acestei comunitãþi religioase este influenþat de limba românã
scrisã ºi vorbitã în România. În cadrul programelor religioase, citesc ºi
recitã poezii ºi cîntã cîntãri spre lauda lui Dumnezeu. Pe lîngã Biblia
tipãritã în limba românã, obþin ºi cãrþi religioase în limba românã. Cuvîntul
lui Dumnezeu este vestit ºi de mulþi români veniþi din România; prin
aceasta, ei contribuie la cultivarea limbii române în comunitatea aceasta religioasã. Dupã cum ne-a mãrturisit o membrã a acestei biserici, ora
de rugãciune este o ocazie de a retrãi durerea celorlalþi pentru care
credincioºii cer milã ºi ajutor de la Dumnezeu: Ce probleme ai! Toþ
împreunã, într-o unitate, ºi toþ în gurã mare. De aia la mulþ nici nu le
place. Cã zîce: „acolo aºa strigaþ voi penticostali”. Adicã nu numa cad,
pun mîñele în aºa ºi mormoie, numai intrã în iel. Zîce: „Dðmñe ajutã!
Uitã am problema aceasta”. Sau se gãseºte o sorã ºi zîce: „Fraþilor nu
poci dãpãºi dîn bðla asta, nu poci ìeºi dîn ìê! Nu am put’êre niº mã
miºc în pat, rugaþi-vã la Domnu pîntru miñe!” ª-atunci sã pun fraþî tãþ,
ñe puñem toþ ºi ñe rugãm pãntru sora. […] Biñe-nþãles nu meri c-ðºe
probleme ce nu vrêi sã ºt’iie altu! Cã ai cãmãruþa ta, rðgã-t’e acolo, da
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sîn’ mult’e probleme, care ããã, care cer uñitatea ºi trãiire în unitat’e.
[…] Nãlþãm rugãciune, tãþ împreunã spre Dumnezeu sau pentru bolnavi sau pentru stare bisericii sau pentru satu-ntreg, pentru conducãtorii þãrii, pentru diferite boli sã disparã, pãtru înbãrbãtare.
Menþinerea limbii române la Micherechi
De-a lungul secolelor, comunitatea româneascã din Micherechi a fost
monolingvã, cu alte cuvinte, aici se vorbea numai româneºte, dar, în decursul ultimilor decenii, a devenit bilingvã. Competenþa vorbitorilor în
cunoaºterea celor douã limbi, românã ºi maghiarã, prezintã grade diferite: unii le stãpînesc în egalã mãsurã, alþii folosesc, în mod curent, o limbã
ºi o cunosc mai puþin pe cealaltã. Într-o comunitate, bilingvismul poate fi
stabil sau de tranziþie, ca urmare a unor factori legaþi de schimbãrile
sociale, economice, demografice etc. Bilingvismul românilor din Ungaria, poate fi consideratã unul de tranziþie. Românii din Ungaria considerã cã limba românã s-a pãstrat cel mai bine la Micherechi. Cercetãrile
de teren confirmã pe deplin aceastã opinie. Limba românã este vorbitã
de cea mai mare parte a comunitãþii. Care sînt factorii care au contribuit
la menþinerea limbii române la Micherechi?
În general, factorii care favorizeazã menþinerea limbii, nu sînt constanþi,
deoarece pot avea efect diferit în diversele comunitãþi de limbã sau în
diferitele perioade de timp.
Factorii care au contribuit la menþinerea limbii române în Micherechi
au fost:
• proporþia de 100% a locuitorilor români din Micherechi;
• societatea închisã în care oamenii lucrau pãmîntul, creºteau animale,
mergeau la biserica româneascã, se cãsãtoreau numai cu români din
sat (endogamie);
• poziþia geograficã lateralã a satului;
• factorul care contribuie la menþinarea limbii române azi la Micherechi
este ocupaþia nouã a locutorilor, grãdinãritul în sere. Aceasta a adus
satului bogãþie ºi, concomitent, un prestigiu pentru localnici. Faima lor
este recunoscutã ºi de cãtre cei din localitãþile vecine. Prin grãdinãrit,
localitatea ºi-a gãsit o stabilitate socialã, iar tinerii din sat, lucrînd cu
pãrinþii la sere, nu mai sînt nevoiþi sã plece la oraºe! Trãind împreunã, în
sat, generaþia mai tînãrã nu a fost influenþatã de limba oraºului, ci numai
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de limba pãrinþilor, adicã de limba românã. În felul acesta comunitatea
româneascã a devenit solidã. Chiar ºi pãtura intelectualã, avînd locul de
muncã într-un alt sat sau oraº învecinat, lucreazã în sere separat de
pãrinþi sau împreunã cu ei. Ca atare, limba pentru cîºtigarea pîinii a rãmas limba românã.
Creºterea prestigiului micherechenilor poate fi observat ºi din comportamentul „strãinilor”, faþã de localnici. În trecut, cînd micherechenii
erau sãraci, nu prea s-au fãcut cãsãtorii cu tinerii din ªercad, iar ungurii
din ªercad îi priveau cu dispreþ pe românii din Micherechi. Azi, un astfel
de comportament a dispãrut. S-a întîmplat sã fiu la faþa locului cînd s-a
cãsãtorit o fatã din Micherechi cu un bãiat din ªercad, un astfel de eveniment fiind tot mai frecvent în sat. Ba chiar, pe stradã, am auzit un fecior
maghiar vorbind la telefon unei fete din Micherechi: Te iubesc, HALLOD
ROMÁNUL MONDTAM: Te iubesc!
Comunitatea din Micherechi are un prestigiu ºi pentru românii veniþi
din România, care lucreazã la serele din Micherechi; ei nu corecteazã
interlocutorul, dimpotrivã folosesc elemente din graiul micherechean.
Acesta este un exemplu excelent pentru a dovedi cã statutul participanþilor influenþeazã uzul limbii. În acelaºi timp însã, unii informatori mi-au
mãrturisit cît de greu e pentru ei sã se-nþeleagã cu rudele din România:
informatorul 1 (i1): Cã nu ñe-nþelejém cu româñi. Nu ñe-nþelejém
dacã vin dî la Rãmâñiìê. Nu-nþãlej. C-açi la fata mê tã vin dî la Rãmâñiìê.
Pu mult’e cuvint’e: „nanã, nanã çe-ì asta? Spuñe-ñ-o ungurêºt’e c-aºê
ñ-om înþãlêje, da çe spuì dumñeta nu-nþelejém”. Apu s-o supãrat. Puuu
haba cã t’e superì, nu ºt’im. Întrebam cã: „fêt’ele çe ããã serviç aù, ùã
çe iºcolì”. Nu ñe-nþelejem. Ab-ìê nu ñ-o ºt’iìê spuñe întramint’e. Nð dap-atunç vorovim d-alt’içilê. Amu dã pildã noì merem la bold. Nu zîçem
cã „merém la coparativã, merém la bold”. Apu zîçe cã-ì ungurêºt’e ºi
cã-ì rãmâñêºt’e: bold – bold. [Rîd.] Apu mã duc, mã duc la bold ºi în
ìeù þucur, nu zîc cã: „dã-m zãhár – dã-m þucur”. AKÁR ROMÁN AKÁR
MAGYAR. Nu zîc, ùã drojd’iì, nu zîc cã: „dã-m drojd’iì”, c-am-açela-ì
AZ ÉLESZTÕ. „Dã-m ilistãù”. Nð º-ap-atunçê ºi ungurêºt’e CSAK
EGYREMEGY. Apu cãtã uloì dã lampã nu zîçem cã: fotografiìe – „dã-m
uloì dã lampã”.
(i2): Fotoýin zîc.
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(i1): Da cãtã porodicã cum sã zîce?
Ceilalþi în cor: R-o-º-i-ì.
Menþinerea ei la Micherechi se confirmã prin faptul cã ºi cei nãscuþi
în familii mixte ºtiu româneºte (ºi faþã de copiii din celelalte localitãþi din
Ungaria).
Menþinerea limbii în comunitate s-a fãcut ºi prin educarea copiilor în
a pãstra limba maternã atît în familie cît ºi în întreaga comunitate. Prin
observaþii directe am înregistrat urmãtoarele: în magazin, vînzãtoarea,
care avea vreo douãzeci de ani, vorbeºte cu o fetiþã de ºase ani care
face cumpãrãturi. Vînzãtoarea o întrebã în limba românã, iar fetiþa îi
rãspunde în limba maghiarã. Vînzãtoarea reacþioneazã în felul urmãtor:
Dã çe vorbeºt’ ungurêºt’e, nu ìeºt’ tu ungurðìe. O altã observaþie directã. Mama ºi fetiþa circulã pe stradã cu bicicleta. Fetiþa, de vreo opt
ani, vorbeºte ungureºte, iar mama o sfãtuieºte: Rãspund’em rãmâñêºt’e
dðrã ìest’ rãmânã!
În încheiere, subliniem faptul cã factorii care condiþioneazã menþinerea limbii nu sînt constanþi. ªi la Micherechi, odatã cu schimbarea vieþii
sociale, se vor schimba ºi aceºti factori. Prin cãsãtoriile mixte, numãrul
maghiarilor din sat va creºte. Tot mai mulþi localnici se cãsãtoresc cu
persoane de naþionalitate maghiarã: numa sã nu-º ducã mik’eret’eñiþã!
(1935, bãrbat). Prin construirea ºoselelor ºi creºterea numãrului de maºini
ale sãtenilor, Micherechiul nu mai este izolat ca altãdatã.
Menþinerea limbii române în localitate este ameninþatã de mentalitatea vorbitorilor faþã de limba lor maternã, de graiul local. Dupã opinia
unora, graiul este un „corci, corciturã”, un idiom intermediar între limba
românã ºi limba maghiarã. Este regretabil faptul cã, în afarã de ºcoalã
ºi bisericã, prin intermediul cãrora pãtrunde limba românã standard în
graiul local nu existã, alte mijloace ºi cãi de pãtrundere. Cei din sat
urmãresc foarte rar emisiunile de radio ºi televiziune transmise în România (cu excepþia unor programe religioase ºi a unor cîntece populare); de asemenea, cãlãtoresc foarte rar în România, situaþie despre
care locutorii au þinut sã precizeze: n-am fost amu dãmult.
Odatã cu creºterea numãrului familiilor mixte, începînd cu anii ºaizeci,
ºi datã fiind posibilitatea tinerilor de a urmãri emisiunile în limba maghiarã, treptat, aceastã limbã cîºtigã teren pe zi ce trece. În familiile mixte,
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spre exemplu, copilul cel mare vorbeºte mai bine româneºte decît cei
mici, iar soþiile mai tinere, de naþionalitate maghiarã, cunosc mai puþin
limba românã sau nu o vorbesc deloc. Nepotul din sat, la întrebarea
româneascã a bunicilor, rãspunde în limba maghiarã, iar nepotul de la
oraº este întrebat numai în limba maghiarã.
Aº putea spune cã ºi formulele de salut, care pînã în urmã cu zece ani
erau exclusiv în limba românã (chiar ºi copiii spuneau Bunã zuùa!), sînt
astãzi înlocuite cu cele din limba maghiarã (CSÓKOLOM! sau SZIA!).
În anul 1997 mi s-a întîmplat cã într-o zi am trecut de douã ori pe lîngã o
casã, în faþa cãreia au stat trei femei, douã mai bãtrîne ºi una tînãricã. De
fiecare datã le-am salutat româneºte (Bunã zîua!). Bãtrînele mi-au rãspuns la fel, dar cea tînãricã, de ambele ori, mi-a rãspuns ungureºte, dar
ceea ce m-a surprins, cu un ton foarte hotãrît, chiar ameninþãtor.
Iar un dialog între copii ºi adulþi devine tot mai des monolingv maghiar
sau bilingv. Iatã un fragment dintr-un dialog, între o profesoarã (p) ºi o
elevã de 12 ani (e), realizat în anul 1997.
p: Da cît’e-þ trabã?
e: HUSZONÖT numa.
p: Data trecutã cît aì dus? Cît tra’ sã plãt’eºt’?
e: NÉGYSZÁZHÚSZ.
Din toate faptele prezentate, se desprinde concluzia cã, îi îndemn
pe românii din Micherechi sã-ºi foloseascã ºi pe mai departe cît
mai mult graiul românesc local, sã fie mîndrii de el ºi sã-l aprecieze cît mai bine, deoarece aceasta este cea mai importantã comoarã spiritualã a lor.
***
Semnele diacritice folosite:
ç (africatã alveopalatalã surdã) ças (ceas).
d’ (oclusivã palatalã sonorã) d’al (deal).
ê (e deschis) fêt’e (fete).
é, á, ú etc. (desemneazã accentul) fãcém (facem), merém (mergem).
ˆ (geam).
gˆ (africatã alveo–palatalã sonorã) gam
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ý (oclusivã velarã sonorã palatalizatã) ýinã (gãinã).
k’ (oclusivã palatalã surdã) k’indã (tindã).
ñ (nazalã palatalã) ñam (neam).
ð (o deschis) sðre (soare).
r’ (r muiat) cuptor’ (cuptor).
t’ (oclusivã palatalã surdã) t’ept (piept).
Semivocale: ë, ì, ù, ò: ìeì (ei), ºcòalã (ºcoalã), nðùã (nouã).
Alte semne:
 marcheazã pauza.
= pusã în urma sau înaintea unui cuvînt aratã cã el nu este complet.
[] între paranteze se dau completãrile sau observaþiile anchetatorului:
[rîde].
„ „ marcheazã un citat.
Z aratã cã anchetatorul nu a auzit clar cuvîntul.
aaa/eee/uuu/etc. triplarea sunetelor desemneazã ezitarea în vorbire a
informatorului
ã/ããã desemneazã ezitarea
[…] desemneazã omisiuni din textul interviului.
CSÓKOLOM: cuvintele maghiare sînt scrise cu litere mari, iar împrumuturile din limba maghiarã sînt redate în sistemul de transcriere românesc: lipid’eù.
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Note
1 Cercetarea a fost sprijinitã de OTKA T 030305 ºi de Institutul de Cercetãri al
Românilor din Ungaria.
2 Studiul nostru s-a fãcut pe baza anchetelor efectuate în Micherechi în anii 1984,
1994 ºi 1997. Locutorii au fost în numãr de 45, cãrora, cu aceastã ocazie,
doresc sã le mulþumesc pentru sprijinul acordat. În timpul anchetei am folosit
atît metoda de cercetare dialectologicã, cît ºi cea sociolingvisticã. Pe teren am
efectuat o conversaþie dirijatã, cuprinzînd întrebãri despre viaþa socialã ºi culturalã din trecut ºi din prezent; am cules material onomastic ºi toponimic; am folosit un chestionar cuprinzînd întrebãri în legãturã cu folosirea limbii române ºi a
celei maghiare în localitate ºi despre atitudinea localnicilor faþã de limbã. Am
aplicat ºi un test cu privire la lexicul din grai, care conþine 100 de cuvinte. Întregul material a fost înregistrat pe casete. Pe lîngã aceste metode, am aplicat ºi
observaþia directã a participanþilor. Din datele culese în localitatea Micherechi,
le voi prezenta pe acelea legate de conversaþia dirijatã, materialul obþinut prin
aplicarea chestionarului, testul cu privire la lexic ºi observaþia directã.
3 Dupã opinia unor localnici (vezi supra), satul a fost înfiinþat de cãtre ºapte (sau
zece) familii, care au venit din satul Inand ºi din împrejurimile lui. Avînd aceastã
informaþie, în toamna anului 1998, împreunã cu colegele Maria Berényi, Elena
Csobai ºi Emilia Martin am efectuat cercetãri pe teren, în zona aºezatã între
Salonta ºi Oradea, în localitãþile: Cefa, Ciumeghi, Ianoºda, Inand ºi Mãdãras.
(În cele ce urmeazã, cînd folosim sintagma „graiurile din România”, ne referim
numai la graiurile cercetate de noi în aceste sate.) Scopul cercetãrii a fost sã
aflãm dacã informaþia referitoare la originea micherechenilor este doar o poveste sau este o realitate foarte importantã pentru istoria satului.
4 Dacã cuvîntul este rostit identic în toate graiurile, atunci este urmat în parantezã
de varianta lui literarã. Iar dacã sînt diferenþe în rostirea lor, prima variantã este
cea înregistratã la Micherechi ºi dupã semnul / urmeazã varianta înregistratã în
una, douã sau în mai multe localitãþi din România.
5 Dupã DEX etimonul cuvîntului este lavica (cuvînt din limba bulgarã). Dupã pãrerea mea, cuvîntul este un împrumut maghiar ºi s-a format, cum s-a format la
Chitighaz alãturi de acest cuvînt, ºi cuvîntul pocroviþã (POKRÓC + -iþã, pãturã).
6 Un hiperfranþuzism în limba românã este: bleumaren pentru bleumarin sau un
hiperenglezism: Cicago este pronunþat prin hipercorectitudini ªicago.
7 Menþionãm cã, forma maghiarã a lui Teodor este Tódor, iar a lui Vasile este
Vazul.
8 Dar putem face ºi o comparaþie dintre rãspunsurile date de informatoarea din
Micherechi nãscutã în anul 1921, pentru testul privind lexicul (vezi supra) ºi ai
celei nãscutã în anul 1958. Constatãm cã cea nãscutã în 1921 foloseºte numai
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cîteva variante de cuvinte împrumutate din limba românã literarã ºi aproape sutã
la sutã numai variante dialectale (vezi mai sus). Informatoarea mai tînãrã (n. 1958),
însã, ne-a dat mai multe variante literare. Aceste rãspunsuri ne aratã cã limba
românã literarã influenþeazã graiul din Micherechi, ºi cã, are un mai mare prestigiu pentru generaþia mai tînãrã.
9 Prapurul a fost dãruit de pãrintele vicar Teodor Misaroº (1921–1983) ºi soþia
sa Maria Misaroº. Pãrintele vicar a fost preotul Bisericii Ortodoxe din Micherechi între anii 1976–1983.
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Emilia Martin

Tradiþiile românilor din Micherechi
Introducere
Localitatea Micherechi este cunoscutã ca singura localitate cu populaþie pur româneascã din Ungaria, unde fiecare dintre locuitori cunoaºte
graiul local. Ca a doua trãsãturã caracteristicã localitãþii putem aminti
faptul cã aproape singura sursã de existenþã a locuitorilor este cultivarea
legumelor în sere, cãreia, începînd cu anii 1960, i se datoreazã îmbunãtãþirea nivelului de trai pentru populaþia întreagã.
Numele localitãþii a ajuns sã fie cunoscut în Ungaria prin dansurile
tradiþionale puse pe scenã în coregrafii variate. Dansurile româneºti din
Micherechi nu aparþin numai repertoriului echipei de dansuri din loc întemeiatã în anii 1940, ci sînt rãspîndite de diferite ansambluri profesioniste, ajungînd la un renume naþional. Comuna Micherechi este acea localitate care din anii 1960 stã în centrul cercetãrilor româneºti din Ungaria,
fiind consideratã – cu toate trãsãturile caracteristice locului ºi etniei – o
adevãratã curiozitate.
În prezentarea tradiþiilor din Micherechi în mod firesc ne vom folosi de
datele cuprinse în studiile valoroase ale cercetãtorilor, care sînt enumerate în bibliografia de la sfîrºitul volumului. Volumele ºi studiile apãrute
pînã în prezent prelucreazã mai cu seamã obiceiurile ºi creaþiile populare
ale comunitãþii. Sînt însã multe lucrãri, articole care nu au vãzut lumina
tiparului, cu toate cã ele conþin informaþii importante, de valoare documentarã. Aici meritã sã fie amintite lucrãrile de diplomã ale studenþilor
precum ºi informaþiile cuprinse în culegerile de teren efectuate în ultimii
40 de ani, axate pe teme etnografice ºi folclorice.
Micherechiul s-a dovedit a fi locul cel mai potrivit pentru înregistrarea
a tot ceea ce însemnã trecutul, cultura tradiþionalã a românilor din zonã,
fiindcã aproape fiecare membru al comunitãþii cunoaºte din experienþã
multe dintre trãsãturile specifice româneºti, fie ele materiale sau spirituale.
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Se pare deci, cã sînt publicate, înregistrate deja toate acele elemente
legate de aceastã comunitate, care meritã sã fie eternizate, pãstrate,
moºtenite ºi rãspîndite. Abundenþa de date însã nu faciliteazã, ci îngreuneazã întocmirea unui studiu sinoptic, de popularizare, fiindcã pe de o
parte sînt numeroase scrierile apãrute despre obiceiuri, credinþe ºi creaþii populare, lipsesc însã date importante referitoare la ocupaþii ºi în general la cultura materialã strîns legatã de modul de viaþã, de asigurarea
existenþei, îndeosebi în ceea ce priveºte perioada de pînã la mijlocul
secolului al 19-lea.
Þinînd seamã de aceºti factori vom încerca sã schiþãm în cadrul acestui studiu de întindere limitatã particularitãþile culturii populare, pornind
de la situaþia actualã a comunitãþii ºi folosindu-ne de datele deja cunoscute.
Prelucrarea etnograficã poate sã aibã ca scop prezentarea societãþii
de azi ºi a tradiþiilor legate de perioada de 150 de ani, cercetabilã cu
utilizarea mijloacelor, metodelor etnografice. Considerãm de importanþã
descrierea fenomenelor etnografice precum ºi interacþiunea acestora în
raport cu schimbãrile sociale, deoarece cultura popularã nu este constantã, ci trece printr-o transformare permanentã în funcþie de schimbarea circumstanþelor, a relaþiilor economico-sociale. Vom încerca deci sã
prezentãm cele mai importante trãsãturi ale comunitãþii româneºti dintro localitate care se aflã într-o situaþie specialã din mai multe puncte de
vedere. Particularitãþile etnice vor putea fi accentuate pe baza observaþiilor directe, înregistrate la faþa locului.

Localitatea Micherechi în zilele noastre
Pentru a putea descrie cultura popularã a românilor din Micherechi se
pare a fi utilã o prezentare despre situaþia de azi a localitãþii ºi a locuitorilor, þinînd seamã de cele mai importante criterii ale acestei insule etnice
unice în felul ei.
Aproape toþi cei care au scris despre aceastã localitate sînt originari
sau locuiesc aici, deci o cunosc din interior. Aceastã legãturã concretã,
sufleteascã, de multe ori este o piedicã din punctul de vedere al cercetãrii obiective, deoarece de multe ori sînt omise chiar fenomenele cele mai
importante, care se leagã în mod evident de viaþa comunitãþii.
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Ca fiecare localitate ºi comuna Micherechi îºi are istoricul ei aparte,
raporturile geografice, sociale ºi economice influenþînd în mod firesc
condiþiile de viaþã. În ceea ce priveºte poziþia geograficã localitatea este
într-o situaþie dezavantajoasã, fiind aºezatã lîngã frontiera româno-maghiarã, relativ departe, la 30 de km de cel mai apropiat oraº.
Componenþa populaþiei prezintã o imagine interesantã. Pe lîngã românii originari din Micherechi, ai cãror strãmoºi s-au stabilit aici în mare
parte în secolul al 18-lea, creºte treptat numãrul românilor care s-au
mutat în ultimii cîþiva ani în localitate ori prin cãsãtorie, ori gãsindu-ºi
posibilitate de muncã. Este vorba deci de o populaþie româneascã compusã din douã pãrþi purtãtoare de semne distinctive, diferenþiate pe baza
originii. În ceea ce priveºte românii „bãºtinaºi” din Micherechi, angajarea
lor la muncã în regiuni îndepãrtate, precum ºi continuarea studiilor în
afara satului au avut drept rezultat legarea cãsãtoriilor mixte, în urma
cãrora au ajuns în localitate ºi unguri. Toate acestea au o influenþã incontestabilã asupra imaginii culturale a comunitãþii ºi a procesului de evoluare a limbii materne.
Dupã desfiinþarea cooperativelor agricole, românii din Micherechi sau strãduit sã-ºi creeze ei înºiºi posibilitãþile de existenþã, dat fiindcã în
afarã de sfera oficialã (sfatul, mai tîrziu primãria, ºcoala, etc) nu erau
posibilitãþi de trai în localitate. Locuitorii ºi-au dat seama de posibilitãþile
restrînse pe care le aveau pentru a-ºi asigura condiþiile de existenþã,
astfel în anii 1970, cu investiþii materiale considerabile, au început cultivarea legumelor în sere, ceea ce le-a rezolvat pe o duratã lungã de timp
situaþia economicã. Îndeletnicirea curajoasã ºi neobiºnuitã în zonã a promovat prosperarea localitãþii, locuitorii ajungînd la o bunãstare materialã
rapidã.
Acest proces economic pozitiv, motivat de dorinþa de a demonstra
bunãstarea izvorîtã din sîrguinþa locuitorilor, a început sã se oglindeascã
ºi în imaginea satului. Ieºind din sãrãcia caracteristicã secolelor anterioare, s-au construit case noi, de dimensiuni considerabile. Clãdirile
nemotivat de mari, de multe ori însã nu au influenþat mentalitatea de pînã
atunci a familiilor care le-au construit. Totuºi dezvoltarea rapidã a localitãþii a avut drept rezultat faptul cã Micherechiul a ajuns sã fie cunoscut în
localitãþile din împrejurime ca un sat foarte bogat, cu oameni sîrguincioºi,
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ceea ce însã nu neapãrat a însemnat ºi modificarea comportamentului
uneori dispreþuitor faþã de românii din Micherechi.
Schimbarea de regim de la începutul anilor 90 a produs transformãri
în ceea ce priveºte starea economicã, deoarece în urma despãgubirii
multe pãmînturi au ajuns în proprietate particularã. Tocmai din pricina
exemplelor pozitive, cultivarea plantelor în sere a început sã se
rãspîndeascã în întreaga þarã, în tot mai multe regiuni, pe teritorii tot mai
întinse, astfel contribuind la pierderea parþialã a pieþelor micherechenilor.
Ultimii ani au însemnat deci o perioadã de încercãri în viaþa comunitãþii,
fiindcã investiþiile riscante erau necesare ºi pe mai departe, însã veniturile provenite din cultivarea legumelor erau tot mai mici. Acest proces a
dus inevitabil la stratificarea societãþii sãteºti. Deºi neavînd altã posibilitate, toatã lumea se ocupã ºi pe mai departe de cultivarea ardeiului ºi
castraveþilor, nivelul de trai, situaþia materialã a diferitelor familii nu este
aceeaºi.
Imaginea de azi a localitãþii poartã în sine multe informaþii despre viaþa
din trecut ºi prezent a locuitorilor. Privind satul prin prisma unui vizitator
strãin, putem sã ne facem însemnãri despre tot ceea ce ni se pare curi-
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os, important, metodã care a fost utilizatã în anii 50-60 de cãtre cîþiva
dintre etnografii unguri. Însemnãrile de atunci cu trecerea timpului au
devenit adevãrate izvoare ale cercetãrilor ºtiinþifice. Punctul nostru de
plecare deci poate sã fie: cum se prezintã localitatea în zilele noastre,
care îi sînt trãsãturile caracteristice la prima vedere.
Micherechiul este o localitate cu caracter de ºes, de tip îngrãmãdit,
înconjuratã de localitãþi din Ungaria cu populaþie majoritarã maghiarã.
Fãcînd abstracþie de românii din Crîstor, care deja la începutul secolului
al 20-lea au fost maghiarizaþi, românii din Micherechi trãiesc într-un mediu absolut maghiar, de multe decenii neavînd legãturi directe cu românii
din þara-limbã.
Casele vechi, care poartã urmele modurilor de construcþie timpurii,
sînt foarte puþine la numãr. Pe lîngã aceste case vechi cu douã sau trei
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încãperi ºi acoperiº în douã ape, rãmase pãrãsite dupã decesul proprietarilor, sînt numeroase clãdirile construite prin anii 1960. Imaginea
satului a început sã se transforme în aceºti ani, cînd locuitorii au primit
subvenþii pentru atenuarea pagubelor cauzate de apa de infiltraþie. S-au
rãspîndit casele cu plan pãtrat, cu acoperiº în patru ape, învelit cu þiglã.
Mulþumitã procesului de prosperare despre care am amintit anterior, în
localitate sînt numeric multe clãdirile moderne, cu structuri diverse, care
nu mai au nici o legãturã cu arhitectura tradiþionalã. Deci în ceea ce
priveºte arhitectura, localitatea prezintã o imagine cu varietãþi de forme
ºi structuri.
Strada Kossuth este strada principalã a localitãþii. Pe aceastã stradã,
cunoscutã ºi sub vechea denumire de „uliþa ce mare” se aflã aproape
toate instituþiile locale, precum ºi prãvãliile, cîrciumile, toate fiind importante locuri de întîlnire, de comunicare a oamenilor. Strãzile au primit
numele de azi relativ recent, anterior fiind utilizate denumirile vechi, cunoscute de fapt ºi în zilele noastre (de exemplu: Bujac, Cioanca, Cale
tãlecilor, Újtelep, etc.) Sînt cunoscute ºi anumite locuri preferate pentru
diferite întîlniri, cunoscute tot sub denumirea lor veche (lîngã Popuþa, la
fîntîna viþãilor, la fotbalpálya, lîngã Terenþ, la ateri, etc.)
Biserica ortodoxã construitã în anul 1849 se aflã tot pe strada principalã. Iconostasul a fost schimbat, iar interiorul bisericii a fost repictat în
întregime în anii 1987–1990 de cãtre pictorii din România Cristian ºi
Cristina Samoilã, în mare parte pe cheltuiala numeroºilor credincioºi din
localitate. Biserica azi se aflã în centrul comunei, însã pe baza hãrþilor
mai vechi ºi conform povestirilor despre istoria localitãþii putem constata
cã românii sosiþi aici, iniþial ºi-au construit biserica la marginea satului,
respectînd clãdirile populaþiei din timpurile premergãtoare. Marea majoritate a locuitorilor este de religie ortodoxã, astfel limba folositã la serviciile divine, înmormîntãri, botezuri, cununii, este româna, ceea ce a contribuit la menþinerea limbii materne pînã în zilele noastre.
La Micherechi, în ciuda multor acþiuni protestatare, în anii 1920 a prins
rãdãcini confesiunea baptistã prin intermediul misionarilor veniþi din localitatea vecinã Crîstor. O parte a populaþiei a trecut la acest nou cult.
Pe baza jurnalului ºcolar pentru înregistrarea elevilor din clasa întîi pe
anii 1938–44, se pot preciza familiile baptiste din localitate (Hocopán,
Ruzsa, Drágán, Patkás, Petrusán, Bozga, Bálint, Kozma, Koszta, Buta)
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fiindcã în rubrica referitoare la religie apare aceastã însemnare. Credincioºii baptiºti, cunoscuþi sub denumirea de pocãiþi ºi-au zidit prima casã
de rugãciuni în anul 1930. Datoritã legãturilor frãþeºti cu comunitãþi baptiste din România, precum ºi faptului cã serviciile divine sînt sãvîrºite
româneºte, comunitatea baptistã din Micherechi prezintã un caracter
românesc pronunþat.
În ultimele decenii în cercul unor familii s-a rãspîndit credinþa penticostalã, aceºti credincioºi avînd ºi ei casã de rugãciuni separatã ºi
legãturi – în ultimii ani chiar ºi de înrudire prin alianþã – cu comunitãþi
frãþeºti din România. Aceastã imagine religioasã multicolorã e completatã de numãrul redus al credincioºilor spiriþi.
Micherechiul aparþine puþinelor localitãþi conduse de o autoguvernare
localã româneascã, care deci se defineºte a fi minoritarã. Primãria se
aflã în aºa numita „casa satului”, fosta clãdire a sfatului reconstruitã dupã
cerinþele timpului. În localitate funcþioneazã o singurã ºcoalã generalã cu
8 clase, unde disciplinele sîn predate în româneºte ºi ungureºte. ªcoala a fost reconstruitã, modernizatã
în anul 1999, neschimbîndu-se însã
caracterul original al clãdirii. La
sfîrºitul anilor 1980, din fonduri
centrale considerabile s-a construit
clãdirea grãdiniþei noi.
În localitate actualmente sînt mai
multe prãvãlii cu produse alimentare, 5 birturi ºi o cofetãrie. Cumpãrãturile mari se fac în oraºele din
apropiere. Casele, gospodãriile,
strãzile în general sînt îngrijite, curate, dezordinea însemnînd un fapt
de ruºine în faþa comunitãþii. Pãmînturile, grãdinile ºi multe dintre
suprafeþele arabile din hotarul comunei sînt destinate cultivãrii plantelor în sere, astfel pomii fructiferi
aproape cã au dispãrut din localitate. Tot aºa a dispãrut ºi ramura
Bustul lui Nicolae Bãlcescu
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agricolã a creºterii vitelor, oamenii ocupîndu-se doar cu creºterea porcilor ºi a pãsãrilor de curte pentru propriul consum.
Strãzile au fost pavate în mare majoritate cu cheltuielile ºi munca localnicilor, în anii 1980. În localitate se aflã doar douã clãdiri publice cu
etaj, fosta clãdire a cooperativei agricole construitã în era socialistã ºi
noua aripã a clãdirii ºcolii generale, construitã în anii 1970. Singura sculpturã din localitate este bustul lui Nicolae Bãlcescu. (În luna august a
anului curent a fost dezvelit însã ºi bustul lui ªtefan cel Sfînt, regele
ungurilor.) Tot în centrul comunei se aflã monumentul ridicat în cinstea
eroilor cãzuþi în rãzboiul mondial.
În localitate în zilele noastre sînt douã cimitire, în funcþie fiind doar
cimitirul nou, deschis în anii 1970, plasat în partea de est a localitãþii,
dincolo de calea feratã. În anii 1970 încã mai existau urmele primului
cimitir aflat în partea dinspre Crîstor. Nu mai funcþioneazã nici cimitirul
de „lîngã gropoaie”, în care erau înmormîntaþi baptiºtii din localitate.
Dintre cele 60 de morminte ale credincioºilor baptiºti se mai pot vedea
cîteva pietre funerare, printre care ºi crucea moaºei unguroaice.

Monumentul ridicat în cinstea eroilor cãzuþi în cel de al II-lea
rãzboi mondial
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În cimitirul nou din anii 1980 existã morgã, construirea cãreia a fost o
necesitate a timpului, însã odatã cu instalarea clãdirii au dispãrut toate
credinþele ºi obiceiurile legate de casa mortuarã. Cimitirul cu plan pãtrat are intrarea spre ºoseaua care duce spre Újszalonta, mormintele
fiind aºezate de-a lungul drumurilor perpendiculare. Locul anumitor morminte, precum ºi materialul din care au fost fãcute pietrele funerare
prezintã rangul social ºi economic al celui decedat. În urma schimbãrii
situaþiei economice caracteristicã în ultimele decenii întregii localitãþi,
au apãrut în cimitir semnele ostentaþiei, fiind frecventate pe lîngã mormintele din piatrã artificialã ºi cele zidite din marmurã, care sînt adevãrate monumente funerare. Noile pietre funerare lucrate în mare majoritate de un pietrar român din localitate, nu mai seamãnã cu forma crucilor
din cimitirele vechi. În general sînt lucrate în formã dreptunghiularã, avînd
deasupra plasatã crucea, uneori ºi porumbelul, ca simbol al sufletului
rãposatului. Epitafurile de pe cruci nu sînt de mare varietate, conþinînd
mai cu seamã pe lîngã
numele decedatului,
data naºterii ºi a decesului, o inscripþie
scurtã în limba românã sau maghiarã. Textele scurte de pe pietrele funerare deseori
sînt scrise cu ortografie greºitã.
Îngrijirea mormintelor este ºi în zilele
noastre o activitate
care stã în centrul
atenþiei, tocmai pentru
aceasta mormintele
neîngrijite sînt foarte
puþine la numãr. În ultimii ani s-a rãspîndit
obiceiul ca oamenii
sã-ºi cumpere locul
Cruci din cimitirul vechi
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de mormînt ºi sã-ºi pregãteascã piatra funerarã încã în viaþã fiind. Astfel
urmaºii lor sînt scutiþi de aceastã sarcinã destul de costisitoare, ºi totodatã fiecare poate sã-ºi construiascã un mormînt dupã plac, conform
stãrii sociale. Soþii de obicei sînt înmormîntaþi într-un mormînt comun,
rudele apropiate, fraþii deseori au locul de mormînt în acelaºi perimetru,
cu pietre funerare asemãnãtoare.
Odatã cu construirea caselor pe loturile de pãmînt din apropierea cimitirului vechi, deschis la sfîrºitul anilor 1940, înconjurat de strãzile Arany
János, Vasút ºi Eminescu, acesta a fost desfiinþat, rãmînîndu-i doar
funcþia de cinstire a amintirii rãposaþilor. Datoritã faptului cã aici se aflã
mormîntul cu monumentul ridicat la mijlocul anilor 1950 în amintirea soldaþilor români cãzuþi în al doilea rãzboi mondial – dintre care sînt cunoscuþi dupã nume doar doi, Constantin Arcoi ºi Marin Bejan – precum ºi
mormintele rudelor rãposate în deceniile premergãtoare anilor 1970,
acest cimitir este pãstrat încã ºi în zilele noastre. Crucile cioplite în
lemn cu inscripþii româneºti au valoare documentarã, conservarea ºi
pãstrarea pentru totdeauna a acestora este obligaþia moralã a comunitãþii.

Condiþiile naturale ale aºezãrii, modul de trai
Despre împrejurãrile caracteristice localitãþii începînd cu secolul al 18lea, cele mai multe date se gãsesc în lucrarea bine documentatã a lui
Dankó Imre, bazatã pe materiale arhivistice ºi culegeri etnografice efectuate în anii 1950 în regiunea sud-bihoreanã. Circumstanþele hidrografice specifice zonei au avut o influenþã hotãrîtoare asupra tuturor localitãþilor de aici. Pînã la mijlocul secolului al 19-lea, cînd s-a rezolvat regularizarea cursului apelor, regiunea era mlãºtinoasã, cu teritorii imense acoperite cu apã ºi multe pãduri. Pe harta întocmitã în anii 1819 de Reisz
Krisztián localitatea Micherechi apare ca o insulã înconjuratã cu apã,
care se ridicã din aceastã regiune mlãºtinoasã.
În mod caracteristic situaþiei hidrografice de la sfîrºitul secolului al 18lea, circulaþia era rezolvatã pe digurile de pãmînt, care mai tîrziu au stabilit locul construirii drumurilor cãilor de circulaþie. Desigur circulaþia se
desfãºura în cea mai mare parte pe apã, folosindu-se navigaþia posibilã
prin stîrpirea vegetaþiei de trestie. O astfel de cale era cea care ducea
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dinspre Micherechi spre Sarkad, numitã drumul pîrîului Olyi (Olyi ér út),
necesarã în primul rînd pentru a putea ajunge la morile de apã din aceastã localitate. În relaþiile dintre localitãþi au avut un rol foarte important ºi
podurile. Unele dintre podurile din regiune au fost ridicate deja din evul
mediu. Aceste puncte de trecere, cu excepþia celor gãsite pe cãi de
circulaþie principale, erau construite în mare majoritate din lemn, fiind
renovate ºi reparate continuu. Astfel de poduri au fost ridicate la Micherechi peste pîrîiaºele Olyi ºi Balog.
Denumirile geografice apãrute în hãrþile vechi, oglindesc condiþiile
geografice de la începutul secolului al 19-lea, cînd localitatea era deja
de cîteva decenii cu populaþie româneascã. Unele denumiri s-au pãstrat
chiar pînã în zilele noastre. Teritoriile întinse acoperite cu apã, bine
delimitate în anumite etape ale anului, sînt denumite în hãrþi cu expresia
maghiarã láp. Aceste mlaºtini de mare întindere de multe ori erau denumite dupã forma lor. De exemplu teritoriul la sud-estul Micherechiului
se numeºte Cherelap (Kerek láp). Apele curgãtoare erau cunoscute în
general sub denumirea de ér (Sápi ér, Balog ér, Olyi ér, Nagy zug ér).
Teritoriile uscate de pe malurile mlaºtinilor ºi pîrîiaºelor, destinate cultivãrii pãmîntului sau creºterii animalelor, se numeau sicuri (Pap Gyurka
szék, Olyuba szék, Kerek láp szék). Teritoriile acoperite cu apã aveau
denumirile de lapos sau rét, uneori primind ºi numele proprietarului
(Kostyán lapossa, Ösi rét). Pe harta Micherechiului apar ºi expresiile
ungureºti liget ºi telek (Puszta liget, telek föld), semnalînd locul potrivit
pentru întemeierea aºezãrii. În secolul al 18-lea localitatea deci – asemãnãtor celorlalte localitãþi din regiune – este o micã insulã înconjuratã
de mlaºtini, ceea ce a determinat ºi structura interioarã a aºezãrii. Pe
suprafaþa acestei insule la începuturi au fost trei strãzi paralele, la care,
în urma împãrþirii loturilor de pãmînt, s-au mai adãugat cîteva strãzi
laterale, formîndu-se astfel o localitate de tip îngrãmãdit.
Datoritã împrejurãrilor geografice amintite, interiorul localitãþii se limita
la o suprafaþã restrînsã, fapt care reiese ºi dintr-un document datat în
anul 1790, în care micherechenii se plîng pentru cã loturile de pãmînt
sînt foarte înguste. Tot din documentele timpurii reiese, cã în pãdurile din
apropierea localitãþii deja în secolul al 18-lea erau zeci de sãlaºe (szállás),
care desigur în acele vremuri aveau cu totul alt rol în viaþa comunitãþii,
decît cãtunele (tanya) de mai tîrziu. Aceste sãlaºe obþinute prin curãtura
213

Hartã militarã II
214

pãdurilor nu erau forme de aºezare separate, independente, ci erau
destinate creºterii animalelor.
În anul 1848, cu regularea apelor, construirea digurilor, a canalelor ºi
stãvilarelor a început îndiguirea, în urma cãreia s-au schimbat cu totul
condiþiile geografice, eliberîndu-se loturi de pãmînt pentru a fi cultivate.
Prin anii 1880–90 s-a transformat ºi structura interiorului localitãþii.
Teritoriul s-a extins în direcþia determinatã în mod firesc de linia drumurilor, iar mai tîrziu de poziþia cãii ferate. Din documentele ºcolare datate în
anii 1930 putem afla multe denumiri topografice, adresa copiilor fiind
semnalatã prin numãrul caselor, sau prin denumirea domiciliului, dupã
cum urmeazã: Horthy-telep, Újtelep, Berky-telep, Cigánysor, Puszta tanya,
Városi puszta, Bagyirka tanya, Esperesi tanya, Spitzer tanya, Sarkadi
tanya, Vasúti tanya, Új-tanya, Méhkeréki-tanya, Pojándi tanya, Sarkadi
Új-tanya, Vasúti állomás, Tanya, Ó-i tanya.
Drumurile de pãmînt au fost îngrijite continuu, iar dupã apariþia noii
forme de transport, calea feratã, rambleul strãzii principale a fost întãrit
cu pietre. Au apãrut primele garduri din tulpinã de porumb, nuiele împletite, iar mai tîrziu din lemn. Garduri de scînduri aveau doar familiile
înstãrite. Cãrãrile, potecile din scînduri, existente doar pe o laturã a
uliþelor, la începutul secolului al 20-lea au fost schimbate cu trotuare din
cãrãmidã, prima datã tot pe strada principalã. Datoritã uzãrii, deteriorãrii cãrãmizilor, acestea au fost înlocuite prin anii 1910 cu trotuare din
ciment. Pe ambele laturi ale strãzilor erau sãpate ºanþuri adînci pentru
scurgerea apei de pe drumuri ºi din curþile caselor. Imaginea strãzilor
s-a schimbat dupã primul rãzboi mondial, fiind plantaþi arbori atît pe
strãzi, cît ºi în curþi.
În noile condiþii social-economice caracteristice anilor 1960,
Micherechiul – asemãnãtor celorlalte localitãþi din regiune – a pornit pe
calea modernizãrii. Dupã introducerea planurilor de dezvoltare, au dispãrut trãsãturile distinctive care au diferenþiat straturile sociale ale comunitãþii.
La Micherechi primãria a primit clãdire nouã. S-au deschis prãvãlii,
birturi noi. Odatã cu punerea în funcþiune a instalaþiei de apã ºi-au pierdut funcþia socialã de odinioarã fîntînile cu apã potabilã (ateri). Dupã
contenirea morilor a crescut rolul rîºniþelor (daralãu) în viaþa social-economicã. Gara ºi staþiile de autobuz, precum ºi oficiul poºtal au devenit
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locuri importante de întîlnire, locuri potrivite pentru schimbarea ºtirilor,
anunþarea noutãþilor. Modul tradiþional pentru vestirea noutãþilor, baterea tobei, a fost schimbat cu aparatul sonor instalat pe clãdirea
primãriei. S-a deschis casa culturalã, care prin programele organizate a
determinat viaþa culturalã a comunitãþii româneºti în ultimele decenii. Au
rãmas cu aceeaºi funcþie pînã chiar în zilele noastre bãncile din faþa
caselor pentru discuþiile de dupã masã, preferate de membri comunitãþii indiferent de sex.

Asigurarea existenþei, ocupaþiile
Din urbariile anilor 1770 publicate de Zsupos Zoltán, putem afla date
valoroase cu privire la ocupaþiile care asigurau traiul micherechenilor
imediat dupã stabilirea lor în aceastã localitate. Acestea, în mod firesc
erau în strînsã legãturã cu condiþiile geografice, sociale ºi economice
ale timpului. Din documente reiese cã în primii ani dupã venirea familiilor româneºti în localitatea depopulatã, comuna avea pãmînt arabil pu217

þin. Harta militarã întocmitã în 1783 dovedeºte acest fapt, prezentînd
comuna în acea perioadã cînd era înconjuratã cu mlaºtini ºi pãduri. În
primii ani dupã repopulare sistemul de posedare a pãmînturilor era
libera luare în stãpînire, ceea ce reiese ºi din povestirea despre reîntemeierea comunei, rãspînditã pe cale oralã, a cãrei variantã a fost înregistratã în anul 1982 de la Teodor Drãgan.
Oamenii nu posedau pãmînturi în proporþii care sã le asigure traiul din
cultivarea pãmîntului. Nici terenurile arabile, nici pãºunile nu erau împãrþite în mod proporþional. Sistemul loturilor de pãmînt nu avea forma definitivã, nu se ºtia cine cîte loturi de pãmînt are, multe loturi nefiind nici
înregistrate. Locuitorii liberi aveau în general douã iugãre de pãmînt arabil ºi pãºune de ºase cosaºi, iar jelerii cu proprietate de casã aveau doar
jumãtate din acestea. Din prescripþii putem deduce cã localitatea avea
pãºune comunã, unde preotul, notarul ºi administratorii comunei aveau
drept la pãºunat fãrã sã plãteascã impozit. Traiul era îngreunat ºi pentru
cã pãmînturile erau de calitate proastã. Suprafaþa mlãºtinoasã, trestiiºurile, întinderile de apã de dimensiuni considerabile erau potrivite însã
deja de la începuturi pentru cultivarea cînepii.
Mediul geografic deci a determinat gospodãrirea, avînd astfel influenþe hotãrîtoare ºi asupra vieþii românilor. Pentru creºterea animalelor nu
erau condiþii favorabile, pãdurile de exemplu nu au fost potrivite pentru
þinerea porcilor, pentru hrãnirea acestora cu ghindã.
Regularea apelor ca factor economic ºi eliberarea iobagilor ca factor
social au rezultat necesitatea regulãrii hotarelor, îndeplinitã de ingineri
specializaþi, agrimensori calificaþi, care au întocmit hãrþi exacte despre
hotarele „regulate”. Regularea hotarului localitãþii Micherechi a fost realizatã de Krenosz Rudolf, ceea ce se poate dovedi cu harta datatã din
1868.
Principiul de bazã al regulãrii hotarului a fost comasarea, în urma
cãreia pãmînturile aparþinãtoare fermelor (majorok) au rãmas unitare,
integrale. De asemenea ºi foºtii clãcaºi au primit loturi de pãmînturi
împãrþite pe rãzor, de multe ori departe de localitate, ceea ce dupã
pãrerea cercetãtorilor, a avut influenþã asupra formãrii sãlaºelor. Primele sãlaºe înfiinþate cu scopul creºterii animalelor aveau clãdiri necesare
acestei ramuri agricole, fiind locuite doar în timp de varã îndeosebi de
cãtre bãrbaþii din familie.
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Viaþa de la sãlaº se desfãºura în condiþii mult mai simple decît cea de
la sat. Sãlaºele locuite doar provizoriu erau pustii, aveau structurã simplã. Cu totul altã imagine aveau cãtunele, în care prin anii 1870-90 s-au
mutat definitiv locatarii. Gospodarii tineri s-au aºezat aici împreunã cu
întreaga familie pe o duratã mai lungã de timp, unii chiar pe o viaþã întreagã, pentru a-ºi putea întreþine familia. Aceste cãtune constante, aºezate singuratic, departe unele de altele au influenþat în mod firesc viaþa
oamenilor de aici, care de multe ori nu aveau acelaºi rang social ca cei
care locuiau în sat.
Pe baza documentelor putem constata cã la mijlocul secolului al 19lea, probabil creºterea ovinelor a asigurat o parte a surselor de venituri,
producînd folos prin lapte, lînã, carne ºi spor de miei. Deºi þinerea oilor
avea multe avantaje, în primul rînd pretindea cheltuieli reduse, aceastã
ramurã agricolã a ajuns pe cale de dispariþie deoarece suprafeþele pãºunilor s-au micºorat. La Micherechi cîþiva gospodari mai creºteau oi ºi
prin anii 1920, însã în gospodãriile þãrãneºti a început sã joace un rol
mai însemnat creºterea vitelor cornute, pierzîndu-se treptat obiceiurile ºi
credinþele legate de oierit.
Statisticile economice apãrute în studiul lui Bencsik János dovedesc
numeric transformãrile sistemului de gospodãrire, survenite începînd
cu anii 1850.
Anii

Hotarul

Ogor

Livadã

Pãºune

Pãdure

1851
1895
1935

1472 h
5266 h.c.
4230 h. c.

900
2807
2944

?
796
42

572
1383
71

40
–
–

Anii

Vaci

Cai

Oi

Porci

Capre

1895
1911
1935

501
690
511

354
574
444

1074
682
294

941
813
1337

53
38
9

Desigur aceastã schimbare a dus la transformarea întregii gospodãriri, creºterea vacilor pretinzînd condiþii mai serioase, cum erau asigura219

rea pãºunatului, a furajelor ºi a adãpostului animalelor. Datoritã scãderii teritoriilor potrivite pentru pãºunat, s-a generalizat modul de a creºte
animale în grajd. Pentru a putea þine vacã sau vaci de lapte, familia trebuia sã aibã pãmînt suficient sã asigure nutreþul. Aceastã posibilitate o
aveau doar acele familii care deþineau minim 3-5 iugãre cadastrale de
pãmînt. Tot acestei schimbãri se ºi creºterea numãrului cailor de jug,
deoarece muncile agrare legate de þinerea vacilor pretindeau acest lucru.
Situaþia economicã a familiilor din Micherechi datoritã neproductivitãþii
pãmîntului nu era prea bunã nici prin anii 1930. Familiile româneºti –
îndeosebi bãrbaþii tineri – cãutîndu-ºi posibilitãþi de trai se angajau ca
slugi, servitori, lucrãtori în parte, sezonieri pe moºiile apropiate sau la
þãranii înstãriþi din localitãþile vecine. În perioada interbelicã de exemplu
micherechenii au muncit pe moºia lui Tisza din Crîstor. Unii dintre feciori erau trimiºi ca argaþi la þãrani mai înstãriþi de diverse naþionalitãþi
(unguri, slovaci, nemþi) din localitãþile apropiate (Újszalonta, Sarkad,
Aletea) chiar cu scopul sã-ºi cucereascã o oareºcare practicã gospodãreascã. Mulþi erau la numãr ºi
cei care se angajau la muncã în
regiuni îndepãrtate.
Despre viaþa tipicã perioadei dintre anii 1930–40 aflãm multe informaþii din amintirile oamenilor.
„Io am fost sclugã dîn ce-am
fost dã doispece ai. Pîn ªercad ºi
la Jula-am fost. Dã ºapte dã opt ai
am rãmãs... Dac-o murit tata, apuam fost prunci mici. Apu dac-am
fost prunci dã ne-am putu bãga
sluji, ne-am bãgat apoi. O fost la
ªercad dã ciie, cam aºe piaþ. Mereu uoamenii la piaþ ap-acolo sã
nilotkozeu darã cã s-ar bãga dã
sluji, apu gazdele îi bãga. Uã grîje
dã porci, uã grîje dã iasta uã dã
ciie. Cu maica-m mãrs îm pare. Ie
Carnet de slugã
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o zîs. Aº ave on prunc aci ia ni, d-atãþa ai. O trãbuit tã ºi faci. Te-o
mînat cu gîºtele, te-o mînat cu porcii. Dac-o avut o vãcuþã o trãbuit ºi
grîjeºti dã vãcuþa acie. On uan dã zîle iera treaba. Dacã-mplinei anu,
iarã merei ºi te bãgai la altu. Te bãgai la care þ-o da mai mult. Zece mãji
dã bucate, uã opt, uã care cum. ªi iarã iera doauã rînduri dã hane albe,
ºi iarã doauã rînduri dã aºte. ªi dã dumineca, ºi dã port. Dã tãte sã
tomne uomu cu ii. Uã-þi dãde zece meteri dã jolj, º-apu ºi facã mama la
pruncu acela. Dacã nu, le lua aºe gata. Pînã am ajuns doauãzãci dã ai
tã slugã am fost. Te-ai pus ºi ai cosît la gazdã, ºi ce þ-o dat apoi. Cînd
ai fost mai mare o fost platã mai mare, simbrie mai mare, o ºtiut cã te
poate pune ºi la coasã. Atunce îþ dãde doauãsprãzece mãji. La gazdã
ºidem. La tãniar. Aºe-i vreme. Dãmult d-atunci.” (Vasile B. Marc, 1909)
„Am fost lunãºiþã. Mai nante în mãrþîºor ne-apucam. Mai nante sãpam pîntrã þucurani, cînd sã vide ºiruþu, sãpam mijlocu, ºi nu-l umple
gozu. Apoi dacã gãtam c-oacie, ne punem la rãrit. Doauã luni dã zîle tãt
am rãrit. Þucuranele. Apoi ne-am dus dragã la porodice, cã o fost
porodice, nu ºtiu cîte chibele. Cociozlem. Ne-o ales aºe p-o zece, ne-o
arãtat, dac-am înþeles, cã fost-o care n-o-nþeles. O fost atunce on uom
care grîje dã noi. Paler zîcem noi, darã. Care ne-nsãmna zîlele. Ap-apoi
dac-am gãta co-acile, merem ºi la adunat dã fîn ºi fãcem aºe cãpiþã.
Care-am fo mai nalte. Cã ierau aºe co nan-ta Ana-a Albi, cã cunoºti-o
tu. Haba-o fo mai bãtrînã ca mine, c-o fo micã, no-ajuns ºi facã, n-o
biruit nici furca. Apo-apoi am mãrs iarã la sapã dã tenti, apu la sapã dã
iarba soarelui, apu la tãtarcã. Tri luni dã zîle am fost acolo, apu dac-am
vinit acasã, apu iarã-am fost în secere. Tacarãi. Aice la Ujszalonta am
fost, noauã ai dã zîle. Cu pãrinþîî mnei, pîn-am fo fatã o fost asta. Am
avu contract ºine-o dãdutu a doauãsprãzecele. Dîn doauãsprãzece cruci
o fost a noastã una. Puteþ gîndi cît dã uºor o fost. Baceto Mihai o fost
tacarãu dã ºaptespece ai, io-am fo dã cincispece ai amu-atunci. Maica
mie m-o-arîtat cum ºi fac mãnunti. Cu ºarlãu d-acela. Nu cu cîrlig cacela apãsa grîuu. Zîce maica sãraca, cã cu ºarlãu ºi fac, cã-i mai uºor.
Apoi am fost acolo-n secere. ª-acolo-am sãpat iarba soarelui, tenti. A
patra. Dac-o fost a trie o trãbuit ºi merem ºi-mplinim zîlele dîce ne-o
ºirãlit, ºi ne-o dat a trie. La gazda cie.” (Floarea Cozma, nãscutã Oros,
1922)
Informaþii despre ocupaþiile locuitorilor în anii 1930-40 putem afla din
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registrele ºcolare, fiind notate în limba maghiarã domeniile de activitate
ale capilor de familie, dintre care cei mai mulþi erau plugari. Înºirãm aici
cîteva exemple referitoare la meseriile existente în localitate, care reprezintã ºi stratificarea socialã a comunitãþii: Rokszin Péter mãcelar, Juhász
László pantofar, Petruca László negustor, Mihuc László clopotar, Rokszin
Demeter negustor, Iszály Mihály stãvar, Hocopán György negustor de
pene, Kozma János negustor de gãini, Rosu Tivadar agent de poliþie,
Márk László cantonier de stat, Gurzó Flórián morar, Patka Gábor negustor de porci, Dili József cioban, Szilágyi Sándor cioban, Puj János cantor, Lészeg Erzsébet cãrãmidar, Mnyelucz Rafilla cãrãmidar, Rácz Sándor
vãcar, Tarr Károly sergent de jandarmi pensionat, Kozma Mihály negustor de pene, Balogh Lajos cãrãmidar, Gurzó János argat, Cifra János
slugã, Rosu János cantonier de stat, Borzás László ºef feroviar, Purtán
Tivadar argat, Harmati Mihály salariat feroviar.
Schimbãrile sociale ºi economice care au intervenit dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial au avut efect ºi asupra vieþii social-economice a

Secerãtori în anii 1950
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românilor din Micherechi. Reforma agrarã, miºcãrile de cooperativizare, formarea condiþiilor de producþie socialistã din perioada de dupã
1945 au determinat modul de viaþã. În urma reformei agrare s-au format
multe gospodãrii þãrãneºti mici. Au primit pãmînt mulþi dintre cei care în
perioada anterioarã ºi-au asigurat existenþa lucrînd pe pãmînturile altora ca argaþi, slugi, servitori. Aceºti noi proprietari de pãmînt s-au strãduit sã-ºi construiascã case proprii pe pãmînturile primite. Aceste clãdiri nu prea solide erau construite în funcþie de starea materialã a proprietarilor cu cele mai simple materiale ºi tehnici de construcþie. În jurul
comunei, dupã 1945 au fost construite 20 de sãlaºe, cãtune de acest
fel.
În urma reformei agrare au fost împãrþite la marginea satului loturi de
pãmînt pentru construirea caselor. Localitatea în aceastã perioadã s-a
extins spre partea dinspre garã, pînã la cimitirul din partea de est a satului. În anii 1950 însã erau localnici, mai cu seamã cei neavuþi, care ºi-au
cãutat posibilitãþi de trai muncind în oraºele apropiate, îndeosebi în fabrici ºi uzine din Giula ºi Békéscsaba. Numeroºi erau bãrbaþii care se
îndepãrtau de sat provizoriu, pentru a-ºi putea întreþine familiile rãmase
acasã, în sat.
Formarea cooperativelor agricole a însemnat o nouã etapã în viaþa
românilor din Micherechi. Întregul hotar a fost subordonat intereselor
cooperativei Bãlcescu, înfiinþatã prin fuzionarea mai multor cooperative
în anul 1959. Cãtunele ºi-au pierdut funcþia pe care o aveau, o dispoziþie
valabilã pe întregul teritoriu al þãrii, chiar a ºi interzis construcþiile din
afara localitãþii. Loturile de pãmînt au fost unite din nou, formîndu-se teritorii imense fãrã posibilitãþi pentru scurgerea apelor, ceea ce a readus
pericolul apei de infiltraþie.
Cooperativa de producþie nu a obþinut rezultate atît de bune, încît sã
asigure dezvoltarea localitãþii ºi prosperarea economicã a locuitorilor.
Pe lîngã faptul cã erau membri în cooperativa agricolã din loc, pentru aºi rezolva situaþia materialã gravã, neavînd ce pierde, oamenii au riscat
începînd sã se ocupe de cultivarea legumelor în sere, ceea ce a dus la
ridicarea economicã a localitãþii.
Din datele referitoare la asigurarea existenþei, a modului de trai reiese
clar cã majoritatea populaþiei din localitatea foarte sãracã a suferit secole de-a lungul neajunsuri, avînd un trai greu, plin de suferinþe, de luptã
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Carnet de membru al cooperativei agricole
permanentã pentru a se putea întreþine economic ºi a se menþine etnic.
Izvoarele pãstrate în arhive ne înºtiinþeazã despre traiul greu al locuitorilor comunei. De exemplu secetele de la sfîrºitul secolului al 18-lea au
provocat pagube enorme, cauzînd ameninþãri de moarte prin foame.

Viaþa socialã, sistemul relaþiilor de înrudire, normele etice
Despre viaþa socialã a Micherechiului a apãrut un studiu aparte întocmit de etnografa Szendrei Eszter, în care sînt prezentaþi acei factori care
au avut influenþe asupra formãrii relaþiilor interne ºi externe ale comunitãþii. Comunitatea româneascã din localitate a trãit în izolare, deoarece se
deosebea de populaþia satelor ungureºti prin limbã, tradiþii ºi religie.
Românii din Micherechi au avut relaþii mai cu seamã cu rudele din satele
de unde s-au tras. Evenimentele istorice de dupã trasarea noilor graniþe
stabilite în 1920, au avut drept urmare ruperea legãturilor românilor din
Micherechi cu rudele din România, devenind astfel o insulã etnicã în
mediul unguresc.
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Familiile cu numeroºi copii erau de tip patriarhal, capul familiei fiind
cel mai în vîrstã bãrbat, care hotãra în cele mai importante probleme,
îndeosebi care þineau de gospodãrie. Tinerii cãsãtoriþi se mutau în general la pãrinþii bãrbatului, în caz cã bãrbatul se muta în casa nevestei,
copiii erau cunoscuþi dupã porecla mamei. De multe ori într-o locuinþã
trãiau împreunã trei generaþii. În astfel de cazuri soþii mai tineri, flãcãii
necãsãtoriþi ºi bãieþii dormeau în cãmarã sau în grajd.
Familia funcþiona ºi ca o unitate economicã, în cadrul cãreia organizarea muncii era de mare importanþã. Uneltele, animalele se foloseau
împreunã, însã erau diferenþiate muncile în funcþie de sex ºi de vîrstã.
Muncile grele, aratul, semãnatul, grãpatul, seceratul, strînsul recoltei
intrau în sarcina bãrbaþilor, pe cînd femeilor le revenea strîngerea în
snopi, culegerea porumbului sau sfeclei de zahãr, prelucrarea cînepei,
munca în gospodãrie. Femeile mai vîrstnice gãteau, coceau pîine ºi
educau copiii, iar bãrbaþii mai în vîrstã hrãneau animalele, fãceau ordine
în curte.
Datoritã izolaþiei în care trãiau, legãturile între locuitorii satului, mai cu
seamã cele de rudenie au avut o mare importanþã, fiind menþinute pînã
la al treilea grad. La evenimentele importante în viaþa familiei (nuntã,
înmormîntare, construirea casei, etc.) participau ºi rudele mai îndepãrtate, fiind considerate rude ºi persoanele cu care nu aveau legãturi de
sînge, ci s-au format doar prin cãsãtorii, cumetrii.
Pînã în ultimele decenii românii din Micherechi au trãit în endogamie
localã, etnicã ºi de religie, ceea a determinat legarea cãsãtoriilor. Endogamia severã a însemnat cã românii din sat se cãsãtoreau între ei, însã
familiile ºi biserica ortodoxã supravegheau în cazul cununiilor relaþia de
înrudire dintre tineri. Pînã în anii 1970 nu erau caracteristice cãsãtoriile
mixte, deºi unguri – puþini la numãr – au trãit în localitate deja în anii
1930, ceea ce se poate dovedi cu informaþiile documentelor ºcolare.
Urmãtorii localnici unguri de religie reformatã, sosiþi aici în mare majoritate din localitãþi apropiate (Sarkad, Gyula, Mezõgyán, Nagyszalonta,
Okány, Kötegyán, Gyoma) ºi-au înscris copiii la ºcoala româneascã din
Micherechi în anii 1938–44: Fehér Róza, Borzás László, Movik Sándor,
Dili József, Harmati Mihály, Kiss Lajos, Rácz Sándor, Tarr Károly, Kiss
Kálmán, Csige János, Purtán Tivadar, Szilágyi Sándor, Erdélyi György,
Bondár Gábor, Cifra János, Sajti Lajos.
Potrivit situaþiei izolate românii din localitate comunicau în limba lor
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maternã, adicã în graiul local. Dintre copiii înscriºi la ºcoalã la începutul
anilor 1940, doar o zecime dacã ºtia sã vorbeascã ºi ungureºte. Adulþii
cunoºteau limba maghiarã în mãsura în care erau nevoiþi sã vorbeascã
ungureºte, de exemplu la tîrgurile frecventate, care au fost ocazii potrivite pentru procurarea anumitor piese necesare, dar ºi pentru crearea relaþiilor dintre oameni.
Ieºirea din izolaþie a început prin anii 1950 în urma schimbãrilor sociale ºi economice deja amintite. Mulþi dintre românii din Micherechi au
început sã lucreze ºi sã-ºi continue studiile în afara satului ceea ce a
avut drept urmare înmulþirea cãsãtoriilor mixte, care au pus capãt endogamiei locale ºi etnice.
Comunitatea este consolidatã pe principii morale, nerespectarea acestora stîrneºte reacþii negative, cei care se abat de la aceste legi nescrise
fiind judecaþi. La Micherechi principala normã moralã a fost respectul
faþã de vîrstnici, pãrinþi, bunici ºi fraþi mai mari, manifestatã prin formele
de adresare „tatã bãtrîn, maicã bãtrînã, tînu, tîna, tatã, mamã, maicã,
bace, nanã”. Cei mai tineri li se adresau celor mai în vîrstã cu „Dumneta”,
nu era obiºnuitã forma „Tu”, cu excepþia soþilor ºi a persoanelor aparþinãtoare aceleaºi generaþii, care de obicei îºi ziceau pe nume, dar în formele de adresare au fost exprimate ºi raporturile de rudenie: „vãru,
veriºanã, nãnaº, nãnaºe, finu, finã”.
Formele de salut erau potrivite anumitor pãrþi ale zilei, („Mneaþa bunã!
Bunã zua! Bunã sara! Sara bunã!”) la despãrþire folosindu-se formulele
„Noapte bunã! Sãnãtate bunã!” Pînã în anii 1950 învãþãtorul ºi preotul
era salutat cu „Sãrut mîna!” Tinerii îºi ziceau între ei „Noroc mã! He!”,
formele cunoscute azi „Szervusz! Szia! Szevasz! Hello!” ºi „Csókolom!”
adresat celor mai vîrstnici au început sã fie folosite tot în ultimele decenii.
Salutul cu un simplu „Bunã zua!” putea fi considerat un gest jignitor.
Probabil cu dorinþa de a exprima sentimentul de comunitate se explicã
completarea formelor de salut cu anumite întrebãri ºi rãspunsuri aproape obligatorii la întîlnire, cum sînt de exemplu întrebãrile: „Acasã sînteþ?
D-ande-ai fost? Vii? Meri? D-ande meri? Noa, da ce mai faci? Mai lucri?
Aice sînteþ?” ºi rãspunsurile „Da p-aci numa. Mãrg, vii ºi Dumneta?” etc.
Atenþia comunitãþii se îndrepta spre familii, judecîndu-le mai cu seamã
pe baza unor principii sociale ºi economice („culac, dã gazdã, dã rangã,
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dã foaitã”). Avea însã importanþã ºi hãrnicia, curãþenia, cinstea unei
familii. Erau preþuiþi toþi cei care aveau vreo meserie („troactoroº, poºtaº, cizmaº, borbil”), angajaþii însã („ciurdar, ciurheº”) erau consideraþi
inferiori þãranilor. Respectul faþã de intelectuali se exprima prin formele
de adresare Domnu-nvãþãtor, Domnu + numele de familie, Domnu Pãrinte utilizate de toþi membri comunitãþii fie ei copii, tineri sau adulþi.
Strãinii, adicã acei puþini unguri care s-au stabilit în localitate, au primit
respectul cuvenit în caz cã s-au integrat, nu s-au abãtut de la legile nescrise ale comunitãþii. Cu totul alta era situaþia þiganilor, care trãiau din lipit ºi
fãcut vãlãtuci. Deºi þiganii nu erau dispreþuiþi, românii nu se cãsãtoreau
cu ei, fiindcã cunoºteau clar diferenþele în ceea ce priveºte comportamentul, mentalitatea, atitudinea, care deosebeºte comunitatea þiganilor
de cea a românilor.
În centrul atenþiei comunitãþii stãtea individul. Persoanele bolnave sau
cele ajunse fãrã vinã în condiþii nefavorabile erau ocrotite, de exemplu
cei care sufereau de deficienþã mintalã erau compãtimiþi. Soarta copiilor
orfani nu era deloc uºoarã, însã nu se dãdeau în orfelinat „în lelenþ”, ci
erau crescuþi în familiile rudelor, la bunici, la fraþii pãrinþilor. Îngrijirea
bãtrînilor ºi a bolnavilor era datoria moralã a fetei sau norei. Vizitarea
bolnavilor este ºi azi o obligaþie, care are ca funcþie secundarã supravegherea continuã a tratamentului faþã de cel bolnav.
ªtirile, noutãþile se rãspîndeau în stradã, pe bancã, la fîntînã, sau la
anumite evenimente, înmormîntare, nuntã, ºezãtoare, joc, ospeþie, slujbã
bisericeascã, etc. Sînt variate ºi locurile, faptele care stau în centrul zvonurilor. Adulþii nu se puteau plimba fãrã vreun rost pe stradã, („s-o ºitãlit,
s-o preumblat”), dar ºi tinerilor le era stabilit locul, timpul plimbãrii (de ex.
„pã cale tãlecilor, pîntrã cînepi pînã suna clopotu”). Doi tineri de diferite
sexe numai atunci se puteau prezenta, plimba împreunã, dacã legãtura
lor era cunoscutã ºi acceptatã („or umblat, or bãtrãlit laolaltã”).
Duminica ºi în zilele de sãrbãtoare, biserica era cel mai potrivit loc
pentru observaþii, deoarece pentru aceste evenimente se pregãteau cu
mare bãgare de seamã. Îºi îmbrãcau cele mai frumoase haine pe care le
aveau, fetele mai înstãrite îºi fãceau chiar ºi haine noi. Regulile privitoare
la îmbrãcãminte erau foarte severe. Nu era voie sã se vadã genunchii
femeilor ºi fetelor, nu puteau îmbrãca bluze fãrã mîneci. Bãrbaþii purtau
cãmãºile cu nasturii încheiaþi, era permisã doar suflecarea mînecilor. Nici
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bãrbaþii, nici femeile nu aveau voie sã umble cu capul descoperit.
Comportarea incorectã a copiilor avea drept urmare pedeapsa corporalã atît în familie („îþ cãpãtai dã bãtut”), cît ºi la ºcoalã („îþ dãde körmös,
te pune în colþ în jerunþ”). Relaþiile tinerilor au fost supravegheate în mod
foarte sever de cãtre pãrinþi.
Nunta ºi înmormîntarea sînt ºi în zilele noastre importante ocazii purtãtoare de informaþii. Calitatea, decorurile rochiei de mireasã, îmbrãcãmintea nuntaºilor, comportamentul participanþilor cortegiului nupþial, sentimentele tinerilor cãsãtoriþi ºi ale pãrinþilor, mîncãrurile ºi bãuturile servite
la cinã, cadourile ºi banii destinaþi tinerilor reflectã starea materialã ºi
sufleteascã a familiilor. În cadrul înmormîntãrilor au ieºit la ivealã cele mai
intime sentimente de durere ale familiilor, precum ºi relaþiile bune sau
rele dintre rude. Jelirea dupã membri cei mai apropiaþi din familie, dupã
mamã, tatã, fraþi ºi surori dureazã un an întreg, – în ultimii ani s-a rãspîndit
obiceiul purtãrii doliului chiar ºi pe o perioadã mai lungã – pe cînd rudele
mai îndepãrtate, prietenii, vecinii erau jeliþi din partea femeilor purtînd
haine sau basma de culoare neagrã timp de ºase sãptãmîni. Atît doliul
cît ºi îngrijirea mormintelor intra în obligaþia moralã a femeilor.
Deºi fiecare familie se strãduia sã ascundã faptele ruºinoase, abaterile de la principiile morale se vesteau în colectivitate, femeile fiind judecate mult mai riguros pentru aceeaº faptã decît bãrbaþii. Totuºi erau condamnaþi bãrbaþii beþivi, bãtãuºi, infideli, dar se vorbea cu dispreþ ºi despre cei care erau sub papucul nevestei. Faptele femeilor au fost întotdeauna mai mult în centrul interesului colectiv.
În urma schimbãrii tipurilor de activitate, a condiþiilor ºi a valorilor, s-au
transformat ºi obiceiurile legate de comportament ale românilor din Micherechi. Totuºi, „gura satului” a avut ºi are ºi azi un rol hotãrîtor, fiindcã
prestabileºte pentru mai multe decenii imaginea alcãtuitã despre familii
ºi persoane. Oricît de mult s-au transformat elementele fundamentale
ale vieþii tradiþionale, formele de comportare întemeiate pe aceste baze
s-au înrãdãcinat, concepþia comunitãþii nu s-a schimbat deloc în ceea ce
priveºte judecarea faptelor pozitive ºi negative.

Nucleul vieþii þãrãneºti, locuinþa
Locuinþa este cel mai important spaþiu al vieþii þãrãneºti, centru econo228

Strada principalã
mic ºi loc pentru desfãºurarea evenimentelor principale legate de viaþa
familiei. Casa deci nu este un simplu product al arhitecturii populare, ci
nucleul vieþii þãrãneºti.
Structura caselor þãrãneºti a fost determinatã de condiþiile naturale,
geografice, istorice, sociale ºi economice, arhitectura fãcînd parte din
tradiþiile zonei ºi ale aºezãrilor. Casele au trecut printr-un proces de
transformare de-a lungul secolelor, structura acestora fiind în strînsã legãturã cu modul de trai ºi starea economicã a populaþiei. Pe lîngã trãsãturile specifice tipurilor de case este important ºi raportul dintre locuinþã
ºi om.
Locuinþa românilor din Micherechi a fost construitã în modul tradiþional caracteristic mediului geografic ºi cultural, fãcînd parte din tipul casei cu caracter de ºes, „alföldi háztípus”. În funcþie de starea materialã a
proprietarilor ºi de numãrul membrilor familiei casa era construitã cu douã
sau trei încãperi. Cea cu douã încãperi consta dintr-o camerã ºi o bucãtãrie, iar cea cu trei încãperi din douã camere ºi o bucãtãrie, cãrora li se
anexa uneori ºi o cãmarã. Încãperile erau aºezate pe un rînd sub acelaºi
acoperiº cu prispa întinsã pe lungimea casei.
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Cea mai generalizatã tehnicã de construcþie era construirea pereþilor
de lut, tehnicã rãspînditã mai ales în zonele joase lipsite de suficient
material lemnos. Se construiau pereþi din noroi, din lut amestecat cu
paie. Prin anii 1960 multe case au fost construite din vãlãtucile (voioaje)
fãcute de þiganii din localitate specializaþi pe aceastã activitate. În localitate timp îndelungat s-au pãstrat reminiscenþele unor vechi tehnici de
construcþie, pãstrate mai cu seamã la ridicarea clãdirilor anexe (de ex.
pereþi de nuiele spoiþi pe ambele pãrþi cu lut).
Acoperiºul construit în forma specificã zonei, în douã pante la începuturi avea învelitoare de trestie. Schimbarea împrejurãrilor naturale, desecarea teritoriilor mlãºtinoase care a avut drept urmare scãderea cantitãþii de trestie au cauzat rãspîndirea acoperiºurilor învelite cu þiglã. Exteriorul casei cu decor arhitectonic sãrac era vãruit în general în alb, poalele
fiind zugrãvite în culori închise (gri, albastru) la înãlþime de circa 40-50
cm.
În ceea ce priveºte funcþia încãperilor ne putem baza pe informaþiile
culegerilor etnografice, care în mod firesc, se referã doar la imaginea
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caselor þãrãneºti de acum o sutã de ani. Dupã aceste informaþii, în
camera dinspre stradã, numitã „casã stãtãreaþã, sobã chistaºe” se
sãrbãtoreau evenimentele familiale, îngrijirea nou-nãscutului, primirea
nuntaºilor, pregãtirea rãposatului pentru înmormîntare, gãzduirea oaspeþilor sosiþi la anumite sãrbãtori, etc. În aceastã camerã erau instalate
mobilele, piesele, textilele familiei considerate de valoare mai mare.
Specificitatea interiorului camerei curate era datã de decoraþiile pereþilor, oleografiile, fotografiile ºi oglinzile, care se gãseau în fiecare casã,
alcãtuind împreunã cu textilele frumuseþea esteticã a camerei. În timpul
iernii aici se desfãºurau muncile care necesitau spaþiu mai mare, ca de
exemplu þesutul sau murarea verzei. Existenþa camerei cu aceastã funcþie se dateazã din perioada cînd deja locuitorii comunei, sau unii dintre
ei aveau stare materialã mai bunã. Aºa se explicã faptul cã aceastã
camerã curatã la Micherechi ºi-a pãstrat destinaþia tradiþionalã ºi în
condiþiile noi, chiar ºi pînã în zilele noastre.
Camera din spate, deci încãperea dinspre curte folositã zilnic de întreaga familie era mult mai simplã. Centrul vieþii familiale ºi al lucrãrilor
gospodãreºti a fost întotdeauna bucãtãria, a cãrei funcþie a fost preluatã
de bucãtãria de varã amenajatã în general într-o clãdire anexã din curtea
gospodarului. Aceste bucãtãrii de varã – preferate de fapt ºi azi – au
început sã fie folosite pe lîngã rolul original ºi ca spaþiu de locuit. Amenajamentul bucãtãriei era foarte simplu, mobila principalã fiind raftul
pentru depozitarea uneltelor necesare gãtitului. Se foloseau piese de
uz casnic din ceramicã, oale, ulcioare, cãni, castroane cumpãrate în
tîrguri, sau de la negustori români, care transportau piesele cu cãruþa
din regiuni îndepãrtate aparþinãtoare azi României. Tocmai datoritã acestui fapt în gospodãriile þãrãneºti se gãseau piese din diferite centre de
ceramicã popularã, în funcþie de gustul proprietarilor. Printre obiectele
folosite la gãtirea ºi depozitarea mîncãrurilor erau întrebuinþate în mare
numãr pe lîngã produsele meºteºugarilor ºi produsele de fabricã caracteristice perioadei de mai tîrziu.
Cãmara, spaþiul necesar pentru pãstrarea produselor care au slujit la
îndeletnicirile gospodãriei, s-a obþinut ori prin dezvoltarea planului casei
în suprafaþã, ori prin construirea anexelor cruciº în curte.
Piese importante ale locuinþei erau cuptoarele în formã de con trunchiat sau prismã, aflate în ambele camere, dar alimentate din bucãtãrie.
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Construcþia cuptorului permitea pe lîngã încãlzire utilizarea ca loc pentru
aºezat, loc de dormit, dar se folosea ºi pentru depozitarea unor obiecte
de uz casnic.
Pardoseala cu umpluturã din pãmînt a încãperilor era curãþatã,
„murluitã” în fiecare sãptãmînã, ºi înaintea sãrbãtorilor mari. Cel mai
spectaculos element decorativ al interiorului caselor a fost peretele vopsit, rãspîndit de fapt în zonã indiferent de apartenenþa etnicã. Pereþii
erau decoraþi cu ajutorul modelelor cumpãrate la tîrguri, fãcute dupã
diferite tipare. Suprafaþa pereþilor era zugrãvitã prin aºezarea modelelor de hîrtie unele lîngã altele, apoi unele peste altele, ºi imprimarea
acestora cu vopsea. Astfel se puteau realiza zugrãveli cu motive complicate florale cu o esteticã deosebitã, vopsite în nuanþele culorilor albastru, galben, verde, bordo. Ornamentele ºi culorile variau în raport cu
funcþia încãperilor.
Specificul etnic al interiorului locuinþelor româneºti se prezenta – în
ciuda uniformizãrii pieselor de mobilã – în plasarea mobilierului în încãperi ºi elementele ornamentale. Interiorul locuinþei, mobilierul reflecta

„Casã stãtãreaþã” – interior
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condiiþile de viaþã a familiei, nu era deloc indiferent unde erau plasate
anumite piese de mobilã, aranjarea fiind în strînsã legãturã cu rolul practic
ºi estetic al acestora.
Odinioarã instalarea camerelor se fãcea cu mobilier confecþionat din
lemn tare, plasat în diagonalã. Deja la mijlocul secolului al 19-lea a apãrut ºi în locuinþele românilor mobila confecþionatã de tîmplari ºi mobilierul
de tip burghez.
Dintre piesele de mobilã cu funcþie de depozitare meritã sã fie amintitã lada de zestre confecþionatã de dulgheri din scînduri nerindeluite decorate cu ornamente geometrice încrustate. Lãzile serveau la depozitarea pieselor textile ºi a celor de îmbrãcãminte care constituiau zestrea
fetei. Ieºind treptat din folosinþã, aceste lãzi au fost înlocuite cu comoda
(credenþ) cu trei sau patru sertare, iar mai tîrziu cu dulapul (ºifon) cu una
sau douã uºi, în care se þineau piesele de port, lenjeriile, ºi þesãturile de
casã.
Cu renovãrile caselor s-a schimbat permanent ºi interiorul acestora.
Unele piese de mobilier au ieºit din uz, ºi-au pierdut rolul, deseori cãpãtînd
altele funcþii nespecifice, ca de exemplu depozitarea produselor agricole. Deseori sînt aºezate în clãdirile anexe, în încãperile nelocuite, alãturi
de mobilierul modern.
Dezvoltarea economicã a influenþat ºi arhitectura popularã, casele
þãrãneºti construite la începutul secolului nostru începînd sã fie reconstruite dupã necesitãþile noi. Structura caselor s-a modificat în ceea ce
priveºte înfãþiºarea ºi dimensiunile acesteia. Procesul reconstruirilor sa accelerat pe la mijlocul secolului nostru. Multe dintre clãdirile vechi au
fost demolate, construindu-se în locul lor clãdiri noi, cu o structurã cu
totul diferitã.

Îmbrãcãmintea
Piesele de îmbrãcãminte totdeauna au avut semnificaþii multiple, deoarece prin îmbrãcãminte se putea exprima categoria socialã, starea familialã, vîrsta, sexul, dependenþa etnicã a purtãtorilor. Desigur hainele variau ºi în funcþie de anotimp ºi ocazie, duminica, la sãrbãtori ºi la joc fiind
îmbrãcate cele mai frumoase haine.
Îmbrãcãmintea românilor din Micherechi se poate reconstitui pînã la
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ultimul deceniu al secolului trecut,
pe baza fotografiilor ºi datelor înregistrate, perioadã cînd deja ansamblul vestimentar a suferit multe influenþe în funcþie de starea materialã ºi mediul înconjurãtor, deci
prezintã puþine elemente specifice.
Costumul femeilor consta din
bluzã, fustã ºi ºorþ (lacriu, rotie ºi
zadie). Bluza încreþitã la talie, cu
poalã la marginea de jos, avea în
faþã pe verticalã nasturi (bumbi).
Gluga latã de pe spatele piesei,
precum ºi pumnarul, erau decorate împrejur cu cusãturã (colþ), sau
dantelã (cipcã). În talie, unde bluza era încreþitã se mai purta ºi coPortul din anii 1920
lan (curauã). Fusta încreþitã la talie
se croia din acelaºi material de provenienþã industrialã ca bluza. În faþã
se purta ºorþ prevãzut deseori împrejur cu volan (fodrã), cu legãturã
latã legatã pe de alãturi.
Femeile sub rîndul de haine îmbrãcau de obicei spãcel, cusut din pînzã
de cînepã sau din giulgiu (jolj) alb, cu mîneci lungi prevãzute la capãt cu
nasturi ºi pumnari. Spãcelul avea în faþã broderie cu ornamente florale
cusute în alb. În jurul gîtului ºi la umeri avea încreþituri dese decorate cu
cusãturi albe sau dantele, iar pînã la brîu se închidea prin nasturi.
Sub fustã îmbrãcau poale din patru laþi, cu guler la brîu, încreþite ºi
legate la talie cu împletituri din tort (frimbui). Cele din pînzã pe din jos se
tiveau cu fir ºi se decorau cu dantele sau cusãturi în alb, iar cele din
giulgiu, purtate îndeosebi cu prilejul sãrbãtorilor, aveau ca decor
„ºingliturã”. Femeile, pînã în anii 1930 – unele nici mai tîrziu – nu au
purtat chiloþi.
În zilele cãlduroase fetele umblau cu capul descoperit, aveau pãrul
lung, purtat în cununã sau în douã plete (coade) împletite pe spate. La
gît se împodobeau cu mãrgele în diferite culori. Femeile îºi legau pãrul
în coc (pup), dupã cãsãtorie nu mai puteau umbla dezvelite. Pînã la
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vîrsta de patruzeci de ani purtau
basmale (cîrpe) multicolore, iar mai
tîrziu nu se puteau înveli decît cu
basmale de culori închise sau chiar
negre, legate sub bãrbie. La lucru
se duceau mai mult desculþe, doar
cîteva dintre fetele mai înstãrite
aveau papuci decoraþi cu motive
florale cumpãraþi la tîrgul din comuna vecinã Sarkad. Pantofi
(topanci dã ptele cu tureac ºi cu
fizele) se purtau numai pe vreme
mai rece sau vara în zilele de sãrbãtoare. Se mai încãlþau ºi cu
„topanci cu þug, cu gumã dã lãtuNevastã cu „pup”
re”.
Pe timp rãcoros, femeile îmbrãcau piese de îmbrãcãminte mai cãlduroase, fuste ºi basmale din material mai gros (sumnã, cîrpã dã delin uã
dã pãr). Peste bluzã fetele îmbrãcau „cîrpã dupã cap dã lînã”, iar femeile „coþomaicã ºi bituºe”. Coþomaica era un palton strîmt, lung pînã la
glezne. Bituºa confecþionatã din piele de oaie, cu guler lat, negru, din
blanã de miel, prevãzutã cu broderie floralã ºi ciucuri, era mai scurtã ºi
mai largã.
Costumul în care se mãritau (hanele dã cununie) nu prezentau diferenþieri faþã de îmbrãcãmintea de sãrbãtoare. Cu prilejul sãrbãtorilor, ºi
în duminicile anului atît femeile cît ºi fetele îºi îmbrãcau cele mai frumoase haine. „Dumineca cînd merem la joc, avem on guleraº d-on jejet ºi
jumãtate p-îngã grumaz roatã. Sã-mbumba napoi. Tã roatã dupã guleraº
iera ºingliturã dã patru jejete. Fodrã zîcem cãtã ie. Avem mãrjele pã
fodrã. La mãrjele iera legatã napoi primã, ºi iera lãsatã pã spate în jos.
Care în ce sin º-o luat. Ieram periete dumineca cu cozîle pã cap. Primã
ne punem p-îngã corz ºi o legam napoi. Înainte iera bocreitã. Dumineca, vara ne luam ºi topancile, nu merem dãsculþã-n sat. (Ana Sava,
nãscutã Iuhas, 1920)
Bãrbaþii aveau 6–7 „rînduri dã hane”, compuse din cãmãºi (chimeºe)
ºi izmene (gaci). Asemãnãtor portului femeiesc ºi acestea erau cusute
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ori din pînzã de cînepã, ori din
bumbac. Portul tinerilor ºi al bãtrînilor nu prezenta diferenþe, izmenele erau croite din patru laþi de
70–80 centimetri, ºi se legau cu
„brãcinar dîn tort” sau „golund alb”
conform materialului din care au
fost cusute. Cãmaºa avea multe
încreþituri la gura cãmãºii ºi la
mîneci. În faþã, avea ornamente florale cusute „cu spãmã” ºi se încheia cu nasturi.
Peste cãmãºile largi, purtate pe
din afara izmenelor bãrbaþii îmbrãcau vestã (labriu) pînã la brîu, din
postav de culori închise, prevãzut
Port bãrbãtesc la începutul
cu nasturi ºi buzunare. Asemãnãsecolului XX
tor femeilor, ºi bãrbaþii purtau
„lacriu”, cu nasturi, cu buzunare ºi cu un guleraº mic. În faþã îºi legau
ºorþ lung, bleumarin (zadie mnerîie negroacã), prevãzut în faþã cu încreþituri ºi cu legãturã neagrã (golund negru).
La sfîrºitul secolului trecut toþi bãrbaþii purtau mustaþã, ºi mulþi dintre
ei aveau pãrul lung purtat „pãstã urete”, pãrul scurt fiind la modã doar de
la începutul secolului al 20-lea. Vara era preferatã pãlãria împletitã „clop
dã paie”, sau cea din postav negru de fabricã. În zilele de sãrbãtori la gît
îºi legau nãframã (bocretã). Vara de obicei umblau desculþi, în zilele de
sãrbãtoare însã, precum ºi iarna în picioare încãlþau cizme (cizme cu
tureac).
Costumul de iarnã al bãrbaþilor se completa în timp de iarnã. Gacile
erau schimbate cu pantaloni (cioareci), croiþi strîmþi din materiale de comerþ de culori închise ºi cãptuºiþi cu flanelã. Pantalonii la sãrbãtori se
purtau pe faþã, iar în zilele de lucru se purtau pe dos, cu cãptuºeala pe
dinafarã. Cînd era tare frig, sub pantaloni îºi îmbrãcau izmenele mai
vechi rãsucite dupã picior. Iarna, peste hainele cusute din materiale mai
groase îmbrãcau „bituºa” lungã ºi largã confecþionatã din piele de oaie
ºi „buhaiul” fãcut din material tare. Cãciula din blanã de culoare maro
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Tineri din Micherechi în anii 1950
sau neagrã avea vîrful conic, ºi se purta îndoiat puþin la o parte.
Acest port, care deja nu mai cuprindea elemente specific româneºti,
decît în detaliile de decor, a fost caracteristic de la sfîrºitul secolului
trecut pînã la mijlocul secolului al 20-lea, cînd – datoritã mai multor factori sociali-economici – îmbrãcãmintea tradiþionalã s-a transformat cu
totul.
O activitate fireascã a vieþii þãrãneºti era spãlatul rufelor, care – conform diviziunii muncii din familie – intra în sarcina femeilor. Hainele folosite zilnic se spãlau în fiecare sîmbãtã, sã se usuce pe luni, fiindcã duminica oamenii îmbrãcau hainele de sãrbãtoare. În familiile cu copii mulþi
hainele trebuiau spãlate de douã ori pe sãptãmînã, ca copiii sã fie curaþi.
În zilele de marþi ºi vineri, considerate zile potrivite pentru dãunarea
fiinþelor malefice, spãlatul era interzis. Piesele de îmbrãcãminte folosite
la sãrbãtorile mari se spãlau doar foarte rar, anual o datã sau de douã
ori. Mai des, însã nu sãptãmînal, se spãla îmbrãcãmintea folositã la
bisericã sau la joc.
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Femeile spãlau totdeauna în aer liber, în curte, nici iarna nu se spãla
în casã, ci într-o clãdire anexã. Modul tradiþional al curãþirii pînzeturilor a
fost dizolvarea cu leºie a pãrþilor murdare ºi spãlatul cu sãpun fiert de
casã. Pentru spãlat, gospodinele adunau în ciubere apã de ploaie, asta
fiind consideratã cea mai bunã pentru spãlat. Pentru pregãtirea leºiei
era nevoie de adunarea cenuºii (cenuºe dã roate dã iarba soarelui, cenuºe
dã rug). Hainele se aºezau într-un ciubãr cu apã caldã, peste care se
punea o pãturã de pînzã. Pe aceastã pînzã se punea cenuºa peste care
se turna apã fierbinte, ca sã se strecoare leºia în apã fãcînd-o potrivitã
pentru dizolvarea murdãriei (hanele lutoasã). În gospodãriile þãrãneºti
leºia a fost înlocuitã cu sãpunul de casã fiert din grãsimi, apã ºi sare de
sodã causticã, amestec care trebuia învîrtit vreo 3–4 ore ca grãsimea sã
se descompunã. Sãpunul fiert se ridica la suprafaþa vasului, iar restul
lichidului (soponaica) rãmînea dedesubt. Ridicat la suprafaþã sãpunul
putea fi scos din vas cu o lingurã într-o cutie (fioc, ciupã), în care se
aºternuse anterior o pînzã umedã. Sãpunul se tãia cu un cuþit sau o
sîrmã în ziua urmãtoare, dupã ce s-a întãrit, bucãþile pãtrate fiind aºezate
pe grindã în pod sau în camerã. Sãpunul aparþinea ºi retribuþiei slugilor
ºi servitorilor, care, pentru munca lor primeau printre altele anual 3-4 kg
de sãpun. Produsul auxiliar fluid al sãpunului se þinea într-un vas aparte,
ºi se folosea la înmuierea rufelor.
Spãlatul era o muncã îndelungatã. Pînzeturile se înmuiau în apã caldã
turnatã într-un vas potrivit pentru spãlat (ciupã, covatã, lovor), punînduse dedesubt cele mai uzate ºi deasupra cele mai noi. Se frecau cu sãpun, apoi se împãturau ºi se bãteau cu „maiu” pe scaunul „dã lãut” pe
fiecare laturã de trei-patru ori. Dupã aceasta se mai spãlau bine cu sãpun, se clãteau (clãtãreu) în apã rece, se storceau ºi se întindeau pe aþã.
Hainele de sãrbãtoare se scrobeau (s-or asprit) cu scrobealã fãcutã din
fãinã de calitate finã ºi apã rece.
Pînzeturile uscate se rãsuceau pe sucitoare ºi se mîngãleau cu partea
crestatã a mîngãlãului, devenind astfel mai netede, strãlucitoare. Hainele cusute din materiale industriale se cãlcau (le voºolem) cu fierul de
cãlcat încãlzit cu jar din coceni de cucuruz sau cu cãrbune de lemn
cumpãrat în prãvãlie.
Modurile tradiþionale ale spãlatului au dispãrut odatã cu ieºirea din
folosinþã a hainelor cusute din pînzã þesutã în rãzboi ºi apariþia sãpunurilor ºi a prafurilor de spãlat în prãvãliile locale.
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Prelucrarea cînepei, textilele populare
Textilele populare pãstrate pînã în zilele noastre prezintã trãsãturi specifice româneºti, deoarece confecþionarea acestora se desfãºura pînã în
ultimele decenii în familie. Astfel deci, prelucrarea fibrelor textile, modalitãþile tehnice, motivele originale, cromatica pieselor nu au suferit influenþe exterioare. Pe cînd celelalte unelte ºi mãrfuri folosite în gospodãrie
(piese de mobilã, ceramicã, etc) se procurau de la tîrgurile frecventate,
mai tîrziu de la magazinele din loc sau din localitãþile apropiate, ori se
rãspîndeau prin intermediul meseriaºilor ºi negustorilor, textilele erau þesute ºi brodate de cãtre femeile din comunitate.
Materia primã pentru þesãturi era asiguratã pînã la începutul secolului
al 20-lea de cultura cînepii, locul acesteia fiind preluat treptat de bumbacul procurat din comerþ. Þesãturile mai vechi sînt executate din cînepã,
sau urzealã din cînepã ºi bãtealã din bumbac, mai tîrziu rãspîndindu-se
þesãturile lucrate din bumbac curat. În perioadele mai grele, ca de exemplu în timpul rãzboaielor mondiale, au început sã fie folosite din nou hainele cusute din pînzã de cînepã, vopsitã în culori închise.
Prelucrarea cînepii era o îndeletnicire a cãrei operaþiuni necesita prezenþa mai multor persoane, mai cu seamã a femeilor. În lucrarea intitulatã „Umblatu cu furca”, Alexandru Hoþopan dã o descriere detaliatã a
torsului cînepii, în partea introductivã prezentînd pe scurt ºi fazele muncilor grele ºi durabile ale prelucrãrii importantei plante textile.
Asemãnãtor celorlalte localitãþi, ºi la Micherechi era delimitat teritoriul
destinat cultivãrii cînepei cunoscut sub denumirea de Cînepiºte, aºezat
în estul localitãþii. Muncile legate de aceastã îndeletnicire erau potrivite
zonei. Solul pentru cultivarea cînepei era ales cu mare grijã, semãnatul
se fãcea din mînã de cãtre bãrbaþi, în luna martie. Cînepa se smulgea cu
mîna sau se tãia cu secera, apoi se lega în snopi ºi era dusã acasã ca sã
se usuce ºi sã fie curãþitã de frunze. Operaþiunea urmãtoare era punerea
în apã, la topit, de unde se scotea dupã douã sãptãmîni, pentru a fi
spãlatã, transportatã acasã ºi pusã la uscat. Frîngerea cînepei se fãcea
sub picior ºi cu utilizarea meliþei portabilã cu una sau douã limbi, muncã
prin care puteau fi scoase pãrþile lemnoase ale plantei. Cãlcatul fuioarelor era o muncã în clacã ºi totodatã un bun prilej de distracþie. Fibrele de
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cînepã erau cãlcate sub picioarele desculþe ore întregi, pentru a se desprinde, a se înmuia ºi a se curãþi, apoi urmau sã fie dãrãcite ºi clasificate
dupã calitate (fuior, bãrbie, cîlþ) prin pieptãnatul cu unealta cunoscutã
sub denumirea de greabãn sau hecelã.
Firele pentru þesãturile mai fine, cele de grosime medie ºi cele mai
groase se obþineau prin torsul cu mîna cu ajutorul a trei variante ale
furcilor de tors: botã dã iarba soarelui, furcã cu talpã, furcã cu roatã.
Uneltele necesare prelucrãrii cînepei erau fãcute de meºteºugarii sau
plugarii din sat, furca cu roatã însã era procuratã de la meºteºugari ºi
strungari specializaþi pentru aceastã unealtã. Conform datelor publicate
de etnograful Tábori György, referitoare la rãspîndirea furcilor de tors,
românii din Micherechi ºi-au cumpãrat uneltele la tîrgul din Giula de la
meºteºugarii Bayer Mihály din Mezõberény ºi Prjevara János din Szarvas,
în funcþie de starea materialã, deoarece preþul unei furci corespundea cu
un chintal de grîu.
Torsul era operaþiunea cea mai durabilã în procesul prelucrãrii cînepei,
deoarece începea în toamnã ºi se desfãºura toatã iarna, cu excepþia
zilelor de luni, miercuri ºi joi, în care – fiind considerate potrivite pentru
dãunarea spiritelor necurate – era interzis torsul. ªezãtorile se organizau
ori la case particulare, ori la case închiriate, cu participarea fetelor sau
femeilor, cele mai populare ºi frecventate fiind – conform tipurilor menþionate de Alexandru Hoþopan – ºezãtorile plãtite ale fetelor. Cea mai
importantã parte a adunãrii fetelor, ocazie cunoscutã sub denumirea
„umblatu cu furca”, era destinatã muncii, dar la ºezãtoare aveau un rol
important ºi discuþiile, cîntecele, dansurile, procedeele de prevestire, ºi
jocurile de societate. Cele din urmã erau preferate atît de fete cît ºi de
feciori. Printre cele mai îndrãgite jocuri de ºezãtoare se enumerau „D-a
husarii, Întoporatu, D-a pituþa, Uºe-buºe, D-a þucatele, Furatu ºi scosu
fusãlor, D-a birãii, D-a fîntîna, D-a coriga, Stînsu lãmpilor, D-a ciusda, Da cãpitãnie, D-a ghezu, Boºoloaca, Pîn focuþ,”, jocuri de societate ale
cãror reguli de desfãºurare sînt descride amãnunþit în studiul lui Alexandru Hoþopan.
Dupã terminarea torsului urmau încã multe lucrãri pregãtitoare, cunoscute de obicei în fiecare gospodãrie ruralã. Firele se înfãºurau pe
rãºtitor, formînd jirebii din cîte 30 de fire, ca apoi tortul sã fie albit. Un
vechi procedeu pentru albitul firelor este opãritul cu leºie fierbinte din
241

cenuºã de lemn ºi puþin var, efectuat într-o
cãldare gãuritã. Firele
astfel albite, spãlate cu
maiul, limpezite cu apã
rece ºi uscate la soare, la ger ori în cuptor
erau depãnate pe ustensila
numitã
vîrtelniþã, ca apoi sã
urmeze operaþiile premergãtoare þesutului,
urzitul, învelitul ºi neveditul. Ustensilele utilizate, operaþiile pregãtitoare, cît ºi întregul
proces al þesutului sînt
prezentate în studiul
fundamental despre
prelucrarea cînepei ºi
arta þesutului la Micherechi, întocmit de
Rãzboi de þesut
Szabó Lórándné.
Aceste tehnici complicate ale procesului de confecþionare au necesitat
mare pricepere, simþ estetic, chiar ºi eforturi fizice din partea femeilor.
Descrierea acestor faze importante în confecþionarea pînzei de cînepã
este imposibilã în lucrarea de faþã, astfel ne vom limita la prezentarea
trãsãturilor prin care se pot caracteriza textilele populare româneºti din
Micherechi.
Þesãturile populare dupã scopul cãruia sînt afectate, sînt de patru
feluri: þesãturi de uz gospodãresc, þesãturi decorative pentru interior, þesãturi pentru confecþionarea îmbrãcãmintei ºi þesãturi legate de obiceiuri, tradiþii sau cult. Piesele textile aparþinãtoare celor patru categorii de
þesãturi sînt împodobite – în diferite mãsuri – cu motive þesute ºi broderii
decorative. Combinarea pe aceeaºi piesã a motivelor þesute cu cele brodate era o formã îndrãgitã de creatoarele populare din localitate, ceea
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ce a oferit textilelor o frumuseþe deosebitã. Prin diversele tehnici, mai
simple (þesutul în douã iþe) ºi mai complicate (tehnici de ales în rãzboi
realizate prin gruparea diferitã a iþelor) s-au realizat dungi ºi motive ornamentale – de obicei geometrice – pe suprafaþa textilelor.
Alesãturile cunoscute în Micherechi sub denumirea „culese” sînt realizate îndeosebi cu fire colorate de bumbac, firele de bãtãturã fiind legate cu noduri la capãt, încît dosul pînzei nu prezintã formele negative ale
motivelor de pe faþa piesei. Tot prin tehnica de ales în rãzboi se realizau
motivele cu gãuri, utilizate mai cu seamã pe feþele de masã.
Ornamentarea, forma ºi cromatica pieselor sînt determinate de rolul
pe care îl are piesa în viaþa comunitãþii. Fondul textilelor este întotdeauna
alb, indiferent de categoria din care face parte þesãtura. În ceea ce
priveºte cromatica motivelor, în coloritul ornamentului se utilizau cu predilecþie nuanþele de roºu ºi albastrul închis, înlocuit adesea cu negrul.
Folosirea acestor culori, alb – roºu – albastru, prezintã tricromia specificã þesãturilor vechi.
Motivele þesute reprezintã prin ornamente geometrice ºi stilizate, diferite aspecte din naturã ºi din viaþã. Pe suprafaþa textilelor, mai cu seamã
pe muchia mai îngustã apar urmãtoarele motive: cosmice (simboluri ale
corpurilor cereºti), fitomorfe (motive vegetale, florale stilizate), skeumorfe
(reprezentarea simbolicã a unor ocupaþii, unelte, de ex. spicul, cîrligul), ºi
simbolice (crucea, prescura, pistornicul).
Tehnicile de cusut – asemãnãtor þesãturilor – au fost realizate în
funcþie de rolul piesei în viaþa tradiþionalã ºi de structura materialului pe
care erau transpuse broderiile. Cele mai vechi piese aveau decorurile
alcãtuite din puncte de cusut pe direcþia materiei utilizatã ca fond, urmãrind textura pînzei. Piesele de uz casnic, dar mai cu seamã cele legate
de anumite evenimente, obiceiuri au fost prevãzute cu cusãturi pretenþioase. Printre acestea se enumerã piesele de port, giulgiurile funerare,
cearºafurile, pernele, feþele de masã ºi ºtergarele.
În mod firesc, tehnicile de ornamentare, cîmpurile brodate prin aceste
procedee, motivele ºi cromatica broderiilor prezintã o evoluare continuã,
pãstrînd totodatã unele forme vechi. În decorul pieselor de port au predominat cusãturile în alb. Cãmãºile de sãrbãtoare au avut decoruri ornamentale geometrice dispuse pe umãr, pe guler, pe manºetã ºi pe
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Faþã de pernã
piept, pînã cînd poalele ºi izmenele compuse din mai mulþi laþi aveau ca
decor dedesubt, împrejur broderie în alb, lucratã în tehnici îmbinate cu
franjurile realizate din urzealã.
Giulgiul funerar (lipideu dã moarte) se deosebea de celelalte piese
prin tehnica utilizatã, forma, structura ºi ornamentele broderiilor. Compoziþia geometricã a giulgiurilor funerare din Micherechi constã din motive aranjate simetric, formate din linii înclinate care se repetã de-a lungul
capetelor înguste ale pieselor. Sînt frecventate motivele geometrice, cele
simbolice, fitomorfe. Ornamentele sînt executate prin broderie spartã pe
fire numãrate, broderie plinã pe fir ºi cusutul ciur, formîndu-se pãtrãþele
goale cu laturi proeminente.Firele de cînepã ºi cele de bumbac erau
utilizate în culoarea lor naturalã, evidenþiind frumuseþea broderiei executatã în nuanþele de alb. Motivelor brodate li se adaugã cusutul ajur ºi
dantela croºetatã de la extremitãþile înguste ale piesei.
Cearºafurile cu funcþie predominant decorativã erau cusute din trei
laþi, ºi aveau decoruri late dispuse pe una din laturile longitudinale, expusã vederii. Aºternutul era acoperit cu o astfel de cuverturã brodatã
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Broderie pe un giulgiu funerar
cu modele cusute în alb, cu compoziþii ornamentale repetate, fitomorfe
redate geometric, peste care se puneau în trei rînduri cîte trei perne
cusute la capãt cu modele albe aranjate în dungi, sub care se fixau
textile colorate cu scopul de a se evidenþia broderia fin lucratã.
În cromatica broderiilor de pe feþele de masã ºi de pe ºtergare se
observã primadatã utilizarea firelor colorate. Dintre aceste piese trebuie
sã amintim cele cu caracter ceremonial, forma, cîmpurile, ornamentale,
precum ºi cromatica fiind determinate de funcþia lor în cadrul ceremonialului (de exemplu ºtergarele pentru acoperirea oglinzii în casa decedatului). La Micherechi, începînd cu anii 1930 au fost preferate ºtergarele
cu decor dispus aproape pe toatã suprafaþa, fiind mai dezvoltat la una
din capetele pieselor. Motivul central al acestora era buchetul de flori,
cusut în cruci, distins prin policromie vie. În formarea ºi transformarea
broderiilor, din anii 1950 au avut un rol însemnat modelele desenate pe
hîrtie specialã ºi transpuse pe pînzeturi cu o soluþie de culoare albastrã,
activitate executatã decenii în ºir de „drucãlitoare” Ana Sava, ajungînd
sã fie la modã motive noi, cu totul diferite de cele specifice locului.
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Obiceiurile ciclului familial
Botezul, ceremonialul nupþial ºi înmormîntarea sînt cele mai hotãrîtoare etape în viaþa omului, de care se leagã multe rituri, obiceiuri ºi
credinþe.
Cel mai mare „eveniment” în viaþa unui om cuprinde toate obiceiurile
ºi credinþele din perioada graviditãþii ºi a naºterii, ba chiar ºi cele privitoare la copiii nou-nãscuþi. În familiile cu numeroºi membri, specifice societãþii tradiþionale, nu erau rare cazurile de întrerupere a sarcinii. Scãparea de sarcina nedoritã era aplicatã deseori ºi la Micherechi mai cu seamã prin sforþare fizicã, bãi fierbinþi ºi înþepãturi, urmate de multe ori de
consecinþe grave ºi de condamnarea din partea comunitãþii. Femeia „în
altã stare” avea respect, ceea ce însã nu însemna pentru ea o situaþie de
excepþie.
Majoritatea ritualurilor pentru prevestirea viitorului nou-nãscutului se
practica în timpul graviditãþii. Dacã unei femei i se vãrsa apã în poalã, se
credea cã va fi botez. Cu predilecþie încercau sã prevesteascã ºi sã
influenþeze genul copilului, preferind ca primul nãscut sã fie bãiat, pentru
ca sã se asigure perpetuarea viþei familiei ºi ca familia sã dispunã prin el
de o nouã forþã de muncã. Simptomele din timpul graviditãþii referitoare
la naºterea bãiatului erau variate. Se credea cã va naºte bãiat dacã gravida voma mult, avea pîntecele bombat, iar naºterea întîrzia faþã de
termenul prevãzut.
Încercau sã influenþeze calitãþile ºi aptitudinile copilului prin anumite
ritualuri. De exemplu, în cadrul ceremonialului nupþial se aºeza un bãieþel în poalele miresei, ca viitorul ei copil sã fie norocos în viaþã. Asocierea dintre noroc ºi genul masculin este frecventã ºi în alte practici ºi
credinþe populare practicate la Micherechi. Înseamnã noroc de exemplu
dacã visezi cu bãiat sau dacã primul vizitator în ziua de Anul Nou este
bãiat.
Viaþa femeii gravide era reglatã de numeroase interdicþii ºi prescripþii
bazate pe credinþele moºtenite. Ca sã nu nascã gemeni, femeia însãrcinatã nu avea voie sã mãnînce fructe strivite. Era interzisã consumarea
aripilor de pui, ca copilul sã nu fie grav bolnav, plîngãreþ. Se fereau de
sperieturi, uimiri, admiraþii, pentru cã nou-nãscutul putea avea pe trup o
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asemãnare cu obiectul, fenomenul admirat sau de care se speriase gravida. În caz cã s-a speriat sau a vãzut întîmplãtor un lucru urît, neplãcut,
putea evita consecinþele prin rostirea cuvintelor: „Doi sîntem, doi ne
mnirãm”. Conform credinþei, semnele de naºtere (aluniþe, pete, etc) se
trag din perioada graviditãþii. Tocmai de aceea nu era permisã nici din
glumã lovirea trupului gravidei, dar era interzis ºi furtul fructelor de cãtre femeia însãrcinatã, fiindcã putea produce semne neplãcute pe trupul
nou-nãscutului. Printre interdicþii se enumãrã ºi faptul, cã gravida nu avea
voie sã sãrute în cadrul ceremonialului funerar crucea de pe sicriu, ca sã
nu se îmbolnãveascã de „gãlbãnare”. De asemenea nu era voie sã dea
cu piciorul în vreun animal, ca dupã naºtere copilul sã nu sufere de o
boalã gravã, numitã “boalã cîneascã”. În caz cã femeia avorta, pierdea
copilul în urma unei boli, rãceli sau munci istovitoare, fãtul nu era numit
copil, ci „tãciune”, ºi era pus într-o cutie ºi era îngropat de cãtre tatãl
sãu într-un mormînt proaspãt sãpat.
Micherechencele pînã la sfîrºitul anilor 1950 nãºteau acasã, de obicei
în pat, dar numeroase erau cazurile naºterilor în cîmp în timpul muncii,
sau acasã jos pe podea stînd îngenunchiate sau pe vine. În timpul naºterii ºi al lãuziei cea mai importantã persoanã era moaºa, care a ajutat la
naºtere, a îngrijit mama ºi nou-nãscutul, rolul ei fiind însã mult mai însemnat, iar activitatea sa mult mai extinsã. Era aproape singura fiinþã
care se pricepea la vindecarea bolilor, practicînd moduri de vindecare
raþionale ºi magice. Ajutorul dat lãuzei ºi copilului impunea moaºei o
mare pricepere ºi rãspundere, îndeosebi dacã luãm în vedere condiþiile
în care trebuia sã-ºi desfãºoare activitatea.
De la sfîrºitul secolului al 19-le pînã în anii 1920, localitatea a avut-o
ca moaºã pe soþia lui Petru Ruja, nãscutã Eva Cefan, cunoscutã de
cãtre comunitate mai ales dupã poreclã „nanã Ievã a Miºchii”. Femeia
de 41 de ani, mamã a patru copii, a terminat la Oradea ºcoala de pregãtire a moaºelor, ceea ce se poate dovedi cu diploma semnatã la 22 iulie
1895, printre alþii ºi de dr. Konrád Márk, directorul instituþiei. Între anii
1920–30 a activat în sat o moaºã nemþoaicã, care a fost înlocuitã de
alta, numitã Cloroaie. Dupã anii 1930, pînã la dezvoltarea reþelei sanitare sarcinile moaºãi i-au revenit unguroaicei Iuliana Czégény, care mai
tîrziu s-a cãsãtorit cu Ioan Pãtcaº, român din localitate.
Prezenþa moaºei însemna pentru lãuzã siguranþã, încurajare. O sãptã247

mînã întreagã îngrijea mama ºi copilul, activitate pentru care – neavînd
salariu lunar – era rãsplãtitã din partea familiilor cu un prosop, cereale,
iar mai tîrziu cu bani. Moaºa dãdea nume nou-nãscutului aplecîndu-l spre
icoane ºi rostindu-i prenumele, tot ea mergea la casa satului sã înmatriculeze copilul, dictîndu-i numele ºi data naºterii.
În ciuda strãdaniilor moaºei, datoritã condiþiilor nefavorabile, în trecut
mortalitatea infantilã era frecventã. Sugaciul decedat fãrã a fi botezat nu
putea fi îngropat în cimitir în rînd cu ceilalþi morþi, numai în caz cã se
îngropa împreunã cu mama lui la fel rãposatã. Se numeau zvîrcolaci ºi se
credea despre ei cã lor li se datoreazã eclipsa de lunã.
Cea mai importantã perioadã în viaþa lãuzei ºi a sugarului era cea a
primelor ºase sãptãmîni, determinatã de o seamã de reguli, interdicþii ºi
prescripþii. Timp de ºase sãptãmîni nu se cuvenea de exemplu sã-ºi pãrãseascã casa, nu avea voie sã tragã apã din fîntînã ca sã nu i sece
laptele, îi era interzis cusutul pentru a nu-ºi pierde vederea, sugarul trebuia alãptat mai întîi din sînul drept, ca copilaºul sã nu fie stîngaci.
Pentru a nu-i seca laptele mama trebuia sã-ºi înfingã în bluzã un ac de
siguranþã cu acul în sus. Practicile magice menite sã apere copilul ºi sã
contribuie la dezvoltarea lui fizicã ºi spiritualã sînt multe la numãr. Dat
fiindcã se considera cã apa primului lãut determinã sãnãtatea copilului,
în aceastã apã se punea cu scop preventiv busuioc ºi apã sfinþitã, iar
dupã îmbãiat se vãrsa pe un loc neumblat ori la rãdãcina unui pom, drept
simbol al fecunditãþii.
La Micherechi, desigur într-o formã modificatã, s-a pãstrat pînã în
zilele noastre obiceiul vizitãrii lãuzei, cunoscut sub denumirea „mere cu
dã mîncat”. Scopul primordial al acestui obicei a fost deservirea lãuzei
cu mîncãruri gãtite, cãruia i s-au adãugat alte elemente de naturã magicã, menite sã asigure ocrotirea sãnãtãþii copilului ºi belºugul de lapte al
mamei. Vasele în care se ducea mîncarea nu puteau fi înapoiate numai în
ziua urmãtoare, pentru a nu duce somnul copilului. La plecare vizitatoarea trubuia sã lase pe patul lãuzei un fir de „zdrãmãturã” de pe propria-i îmbrãcãminte, rostind urmãtoarele: „Ce-i a vost, fie-a vost, / Ce-i
a mneu, fie a mneu / ªi nu vã duc nici þîþa, nici somnu.” În scopul apãrãrii sugaciului vizitatoarea care avea ciclul, punînd mîna pe creºtetul copilului trebuia sã zicã „Pruncu fie curat, cã io nu-s curatã.” Dupã credinþa popularã copilul – mai ales cel nebotezat – este periclitat de acþiunile
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spiritelor rãuvoitoare îndeosebi dupã apusul soarelui, tocmai pentru
aceasta mama se strãduia sã nu-ºi lase singur copilul, sau punea în
leagãn sau în pat obiecte cu presupuse forþe magice: cuþit, tãtarcã,
tãmîie, usturoi, ºorþul mamei, etc. Cele mai mari primejdii pentru copilaºii nebotezaþi erau deochiatul ºi schimbatul, boli produse în urma activitãþii puterilor rele, vindecate prin anumite procedee magice, la care vom
reveni în capitolul destinat elementelor de bazã ale credinþei populare
din Micherechi.
În ciclul vieþii, cãsãtoria prezintã un punct culminant, astfel ceremonialul nupþial pãstreazã multe elemente, acte ºi fenomene strãvechi. Despre
acest eveniment important atît în viaþa tinerilor, a familiei ºi a întregii comunitãþi, Maria Gurzãu Czeglédi a publicat un studiu vast, temeinic, care
cuprinde printre altele ºi multe date înregistrate la Micherechi. Volumul
analizeazã întregul ceremonial nupþial de la obiceiurile tradiþionale din
perioada prenupþialã pînã la manifestãrile social-culturale pentru tinerii
cãsãtoriþi, incluzînd obiceiuri, credinþe ºi creaþii populare legate de
acest eveniment.
În viaþa socialã a tinerilor din Micherechi aveau un rol major – pe lîngã
ºezãtori ºi alte ocazii de muncã în comun – ocaziile de joc, organizate în
duminicile anului ºi la sãrbãtori. Jocul nu a însemnat numai o ocazie de
distracþie ci a avut rol însemnat în legarea cunoºtinþelor ºi în prefigurarea viitoarelor cãsãtorii.
În multe cazuri pãrinþii hotãrau în privinþa cãsãtoriilor, þinînd seamã în
primul rînd de starea materialã a familiilor. Situaþia socialã ºi financiarã
diferitã, lipsa fondurilor necesare pentru organizarea nunþii, precum ºi
neînþelegerea dintre pãrinþii tinerilor erau motivele principale ale frecventãrii variantei mariajului popular cunoscutã la Micherechi sub denumirea
de fujit. Dacã încãlcarea legilor tradiþionale legate de cãsãtorie era fãcutã din motive materiale, fãptuitorii nu erau condamnaþi din partea comunitãþii. Tinerii care nu aveau posibilitatea de a susþine cheltuielile nunþii,
mergeau mai cu seamã la pãrinþii feciorului. În caz cã motivul acestui
„act de rãpire” era cã pãrinþii nu cãdeau de acord, tinerii se duceau la
rude sau la prieteni. Fujitul a fost în general o modalitate acceptatã de
cãtre întreaga comunitate, fãcutã de multe ori cu acordul pãrinþilor. Cei
fujiþi însã nu puteau beneficia de unele tradiþii aparþinãtoare actului oficial
de cãsãtorie: fata nu putea îmbrãca haine de mireasã, preotul nu oficia
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ceremonia în faþa altarului, etc. Unele elemente principale ale obiceiului
fujitului însã – dupã concepþia comunitãþii – erau identice cu cununia
bisericeascã sau civilã, datina fiind practicatã conform unui scenariu tradiþional, dupã care de multe ori tinerii se ºi cãsãtoreau þinînd cununie mai
modestã. Trãsãturile caracteristice ale acestui model arhaic de cãsãtorie, practicat sub formã transformatã chiar pînã în anii 1980, sînt descrise ºi analizate amãnunþit în lucrarea intitulatã „Dala fujitului la Micherechi”, semnatã de Alexandru Hoþopan.
În situaþiile obiºnuite, cînd atît tinerii cît ºi pãrinþii lor cãdeau de comun
acord în privinþa timpului ºi modului cãsãtoriei, se þinea nuntã, care de
obicei dura o sãptãmînã încheiatã. Tocmeala prealabilã referitoare la cele
materiale, era urmatã de peþit, fata fiind cerutã de cãtre fecior prin formule de peþire. Logodna „încredinþare” organizatã de obicei la casa fetei în
zi de duminicã sau de sãrbãtoare, se desfãºura cu cîteva sãptãmîni înaintea ceremonialului nupþial. La logodnã erau invitaþi naºii – de obicei
naºii de botez ai mirilor – rudele ºi persoanele apropiate. Tinerii cu
aceastã ocazie schimbau între ei cadouri mici, mai nou inele.
Poftirea la nuntã era fãcutã cu o sãptãmînã înaintea cununiei, de obicei duminicã dupã masã, de cãtre chemãtorii îmbrãcaþi în haine negre
de sãrbãtoare, aleºi prealabil din partea mirelui ºi a miresei, care aveau
rechizite speciale, pãlãrie, bãþ ºi sticlã cu vin, toate împodobite cu panglici multicolore, flori ºi verdeþuri. Textele de chemare la nuntã se referã
în primul rînd la scopul venirii solilor, dar cuprind salutãri, urãri de bine,
referiri la activitãþile legate de nuntã.
La Micherechi chiar ºi în zilele noastre, pregãtirile pentru nuntã þin o
sãptãmînã întreagã. În ziua de luni, în curtea familiei mirelui, bãrbaþii, vecinii
ºi rudele apropiate construiau cortul, marþi femeile coceau colacii ºi prãjiturile, miercurea se fãceau aluatele. În zilele premergãtoare cununiei se
pregãteau toate cele necesare pentru masa-mare, se jumuleau „ciupeleu”
gãinile, se tãiau animalele. În ajunul cununiei, la casa miresei se þinea
„steg”, o petrecere cu muzicã ºi dans, la care participau mai cu seamã
tinerii invitaþi la nuntã. Aceastã petrecere poartã în denumirea sa de „steg”
amintirea unui rit vechi, care apare în mai multe obiceiuri (de exemplu
ca act final al construirii caselor sau în riturile agrare), creanga împodobitã cu panglici multicolore, spicuri de grîu, sticlã cu bãuturã etc, fiind
drept simbol al fecunditãþii.
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În ziua cununiei cei invitaþi se
adunau la casa mirelui ºi a miresei, unde erau serviþi cu mîncãruri
ºi bãuturi. Scenariul ceremonial a
luat început cu sosirea naºilor, care
erau conduºi la nuntã de chemãtori. Mirele îºi lua rãmas bun de la
pãrinþi printr-o oraþie de iertãciune, dupã care alaiul condus de chemãtori – în care se aliniau dupã
reguli bine definite mirele cu o
veriºoarã, naºii, pãrinþii, feciorii ºi
fetele, ceata nevestelor chiuitoare
ºi dansatorii acompaniaþi de muzicanþi – plecau dupã mireasã. La
poarta miresei trimiºii mirelui purtau un dialog cu elemente umoristice, în urma cãruia feciorul trebuia sã corespundã anumitor probe,
Tineri cãsãtoriþi din anii ’50
dupã care alaiul mirelui era invitat
ºi ospãtat cu bãuturã ºi cozonac.
Cerutul miresei se desfãºoarã ºi în zilele noastre conform obiceiului
tradiþional, travestirea miresei. Cînd se cerea sã li se aducã mireasa,
familia le oferea mai întîi o bãtrînã, apoi o copilã, amîndouã fiind refuzate din partea grãitorilor. Dupã acest act nelipsit de dialoguri ºãgalnice
era adusã adevãrata mireasã, care îºi lua rãmas bun de la casa pãrinteascã prin versuri sensibile, emoþionante. Aceste oraþii de rãmas bun
cunosc o varietate deosebitã la Micherechi, în funcþie de capacitatea de
dramatizare a creatorului popular. Atît versurile, cît ºi cîntecul despãrþirii numit „hora mniresî” au în centru sentimentul dureros al despãrþirii, al
trecerii într-un nou statut uman, necunoscut, neobiºnuit.
Ceremonialul nupþial conþine multe acte ºi ritualuri magice. Spectacolul nupþial era în centrul interesului întregii comunitãþi, astfel toate
momentele care se desfãºurau în vãzul tuturor primeau o deosebitã
importanþã: îmbrãcãmintea mirilor ºi a nuntaºilor, comportamentul alaiului, strigãturile, dansurile, starea materialã a familiilor oglinditã prin
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mîncãrurile ºi bãuturile împãrþite pentru cei care au ieºit în stradã, lîngã
bisericã sau la casa satului sã „vadã mnireasa”.
Cununia la bisericã, slujba divinã sãvîrºitã dupã canoanele Bisericii
Ortodoxe include multe simboluri sacre, rituri de unire, de sfinþire ºi
purificare. În timpul ritualului religios o parte din invitaþi continuã spectacolul nupþial, dansînd ºi rostind strigãturi speciale în faþa bisericii.
Dupã sãvîrºirea cununiei la bisericã urma cununia oficiatã la primãrie,
dupã care convoiul pornea spre casa mirelui. Conform credinþei, nuntaºii plecau la casa mirelui pe o altã cale, nu era permis sã repete calea
pãºitã, ca sã fie durabilã cãsãtoria. Drumul iniþiatic era presãrat din loc
în loc cu obstacole simbolice. Tinerii cãsãtoriþi erau opriþi în drumul lor
spre casã prin legãturi de funii, simboluri ale piedicilor care îi aºteaptã
în viaþã. Pentru a primi cale liberã, trebuiau sã plãteascã.
La casa mirelui se sãvîrºeau rituri cu esenþã simbolicã, primirea mirilor, îndeosebi a miresei fiind un act foarte important în ceremonialul nupþial. Alaiul nupþial, în frunte cu tinerii cãsãtoriþi înconjurau de trei ori masa
din curtea socrilor mari pe care era aºezat un cozonac, boabe de grîu,
un castron cu apã sfinþitã ºi un mãnunchi de busuioc. În timpul înconjurãrii douã fete virgine aruncau asupra nuntaºilor boabe de grîu, îi stropeau
cu busuioc muiat în apã, simboluri ale rodniciei, fecunditãþii ºi fertilitãþii.
Cozonacul ca însemn al bunãstãrii ºi al belºugului, era aruncat în sus, ca
cei prezenþi, mai cu seamã copiii sã-l prindã, sã-l împartã ºi sã-l mãnînce.
Soacra mare îºi primeºte nora cu urãri de întîmpinare, dupã care tînãra
soþie salutã pãrinþii soþului prin creaþii populare în versuri, care conþin
normele integrãrii ei în noua sa familie.
Cina tradiþionalã, care avea loc de obicei în cortul din curtea mirelui,
consta din supã de gãinã, tocanã ºi carne prãjitã, prãjituri, tort ºi diferite
bãuturi. În timpul cinei aveau loc diverse creaþii populare, oraþii hazlii,
închinãri, urãri de bine, strigãturi de veselie, cîntece ºi dansuri. Integrarea fetei în comunitatea nevestelor prin dansul miresei este ºi azi punctul culminant al ceremonialului. Dansul miresei ºi al mirelui se desfãºura dupã cinã, pe la miezul nopþii. Se cuvenea ca invitaþii sã danseze în
ordinea gradelor de rudenie cu tinerii cãsãtoriþi, punînd bani în castronul pãzit de naºi. La sfîrºitul dansului mirele îºi rãpea mireasa, care
îmbrãca rochia de nevastã, îºi împletea pãrul în coc ºi se învelea cu
basmaua dãruitã din partea soacrei. Gãteala capului, precum ºi îmbrã252

cãmintea semnalau noua stare în
care a intrat, conform cãreia nevasta nu mai putea umbla cu plete
ºi cu capul dezvelit. Dupã actul de
inaugurare în rîndul nevestelor continuã petrecerea, la capãtul cãreia
noua pereche însoþitã de muzicanþi
conduce acasã naºii în semn de
mulþumire.
În urma multiplelor schimbãri
sociale ºi a cãsãtoriilor mixte tot
mai frecvente ºi la Micherechi, obiceiurile de nuntã s-au degradat. În
ultimii ani se observã procesul
practicãrii vechilor tradiþii legate de
nuntã în mod conºtient din dorinþa
de a le revitaliza.
La românii din Ungaria ceremonialul funerar este la fel de bogat
Nuntaºi
în obiceiuri ºi credinþe, care îºi au
originea în misteria lumii transcendentale ºi în frica de mort, de lumea cea de dupã moarte. Moartea este
semnalatã anticipat de diverse simptome raþionale ºi iraþionale, sosirea
morþii fiind semnificatã prin fenomene ale naturii, dar ºi prin fenomene
neobiºnuite legate de anumite obiecte. La Micherechi înseamnã moarte
de exemplu dacã cîinele chelãlãieºte, bufniþa cîntã, gãina cîntã ca cocoºul, cade o stea, pocnesc uºile sau piesele de mobilã, se rupe arcul
ceasului, cade de pe perete oglinda. Sînt însã ºi anumite interdicþii pentru evitarea sosirii morþii, de exemplu nu e permis sã se umble încãlþat
pe un singur picior, sau sã se pãºeascã peste piciorul omului care
ºade. Sînt unele visuri care prevestesc moarte, ca de exemplu: extragerea dintelui, casã dãrãpãnatã, noroi, apã tulbure, zãpadã.
Conform credinþei, pînã la mutarea sa definitivã în cealaltã lume, duhul
decedatului se aflã timp de ºase sãptãmîni în apropierea cadavrului, în
camerã, în casã, în împrejurimea casei, în streaºinã, sub sicriu, în cimitir
etc. Dupã unele închipuiri, sufletul mortului care nu trãit o viaþã deplinã
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activeazã ca o fiinþã rãuvoitoare, rãmînînd în veci pe pãmînt. Pentru
apãrarea în contra sufletelor celor stinºi din viaþã, comunitatea din Micherechi cunoaºte multe precedee preventive. Printre acþiunile necesare la sosirea morþii se enumerã deschiderea ferestrelor, acoperirea suprafeþelor strãlucitoare, oprirea ceasului.
Pregãtirea mortului pentru lumea cealaltã cuprinde multe activitãþi
practice ºi de naturã magicã. I se închid ochii punînd pe ei cîte un ban, i
se pune în mînã o lumînare ca sã-i lumineze drumul, i se spalã trupul,
este îmbrãcat în hainele pregãtite cu mulþi ani în urmã, în special pentru
a fi înmormîntat în ele, i se leagã bãrbia ºi îi este acoperitã gura, i se taie
unghiile. Toate obiectele trebuincioase în aceste îndeletniciri sînt îngropate de obicei într-un loc neumblat, mai cu seamã lîngã gard, fiindcã se
crede cã acestea pricinuiesc gãlbinare dacã cineva le atinge.
Decedatul este aºezat pe catafalc în camera curatã „ce stãtãreaþã, ce
dã cãtã uliþã”. Este îmbrãcat în hainele pregãtite anterior, numite „hane
dã moarte” cu excepþia fetelor tinere, care sînt îmbrãcate în haine albe
de mireasã ºi cununã „periºene”. În sicriul a cãrui interior pe vremuri se
afuma pentru eliminarea duhurilor rele, se aºezau alãturi de cel decedat
ºi unele piese anexe. Ca anexe funerare pot figura obiecte determinate
de personalitatea decedatului, obiecte de folosinþã, lucruri necesare în
viaþa transcendentalã ºi unele recuzite pentru îndepãrtarea duhurilor necurate: carte de rugãciune, pipã, fotografie, bani, etc.
Pînã cînd mortul se afla pe catafalc în casa mortuarã era interzis gãtitul, spãlatul ºi aprinderea focului. Cadavrul era supravegheat, priveghiat
permanent. În cercul românilor din Micherechi bocirea mortului este o
tradiþie veche, practicatã ºi în zilele noastre, care are la bazã credinþa în
supravieþuirea sufletului celui decedat. Linia melodicã ºi alcãtuirea poeticã a bocetelor din Micherechi cunoaºte o mare diversitate.
Înainte de acoperirea sicriului se practica un obicei cu scopul de a
pricinui fecunditate. Mortul, îndeosebi gazda casei era slobozit de legãturi, ºi i se învîrteau pe sub mîini boabe de grîu sau de porumb legate
într-o hainã, care apoi se dãdeau pãsãrilor de curte, pentru ca norocul sã
rãmînã în casã.
Mortul gata pentru viaþa de apoi se scotea din casã cu picioarele
înainte. Dupã scoaterea din casã a sicriului sînt rãsturnate scaunele ºi
masa din camerã, ca astfel sã fie împiedicatã revenirea mortului. Referi254

tor la morþii care se reîntorc sînt unii factori, cãrora comunitatea din Micherechi le dã o deosebitã importanþã. Cei morþi, pot sã aparã o singurã
datã, de trei ori, ºase sãptãmîni, zilnic sau un an de zile. Conform credinþei rãposaþii apar îndeosebi noaptea, la miezul nopþii, ispitind de obicei
în casã, în curte, în acareturi sau în cimitir. Pot sã ia mai multe feluri de
aspecte, cel mai des apar în realitatea lor trupeascã, aºa cum au fost
îngropaþi, în formã de luminã, ca umbrã, dar pot sã fie ºi invizibili. Motivele reîntoarcerii sînt diferite: continuarea activitãþii, îngrijirea copiilor, pedeapsã, înfricoºare, etc.
Înmormîntarea se desfãºura de obicei dupã masã. Pînã la construirea
morgãi în anii 1980, morþii erau duºi în cimitir din casa decedatului, unde
se aduna aproape întreg satul. La obiectele funerare, steaguri, cruci,
sfeºnice, se lega cîte-o batistã albã. Participanþii ceremonialului funerar,
ca un ultim rãmas bun, sãrutã crucea de pe sicriu ºi aºazã bani pentru
bisericã zicînd: „Dumnezo-l ierte ºi-l hodineascã”. Femeilor gravide le
era interzisã sã sãrute crucea, fiindcã se credea cã copilu i se va îmbolnãvi de gãlbinare.
În timpul prohodului se cîntã „hora mortului”, în care decedatul îºi ia
rãmas bun de la ai sãi, printr-o cîntare compusã de un autor popular,
care cuprinde detaliile legate de viaþa ºi moartea decedatului. Cei mai
cunoscuþi autori-interpreþi micherecheni ai acestor creaþii ocazionale sînt
Teodor Sava ºi Vasile Poiendan.
În cadrul liturghiei se dãdeau de trei ori peste sicriu traiste pline cu
colaci, care erau împãrþiþi între copii cînd se scotea mortul din curte. Se
citeºte lista dãruitorilor ºi sumele donate pentru bisericã. Mortul era condus la cimitir de cortegiul funerar compus din urmãtoarele persoane: un
om mai vîrstnic cu crucea cioplitã din lemn, bãrbaþi care duc douãsprezece steaguri bisericeºti, un bãiat îmbrãcat în stihar care duce o cruce,
patru copii îmbrãcaþi în stihare cu sfeºnicele, preotul, cantorii, trãsura cu
sicriul ºi cu cununile, membrii familiei, femeile, bãrbaþii. Pe drumul care
duce spre cimitir cortegiul funerar se oprea de trei-patru ori, lîngã bisericã, la rãscruci.
Sãparea gropii la Micherechi este ºi în zilele noastre sarcina bãrbaþilor
înrudiþi. Mormîntul era sãpat totdeauna în dimineaþa zilei înmormîntãrii,
ca spiritele necurate sã nu se poatã cuibãri noaptea în mormînt. În cadrul ritualului înmormîntãrii cei prezenþi aruncã pe sicriu bani mãrunþi,
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ca cel stins din viaþã sã aibã bani pentru a trece vama în cealaltã lume.
Pe lîngã bani se mai aruncã în mormînt ºi bulgãri de þãrînã, ca o ultimã
datorie creºtineascã, spunînd: „Fie-i þãrîna uºoarã” Tot în groapã se
aruncã panglicile batistelor primite de la mort, legate de obiectele funerare ºi la braþul celor ce le duceau. Rudele în general rup o bucatã din
giulgiul numit „urzîcar”, care poate fi folositã mai tîrziu în anumite procedee magice menite sã apere pe cei vii de cei morþi.
Credinþa cã din cimitir nu se poate duce nimic acasã are la bazã
dorinþa de a pãstra ordinea cimitirului ºi de a nu deranja liniºtea celor
înmormîntaþi aici. Respectul ºi frica faþã de morþi apãrã integritatea cimitirului, mormintelor, crucilor. Conform credinþei, cei care încalcã regulile bine cunoscute legate de cimitire, vor deceda de curînd, sau vor
suferi de gãlbinare.
Cei care l-au însoþit pe mort pe drumul cel din urmã, participau la
pomana organizatã la casa mortuarã, obicei practicat încã ºi la începutul
anilor 1990. Pomana – care pe vremuri a avut loc în cimitir – se face
pentru iertarea pãcatelor celor decedaþi. Ritualul ducerii mîncãrurilor la
cimitir se pare a fi reminiscenþã a pomenii de odinioarã, care are la
bazã forma primarã a sacrificiului mortuar, hrãnirea simbolicã a rãposaþilor. În ultimele decenii, pînã la începutul anilor 1990 pomana se
fãcea imediat dupã înmormîntare la casa mortului, unde cei prezenþi
erau ospãtaþi cu þuicã, pîine ºi slãninã. Acest obicei – la fel ca ospãtarea rudelor dupã slujbele divine (crestatã) sãvîrºite în amintirea morþilor
la ºase sãptãmîni ºi la un an dupã stingerea lor din viaþã – în ultimii ani
a dispãrut din tradiþiile românilor din Micherechi.

Sãrbãtorile calendaristice
Vestigiile spirituale legate de calendarul popular au fost înregistrate,
salvate de la pierire în ultimii ani. Informaþiile de teren inedite au dovedit,
cã sãrbãtorile ºi obiceiurile din ciclul calendaristic se metamorfozeazã
neîncetat, devenind în multe cazuri scenarii rituale lipsite de funcþia originalã. În cazul sãrbãtorilor calendaristice criteriul principal de ordonare este timpul. Calendarul popular se bazeazã pe fenomene cosmice,
echinocþii, solstiþii, faze lunare, rãsãrituri ºi apusuri de soare, sãrbãtorile anului – fie ele cu datã fixã sau mobilã – fiind dedicate divinitãþilor,
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„Cu Iordanu”

Grîu fiert la Sîntoader
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Prescuri ºi pistornice
oamenilor, animalelor, plantelor,
fenomenelor cosmice ºi terestre.
Obiceiurile ºi credinþele legate
de viaþa religioasã timp îndelungat
au trecut prin mai puþine influenþe,
inovaþii, decît datinile de origine
precreºtinã, ceea ce se explicã cu
puterea conservatoare a bisericii
ortodoxe ºi mentalitatea oamenilor
crescuþi în spirit religios. În Micherechi unele elemente, fapte legate
de sãrbãtorile anului, mai cu seamã cele de Crãciun, Paºti ºi Rusalii, se mai practicã ºi în zilele
noastre. În lucrarea de faþã este
posibilã doar prezentarea obiceiurilor ºi credinþelor legate de sãr258

Cununã de grîu la Rusalii

bãtorile cele mai mari ale anului, sistematizate pe baza ciclurilor calendaristice.
Cea mai mare sãrbãtoare a ciclului de iarnã este Crãciunul, sãrbãtoare dedicatã zeului solar în perioada solstiþiului de iarnã, peste care
creºtinismul a suprapus Naºterea Domnului Iisus. Crãciunul este anticipat de perioada Postului Mic, care însã nu era reprezentat prin abþineri atît de stricte ca postul din ciclul pascal. Cu un mileniu în urmã,
data Crãciunului a însemnat ºi începerea anului nou, aºa se explicã cã
unele obiceiuri ºi credinþe se practicã la ambele sãrbãtori. În tradiþiile
legate de Crãciun se suprapun mai multe straturi de obiceiuri ºi credinþe, ceea ce se dovedeºte ºi cu abundenþa acestora în cadrul sãrbãtorii
Crãciunului. Cel mai rãspîndit obicei de Crãciun, practicat în forma lui
simplificatã ºi în zilele noastre, este colindatul „umblatu a cucuþare”.
Obiceiul menit sã asigure sãnãtate, noroc ºi belºug se desfãºura pînã
în anii 1920 conform Calendarului Iulian, iar mai tîrziu în ajunul zilei de
25 decembrie, dupã scenariul bine cunoscut de cãtre sãteni. Colindãtorii sînt organizaþi de obicei în cete masculine sau grupe de copii, care
interpreteazã din casã-n casã textele ceremoniale cu formule magice,
purtînd cu ei recuzite rituale. Obiceiul pãstreazã unele forme precreºtine ale ceremonialului sacru peste care s-a suprapus vestea Naºterii
Mîntuitorului. Scenariul morþii ºi renaºterii divinitãþii apare ºi în jocul
dramatic „Umblatul cu turca”, care conþine urmele unor rituri ale fecunditãþii. Figura centralã a scenariului încãrcat cu straturi simbolice este
masca teriomorfã asemãnãtoare unei capre, identificatã de unii cu diavolul. Masca este compusã din cap, corp ºi un bãþ. Capul cu bot de
animal nedefinit are coarnele împodobite cu panglici, clopoþei, flori artificiale, oglinzi. Purtãtorul mãºtii stã în poziþie dreaptã sub pãtura care îl
acoperã, deschide ºi închide botul animalului clãmpãnind cu ajutorul
unei sfori ascunse. În ceata turcaºilor turca este singurul personaj mascat. Urarea cetei compusã din flãcãi s-a ºters din tradiþiile locale, fiind
practicatã ultima datã în anii 1940. Punerea pe scenã prin anii 1970 a
vechiului obicei dramatic a ajutat la revitalizarea acestuia.
Anul nou este în viaþa comunitãþii un moment hotãrîtor, care cuprinde
un ceremonial al morþii ºi renaºterii simbolice a timpului la cumpãna
dintre ani. Momentul de trecere, începutul unei noi perioade este potrivit atît pentru procedee de prorocire cît ºi pentru acþiuni sãvîrºite în
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scopul influenþãrii viitorului. Membrii comunitãþii s-au strãduit sã prevesteascã soarta anului viitor, mersul vremii ºi mãritiºul. Fetele nemãritate,
la miezul nopþii numãrau îndãrãt, de la zece la unu stîlpii gardului de
nuiele, legînd la ultimul o panglicã roºie, ca în ziua urmãtoare din forma
stîlpului sã ghiceascã caracteristicile exterioare ale viitorului soþ. Tot în
ajunul zilei de Anul Nou se putea prevesti data eventualei cununii. Fata
care voia sã se mãrite trãgea cu urechea la fereastra familiilor cu copii
mici, ghicindu-ºi data cãsãtoriei din vorbele (Du-te! sau ªezi!) discuþiei
auzite. Dat fiindcã mersul vremii a determinat situaþia economicã a familiilor, prevestirea acestuia pentru anul viitor era un obicei foarte
rãspîndit, cunoscut în Micherechi sub forma întocmirii calendarului de
ceapã. În douãsprezece foi de ceapã, care simbolizau lunile anului viitor, se punea aceeaºi cantitate de sare, ca apoi din mãsura în care s-a
topit sarea pe foile aºezate pe cuptor, sã se prevesteascã mãsura precipitaþiilor lunilor respective.
Aproape toate credinþele legate de Anul nou sînt menite sã asigure
noroc ºi prosperitate pentru întreaga comunitate în anul respectiv, astfel erau anumite acþiuni interzise ºi obligatorii, executate cu scop exorcist în noaptea de revelion. La miezul nopþii se trãgeau clopotele, tinerii
cutreierau satul pocnind din bici, clãmpãnind ºi fãcînd mare zarvã, astfel izgonind simbolic sãrãcia ºi nenorocirea din sat. Dupã încetarea
obiceiului de întîmpinare a noului an, tinerii continuau vergelul, jocul de
Anul Nou. Petrecerea cunoscutã sub aceastã denumire pe vremuri probabil a cuprins un ceremonial ritual de prorocire, care cu timpul s-a
ºters din memoria oamenilor.
Conform credinþei, ceea ce se petrece în ziua de 1 ianuarie, se va
petrece în tot timpul anului. În aceastã zi nu se dãdea nimic din casã,
erau interzise cheltuielile de orice fel. Se credea cã în aceastã zi „umblã
ursîtoarele”, a cãror apariþie prevesteºte noroc, sãnãtate ºi pace întregii familii, îndeosebi copilului nãscut atunci. Primul vizitator trebuia sã
fie bãrbat, fiindcã acesta aducea noroc, pînã cînd femeia însemna nenorocire. De aceea erau aºteptaþi bãieþii, care trecînd pragul casei, rosteau urãturile de Anul Nou, activitate pentru care primeau bani ºi prãjituri din partea familiei. „Anu Nou ce astãz vine / Sã v-aducã dar ºi bine.
/ Anu Nou ce sã apucã / Bucurie sã v-aducã!”
Ziua marcatã în calendarul creºtin de celebrarea Botezului Domnului
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este ultima zi a ciclului de iarnã, dedicatã sfinþirii caselor, purificãrii
mediului înconjurãtor de forþele malefice. În aceastã zi „umblã popa cu
cruce”, preotul, însoþit de cantor ºi de copiii ministranþi stropeºte cu
apã sfinþitã locuinþa ºi clãdirile anexe ale gospodãriei, în scop purificator, pentru asigurarea fecunditãþii ºi izgonirea duhurilor necurate. Pînã
la sosirea preotului familia þinea post, gazda casei punea pe masã bani
pentru bisericã, iar banii destinaþi bãieþilor erau aruncaþi în gãleata cu
apã sfinþitã. Bãieþii scuturau clopoþelul legat la brîu strigînd „Uouþã nanã!”,
iar în schimb le dãdeau fetelor fuior ca sã le creascã pãrul cît mai
repede. Dupã credinþa popularã produsele sfinþite de preot au putere
magicã, în scopul îndepãrtãrii bolilor se dãdeau animalelor boabele de
grîu ºi de porumb, aºezate în formã de cruce sub masã sau pe pragul
uºii. Fetele nemãritate îºi aºezau mãrgelele pe prag, ca sã le aducã
noroc ºi succes în cercul feciorilor.
Apa sfinþitã este cel mai important element sacru în credinþa popularã, cãreia comunitatea îi atribuie putere magicã, vindecãtoare. Pentru a
provoca sãnãtate membrii comunitãþii au bãut din ea pe nemîncate „pã
inima goalã” trei înghiþãturi. Era nelipsitã aproape din toate procedeele
de vindecare iraþionale, se ungeau cu apã sfinþitã pãrþile dureroase, dar
se vãrsa ºi în apa de scãldat a nou-nãscutului în scop de apãrare contra spiritelor necurate. Se varsã în fîntîni, în apa de bãut a animalelor,
dar unele femei puneau ºi în mîncãruri pentru a preveni orice boalã.
Perioada Cîºlegilor este consemnatã ca perioadã de trecere între
ciclul de iarnã ºi primãvarã, slobodã de distracþii, petreceri, nunþi, care
precede sãrbãtoarea Paºtelor. Postul Paºtelui este o perioadã de ºapte
sãptãmîni lipsitã de petreceri ºi distracþii, cu interdicþii alimentare. Petrecerile erau interzise, tinerii organizau de obicei la marginea satului
întrunirea cunoscutã sub denumirea de „Mãlãieº”, unde dansul era înlocuit cu jocuri de comunitate.Înterdicþiile referitoare la mîncãruri erau
respectate în mod sever. Se consumau doar alimente de provenienþã
vegetalã gãtite cu ulei de floarea soarelui. Cei care þineau post sever,
mai ale în ultima sãptãmînã din post nu foloseau nici ulei, ci gãteau
mîncãrurile doar cu apã ºi sare. La Micherechi erau preferate urmãtoarele mîncãruri de post: coade dã laboº, taºte cu brînzã, pisat cu lapte,
cocoradã, bugauã, chisãliþã dã tãrîþã, rãtiºe, vãrzar, ploaþã, þibere. În
fiecare sîmbãtã a Postului Mare „sîmbetele morþîlor” se pomenesc morþii
în bisericã, ducîndu-se în amintirea lor prescuri ºi lumînãri.
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Prima sîmbãtã din Postul Mare este sãrbãtoarea Sfîntului Toader,
cînd se împarte în bisericã grîu fiert, îndulcit, gãtit de prescurãriþã. La
prepararea grîului ºi coacerea prescurii se puteau angaja doar fete
nemãritate sau femei vãduve, astfel fiind asiguratã puritatea acestor
substanþe sacre. Ziua de Sîntoader este consideratã a fi începutul primãverii, în aceastã zi era interzisã munca, se tundeau caii ºi vacile,
mînzii ºi viþeii. Oprirea muncii se referea mai cu seamã la tors ºi þesut,
fiindcã se credea cã caii lui Sîntoader îi pedepsesc pe toþi cei care nu
respectã interdicþia. Sîntoaderul este o reprezentare miticã hipomorfã,
respectatã ºi temutã de oameni, ceea ce se dovedeºte ºi cu numeroasele povestiri despre activitatea acestei fiinþe malefice cu putere supranaturalã. De aceastã sãrbãtoare se leagã ºi obiceiul spãlãrii pãrului.
Fetele îºi spãlau pãrul cu apã în care au fiert muguri, pe care o vãrsau
dupã terminarea activitãþii la rãdãcina unui pom roditor în scop de a
provoca fecunditate.
Cu ziua de Sfîntul Gheorghe ia început anul nou agrar, aceastã zi
semnaleazã începutul pãstoritului, lucrãtorii sezonieri, slugile de la sãlaºe erau angajaþi de la Sînjorj pînã la Sînmihai. Tot de ziua aceasta se
leagã credinþa în activitatea intensivã a spiritelor rãuvoitoare, care apar
în numãr mare, stricã oamenii ºi animalele. În scop de prevenire se
puneau la porþi, la uºi ºi la ferestre plante exorciste, crengi de trandafir
sãlbatic, usturoi sau urzici. Actul de purificare, stropirea fetelor cu apã
era obicei de Sînjorj, care în zilele noastre este înlocuit cu udatul cu
parfum, practicat în ziua a doua de Paºte. În legãturã cu rolul apei în
obiceiurile tradiþionale trebuie sã amintim obiceiul ocazional „Umblatu
cu pãpãruga”, practicat vara, la apariþia secetelor, de cãtre o ceatã
formatã din bãieþi îmbrãcaþi în frunze de brusture, în scop de a dezlega
ploile.
Duminica care precede Paºtele are semnificaþia de reînviere a naturii.
La Florii se sfinþesc în bisericã ramuri de salcie (mîþîºoare), simboluri
ale vegetaþiei ºi fertilitãþii, care se pãstreazã acasã pe grinda susþinãtoare sau în grajd pentru tratarea bolilor, asigurarea fecunditãþii animalelor, apãrarea contra trãsnetelor.
Sãptãmîna Mare este ultima sãptãmînã a postului, perioadã de curãþire trupeascã ºi sufleteascã. Începînd cu Joia Mare dangãtul clopotului
este înlocuit cu bãtãile în toacã. În Vinerea Mare se þinea post sever,
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era interzisã aprinderea focului. Se credea cã spãlatul cu rouã înainte
de rãsãritul soarelui din aceastã zi are forþã vindecãtoare.
În ºirul sãrbãtorilor pascale cea mai însemnatã este duminica Paºtelui,
sãrbãtoare mobilã la diferite date calendaristice, cînd are loc procesiunea, înconjurarea bisericii. Conform naraþiunilor despre sãrbãtorirea
Paºtelui, în timpurile mai vechi credincioºii sãrbãtoreau Învierea Domnului cu o procesiune pe un teritoriu mai mare, cu scopul de a pãzi
teritoriul înconjurat de spiritele necurate ºi de nenorocirile naturii.
Oul roºu ocupã un rol central în obiceiurile Paºtelui. Ouãle se vopseau cu foi de ceapã sau cu grîu verde, iar decorarea se fãcea cu
aplicarea frunzelor pe ouã, înainte de a fi fierte în soluþia coloratã, ca
locul acestora sã rãmînã alb. Dupã o perioadã lungã de post, familiile
se vizitau reciproc, oaspeþii erau aºteptaþi cu masa pusã.
În lunea Paºtelui copiii vizitau rudele ºi cunoscuþii salutînd cu „Cristos
a-nviet!”, la care li se rãspundea cu „Adevãrat c-a-nviet!” Banii primiþi
pentru aceastã activitate îi duceau acasã, iar ouãle roºii le ciocneau
între ei, cîºtigînd cel care putea da cu banul în oul celuilalt, sau posesorul oului mai tare.
Paºtele morþilor este sãrbãtoare popularã þinutã în prima zi de luni
dupã Duminica Tomii, cînd se sfinþesc mormintele în cimitir, se pun
ofrande pe morminte în amintirea celor decedaþi. Printre muncile de
pregãtire se enumerã curãþirea, îngrijirea mormintelor ºi vopsirea ouãlor, care trebuie sã fie mai multe de ºapte la numãr. Femeile din Micherechi în aceastã zi þineau „pãºtiþele”, adunîndu-se la o casã pentru a
sãrbãtori amintirea morþilor cu mîncãruri ºi bãuturã, obicei necunoscut
în celelalte comunitãþi româneºti din þarã.
În prima zi de mai se practica obiceiul punerii anumitor verdeþuri la
poarta fetelor, numit „împãnatu cãputurilor”, care are la bazã închipuirile magice despre schimbãrile periodice ale vegetaþiei, florile ºi frunzele
fiind simboluri ale naºterii zeului vegetaþiei, ale reînvierii naturii cu semnificaþie fertilizatoare. În ultimele decenii obiceiul ºi-a pierdut stratul simbolic, fiind considerat un obicei care þine de viaþa socialã a tinerilor.
Obiceiurile legate de sãrbãtoarea Rusaliilor au de asemenea semnificaþie simbolicã. Sãrbãtoarea popularã cu datã mobilã este consacratã
sfinþirii holdelor „la þarinã”, iar mai tîrziu în bisericã printr-o slujbã religioasã. Din grîul sfinþit, fetele împleteau cununi, pe care le aºezau pe
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steagurile bisericeºti „pã prapori”. În anul viitor, cununile uscate se duceau acasã la animale, ca astfel sã fie asiguratã sãnãtatea ºi fecunditatea acestora. La sfîrºitul ceremonialului bisericesc se ducea acasã cununiþa împletitã din iarba sfinþitã, împrãºtiatã în bisericã, fiindcã putea fi
folositã la acþiuni de rodire ºi vindecare. Contra activitãþii forþelor magice se þinea în casã, se punea în patul copiilor ºi în grajd. Cel care a bãut
apã sfinþitã prin ea, putea scãpa de anumite boli.
Ziua Naºterii Sfîntului Ioan Botezãtorul se aflã în apropierea solstiþiului de varã, astfel ziua de Sînziene cuprinde în mod firesc obiceiuri cu
caracter simbolic. La Sînziene femeile împleteau cununi din planta galbenã, frumos mirositoare, care înflorea pe marginea drumurilor ºi pe
lîngã garduri în perioada coacerii grîului. Aºezatã pe morminte apãrã
rãposaþii de forþele malefice, aruncatã pe acoperiºul casei prezice viitorul persoanei care a confecþionat-o. Conform credinþei, cununa cãzutã
de pe acoperiº prevesteºte moarte.
Ziua dedicatã Sfîntului Apostol Petru marcheazã miezul verii, cu aceastã zi începe perioada seceriºului, cea mai importantã muncã agricolã.
Ziua Prorocului Ilie numitã „sãrbãtoare mînioasã” este totodatã sãrbãtoarea zeului focului ºi Soarelui, care provoacã incendii, produce tunete, trãsnete, fulgere, grindinã. La Sîntilie erau interzise muncile agricole,
seceratul, dar ºi spãlatul, pentru a nu fi pedepsiþi de stãpînul fulgerelor.
Sãrbãtoare Înãlþarea Sfintei Cruci a avut însemnãtate în metodele de
vindecare a bolilor. Balega culeasã în aceastã zi, uscatã ºi pãstratã în
podul casei se întrebuinþa în ceremonialul descîntatului. Are forþã vindecãtoare ºi coada ºarpelui tãiatã cu un ban în ziua crucii, dacã este
legatã pe bubã.
Pîna în ziua de Sînmihai se termina strîngerea recoltelor, sãrbãtoarea
de toamnã avea importanþã în privinþa întocmirii slugilor pentru perioada de toamnã ºi iarnã.

Mitologie popularã, credinþe, superstiþii, procedee
magice, fiinþe supranaturale
Mitologia popularã constituie principiul fundamental al vieþii tradiþionale, deoarece cuprinde multe cunoºtinþe despre om ºi naturã, încearcã
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sã explice originea ºi evoluþia lumii. Nesiguranþa viitorului, teama de
fenomenele necunoscute ºi de diversele nenorociri sînt cele mai importante motive ale creãrii credinþelor legate de fiecare moment al vieþii
þãrãneºti. Ansamblul de credinþe din Micherechi poate fi clasificat întrun registru larg, aparþinîndu-i divinitãþi, semizei, personificãri calendaristice, personaje magice binevoitoare, suflete dãunãtoare, elemente,
obiecte, plante magice. Sînt multe la numãr credinþele legate de fenomenele naturale ºi umane, sau de momentele importante ale vieþii. (Despre credinþele ºi superstiþiile legate de anumite momente, activitãþi,
fenomene, ocazii, sãrbãtori, etc am dat deja o prezentare schiþatã în
cadrul capitolelor respective.)
Pentru a putea stãpîni natura, omul a intercalat între el ºi lumea
transcendentã agenþi magici, cunoscuþi în localitatea cercetatã sub diverse denumiri: strîgoi, duhu cel rãu, sãtana, nãcuratu, bosorcaie. Semnele distinctive ale acestor fiinþe mitice – pentru denumirea cãrora se
folosea cel mai des expresia de strîgoi, strîgoaie – erau activitatea negativã ºi aptitudinea travestirii. Conform naraþiunilor cu temã misticã,
strigoiul îºi poate desfãºura activitatea preluînd diferite înfãþiºãri: pisicã, cîine, cal, broascã, gîscã, muscã, glas, femeie, fiinþã invizibilã. În
localitatea cercetatã sînt cunoscute mai multe fiinþe demonice, a cãror
trãsãturi însã deseori se contopesc cu atributele caracteristice strigoilor. Pricoliciul de exemplu nu este închipuit ca un om care se poate
metamorfoza în lup sau în cîine, ca un duh rãu cu acþiuni nefaste, ci ca o
fiinþã indefinitã cu care se pot speria copiii. În viziunea magicã a comunitãþii fiinþa demonicã supranaturalã numitã „Calu lui Sîntoader” este o
fiinþã centauricã, care rãpeºte pe toþi cei care au încãlcat regulile primei
sîmbãtã din Postul Mare. Seara de marþi este consideratã timp potrivit
pentru acþiunile strigoilor ºi sãvîrºirea practicilor magice. Conform credinþei, fiinþa mitologicã cunoscutã sub denumirea de Marþ Sara nenoroceºte pe toþi cei care nu respectã interdicþiile referitoare la muncile
casnice.
Credinþa în puterea dãunãtoare a fiinþelor malefice, frica faþã de femeile considerate strigoi a dat naºtere practicilor magice preventive, cum
erau de exemplu îmbrãcarea pe dos a pieselor de îmbrãcãminte, executarea anumitor miºcãri de evitare cu mîna stîngã, aºezarea obiectelor
profilactice în patul nou-nãscutului ºi în streºinã, punerea mãturii ºi a
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cuþitului în uºi ºi ferestre, utilizarea tãmîiei ºi usturoiului în scop de
îndepãrtare ºi apãrare contra spiritelor necurate.
Pentru sãvîrºirea acþiunilor sînt anumite fragmente de spaþiu încãrcate de accente magice, ca de exemplu rãscrucea, streºina casei, cimitirul, locurile neumblate. Acþiunile magice pot fi întreprinse cu succes
doar în anumite perioade de timp. Zilele potrivite din acest punct de
vedere sînt marþi ºi vineri, de care tocmai din acest motiv se leagã
numeroase interdicþii ºi prescripþii. Dintre sãrbãtorile anului, ziua de
Sfîntul Gheorghe este denumitã ca perioadã a activitãþii strigoilor „umblã strîgoile”. Timpurile faste pentru practici magice ºi pentru acþiuni
rãuvoitoare sînt dimineaþa înainte de rãsãrit, seara dupã asfinþit, dar mai
cu seamã miezul nopþii.
Fiinþele supranaturale ºi persoanele vii cu putere magicã au avut un
rol deosebit în cele mai frecvente ºi rãspîndite acþiuni vãtãmãtoare, cum
sînt stricarea nou-nãscuþilor, vrãjile de dragoste ºi luarea manei vitelor.
Vrãjile de dragoste sînt procedee magice cu scopul trezirii, provocãrii sentimentelor de iubire ale flãcãilor, dar erau cunoscute vrãji care se
practicau pentru a strica anumite persoane sau relaþiile dintre ele. Luarea manei vitelor era una dintre cele mai importante acþiuni dãunãtoare
ale strigoilor, tocmai pentru aceasta comunitatea s-a folosit de extrem
de variate practici magice de prevenire ºi vindecare. Prezentarea detailatã a vrãjilor de dragoste ºi a celor legate de mana vitelor nu este
posibilã în cadrul acestei lucrãri, ne vom limita doar la cîteva naraþiuni
înregistrate, care cuprind cele mai importante elemente ale acestora.
„Am fost odatã cu caii la stavã. O fost stava tumna acolo lîngã drumu
dã fer. Trãbuie ºi vii pîn temeteu cãtã casã. Cu crãpestele ºi cu zbiciu
vinem acasã. Cînd ajung acolo la temeteu – c-o fost cale pîn temeteu
– mã uit, apu tã lumine vãd p-acolo. D-apu ce-i? Stau io înt-on loc cole
cu zbiciu ºi mã gîndesc. M-apuc la fugã apoi. Adecate o fost doauã
muieri în ptele goalã. ªi dãzvãlite, aºe cu pãru pã spate. Aºe p-acie
vreme zîceu cã-ºi fac dã mãrit. Ierau cu luminã-n brîncã amîndoauã.
C-oace fãceu aºe ºi sã poatã mãrita.” (Gheorghe Sava, 1911)
„Fetele-º fãceu dã mãrit. Sã dãzbrãcau în ptele goalã, apu sã frecau
cu curu dã uºe beserecii, apu aºteptau cînd s-or mãrita. Noapte le
fãceu aºte, la mneazãnoapte. În Joie Mare. Poate cã mai fãceu iele
uarice, ce nu videm noi.” (Maria Martin, nãscutã Marc, 1908)
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„O perit laptele dî la vacã. Muiere aciie o cîºtigat dî la vecine, cã ce ºi
sã ºtie face, cã nici o leacã dã lapte nu dã vaca, numa tã dã cu picioru,
dã stã ºi-o omoare. O zîs cã ºi-º cîºtije vîrv dã coasã pãrãsît, care-i
þîpat. Apu ºi-l baje-n foc, apu ºi zîcã cãtã lapte: Nu ard laptele, nici
vaca, numa pã cine o dus laptele dî la vacã. Apu pune coasa cu vîrvun sus, ºi mulje pã iel, apu s-a tãmãdi vaca. Zîce cã dã noauã uãri.”
(Maria Martin, nãscutã Marc, 1908)
„La on uom i-o furat laptele dî la vacã. Apu o mãrs vaca acasã la
uoamu acela care i-o furat laptele. Gazda s-o dus la Rãmînie. Apu o
zîs cãtã iel vrãjitoare aciie dîn Rãmînie, cã du-te acasã, ie vaca, þ-o bate
bine, bine, bine. Cela o vinit acasã, o luat vaca. Vaca pã cum o bãte,
aºe sã-ntinde, aºe sã tãmãde. Aºe o bãtut vaca, cã o murit ciie care i-o
furat laptele.” (Iuliana Sava, nãscutã Gurzãu, 1919)
Urmãrile acþiunilor dãunãtoare, precum ºi a diferitelor efecte exterioare, puteau fi vindecate utilizînd procedee raþionale ºi practici vindecãtoare de naturã magicã. Medicina popularã face parte din sistemul de
credinþe populare. Efectul modurilor de vindecare raþionale, bazate pe
cunoºtinþele tradiþionale þãrãneºti, era întãrit de cele mai multe ori cu
practici iraþionale. Vindecarea raþionalã se putea face cu plante vindecãtoare ºi cu materii de origine animalierã. În faptele de medicinã aveau
o importanþã majorã produsele vegetale. Plantele folosite pentru caracterul lor curativ erau usturoiul (ai), ceapa (ceapã), roºia (porodicã),
muºeþelul (romon), cartofii (croampe), morcovul (morcov), varza (cureti),
chimenul (chimimog), ovãzul (ovãz), gutuia (mãr butii) crinul alb (liliom),
urecheriþa (uretiuºcã), deci mai cu seamã plantele folosite ºi în alimentaþia zilnicã. Numele plantelor culese în special pentru vindecare se
þineau în secret, fiind cunoscute doar de cei iniþiaþi. Plantele curative
trebuiau culese într-un anumit mod, la un moment dat ºi puteau fi folosite în stare proaspãtã, uscate, ca comprese, ca bãi sau ca ceaiuri.
Folosirea materiilor de origine animalã era variatã, trebuiau mîncate,
bãute, se puneau ca comprese sau se ungeau cu ele pãrþile dureroase.
Muºcãturile se vindecau cu pãrul cîinelui, suferindului de hepatitã
(„gãlbãnare”) i se puneau în bãuturã trei pãduchi, acneea („buba”) se
vindeca cu roºie, astma se trata cu slãninã rîncedã, mierea servea ca
leac contra nãdufului, pe rãnile deschise se punea pînzã de pãianjen
amestecatã cu var, albuºul de ou era indicat pentru arsuri, smîntîna era
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aplicatã pe rãni, bolile oculare se vindecau cu lapte matern, iar negii
erau distruºi cu legarea excrescenþei cu un fir din coama calului.
Cercul materialelor întrebuinþate în acþiunile de vindecare era foarte
larg, comunitatea se folosea în scopul vindecãrii de numeroase substanþe
nelipsite din gospodãrie: zahãr, gaz lampant, pîine, oþet, piatrã acrã,
sãpun, cenuºã, var, tãmîie, sare, cearã, aþã, apã sfinþitã.
Cînd boala era cauzatã de forþe rãuvoitoare, deci nu avea cauzã evidentã, bolnavul era tratat cu procedee iraþionale. Evocarea fiinþelor malefice se putea face cu chemare prin naraþiune oralã (de exemplu strigarea denumirii bolii) sau prin chinuirea simbolicã a rãuvoitorului (baterea îmbrãcãmintei bolnavului). Membrii comunitãþii cunoºteau multe procedee sãvîrºite cu scop de exorcizare, dar reglau viaþa de toate zilele ºi
prin respectarea prescripþiilor ºi interdicþiilor. Cea mai frecventã formã
a vindecãrii magice era influenþarea oralã prin descîntec, formã despre
care se va putea citi în capitolul urmãtor.

Creaþiile populare
Folclorul literar, în versuri sau în prozã, întreþese toate momentele din
viaþa ºi activitatea comunitãþii. În capitolul de faþã vom trece în revistã
genurile creaþiilor populare specifice localitãþii, cu excepþia pieselor aparþinãtoare folclorului muzical, acesta fiind prezentat într-un alt capitol.
Poveºtile, proverbele, zicãtorile, strigãturile, descîntecele pentru vindecarea bolilor, formulele de imprecaþie cunoscute în Micherechi au fost
întotdeauna teme de cercetare preferate. Bogãþia ºi valoarea acestor
creaþii populare se prezintã ºi în numeroasele publicaþii ºi studii apãrute în acest domeniu în ultimele patru decenii.
Primul volum care a atras atenþia asupra valorilor folclorice din Micherechi a fost chiar cartea lui Domokos Sámuel, apãrutã în 1968, care
a cuprins 17 naraþiuni din repertoriul bogat al povestitorului bilingv,
Vasile Gurzãu, material colecþionat sistematic ºi înregistrat pe benzi de
magnetofon timp de cinci ani.
Povestitorul Vasile Gurzãu s-a nãscut în 1898 la Micherechi, într-o
familie sãracã. Viaþa lui era foarte simplã, caracterizatã prin muncã grea
ºi continuã luptã pentru existenþã. Conform mãrturisirilor sale proprii,
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nu prea a avut posibilitate de a frecventa ºcoala, fiind încadrat deja din
copilãrie în gospodãria familiarã.
Primele poveºti le-a învãþat de la mama sa ºi de la povestitorii însemnaþi din comunã (Pipoº, Danþoº, Trandafir, Iuane Trifului, Zagoni), care
povesteau cu predilecþie atît în timpul muncilor cît ºi la diferite întîlniri.
Acestui strat de naraþiuni i s-a adãugat materialul folcloric cunoscut ºi
însuºit în mediu maghiar, în timpul serviciului militar. Vasile Gurzãu a
deþinut un adevãrat tezaur de poveºti, interpretînd naraþiunile cunoscute
în limba românã ºi cea maghiarã cu un deosebit talent. Fondul narativ îl
constituiesc elementele folclorice româneºti. Dupã observãrile lui
Domokos Sámuel, povestitorul Gurzãu prefera îndeosebi basmul cu
eroi supranaturali, în modul de povestire dominînd dialogurile bine conduse. Specifitatea ºi valoarea poveºtilor din Micherechi transmise de
Vasile Gurzãu constã în faptul, cã povestitorul nu numai reproduce basmele, ci creeazã continuu subiectele, intercalînd în poveºti pe lîngã motivele universale ºi multe fenomene, elemente, expresii din lumea satului
natal. Repertoriul de basme al lui Vasile Gurzãu a fost analizat ºi din
aceste puncte de vedere de cãtre Mihaela Bucin.
În cadrul acestei lucrãri nu e posibilã o apreciere detaliatã a repertoriului narativ al lui Vasile Gurzãu, pentru care, la iniþiativa folcloristei
Kovács Ágnes , a primit – primul dintre românii din Ungaria – distincþia
de „Maestru al artei populare”. Povestitorul activ s-a stins din viaþã în
anul 1980, rãmînînd în urma lui în formã tipãritã poveºti bilingve (Împãratu
ºi popa, Cîrlijie, Cantorul din Cinkota, Cranovite Marc, Împãratu Verde,
Împãratu Hãrãpãsc, Împrinsoarea, Uomu cu doauã muieri, etc.) ºi
întîmplãri dintr-o lume demult uitatã.
Repertoriul bogat al proverbelor ºi zicãtorilor din Micherechi a fost
publicat într-un volum bilingv de cãtre Alexandru Hoþopan în anul 1974.
Formulele paremiologice rãspîndite pe cale oralã sînt mesaje poetice
miniaturale, prin care sînt exprimate ºi vehiculate cele mai importante
sentinþe, reguli, legi nescrise, norme etice. Proverbele ºi zicãtorile sînt
strîns legate de memoria comunitãþii, de evenimente, întîmplãri ºi persoane concrete, pãstrînd amintiri referitoare la trecutul comunitãþii. Prin
aceste specii folclorice – caracterizate prin expresivitate, scurtime,
rãspîndire pe cale oralã, viabilitate, cizelare permanentã – se exprimã
însã adevãruri generale, bazate pe observaþii ºi experienþã.
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Dintre aceste formule paremiologice cunoscute ºi în zilele noastre la
Micherechi dãm doar cîteva exemple legate de etnomoralã, de judecarea comportamentului indivizilor: „Aºe-i dã cu alcamuri. Nu-º plãteºte
nici apa dîn pitã. N-ajunje o pipã dã bogoi. Nu plãteºte-on scopit. Ar be
ºi buhaiu lui Sîntetru. ª-o bãut ºi chimeºe dupã iel. Nu-i bun nici belit.
Are cap ca o ludaie. Umblã ca cãþaua Uanii. ª-o cîcat cinste. Nu-i iel
citov. Colbeºte ca popa cu citelniþa. Îi crescut la coada vacii. Gîndeºti
cã-i crescut întrã porci. Curva nu-ºi mîncã norocu. Dãgraba sã-ntãlneºte
cu zãbava. Îi on drac mare, numa coarnele i-s hiie. Acolo º-o rupt sãrãcie picioarele. Îi sãrac ca vinere d-îngã Paºti. O murit dã foame cu pitan bacãu. Gîndeºti cã-i aruncat dîn furcã. Are-o gurã cît o ºurã. S-o
bãgat în gura satului. Îi o hodoroagã mare. Îi tãietã su limbã. Tã
plepeteºte ca meliþa. Voroveºte pleve. O þine la icoane. Ce-o-nvãþat în
pruncie, asta ºti la bãtrînie. Îi cam lung la jejete. A lui nu-s tãte cu lapte.
N-are telm în cap. Nu-i la rînd. Gîndeºti cã-i crescut în pãdure. Îi pute
lucru-n brînci. N-ajunje o ceapã jijeratã. Îi ca o marhã-ncãlþatã. Gîndeºti
cã-i mîþã cu clop. Minþeºte ca pã apã. Aºe minþeºte ca popa-n beserecã.
Aºe minþeºte cum ai bate doauã. Cîþ îs cu nãdraji pã tãþ i-s draji. Sã
face dã rîsu satului. Tã rîsu te rîde.”
Strigãtura este o creaþie popularã spontanã, care cuprinde sentimente reale ºi gînduri valoroase cu privire la întreaga viaþã a omului, dar
totodatã constituie ºi un adevãrat tratat de moralã, cu un caracter pronunþat educativ. Strigãturile cu versuri scurte, numite „strîgãturi,
dãscîntece” se rostesc cu glas tare la diferite petreceri (joc, nuntã,
vergel, ºezãtoare, etc), mai degrabã în timpul jocului. Aceste forme de
exprimare, de comunicare, rãspîndite pe cale oralã au fost moºtenite
generaþii de-a rîndul, fiind transformate, înnoite, actualizate continuu,
pãstrînd totodatã anumite formule stereotipe. O parte din repertoriul
de strigãturi cunoscute în Micherechi a apãrut în volumul Floricele, redactat de Alexandru Hoþopan. Cele cîteva sute de strigãturi publicate în
volum în ordine alfabeticã au fost adunate de la localnici de diverse
vîrste în perioada 1965–72. În lucrarea de faþã vã prezentãm din aceastã colecþie doar cîteva exemple referitoare la modurile de comportare ºi
judecarea acestora din partea comunitãþii.
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Bunã ieºti dã clococit,
ca cioara dã cîrîit.
Fete cu poale-ncipcate
stau la uºe nãjucate,
da cile cu chiviturã
tãtã zua sã scuturã.
Mãrita-m-aº mãrita,
pita n-o ºtiu frãmînta.
Pã lopatã n-o ºtiu pune,
numa dac-o leg cu fune!
Cîndu-i º-o pun în cuptor,
treabã-m satu d-ajutor.
Neveste-i care-i nevastã,
nu-i stã rãu ºi sã iubascã,
uã cu mine, uã cu altu,
numa ºi n-o ºtie satu.
Nici aciie nu-i nevastã,
care n-are paie-n pat
ºi drãguþ p-îngã bãrbat.
Nici cu gîndu n-am gîndit,
cine m-o batjocorit.
Buruiana dîntrã cepe,
ºi gunoiu dîntrã fete.
ª-am gîndit dîn minte me,
cã nu m-a rîde nime.
Da s-aflar-on blãstãmat,
m-o rîs înante la sat.
ª-aºe zîc vecinele,
cã tãte-m beu ghinele.
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ªi dacã m-oi mînie,
ºi cocoºu m-i l-oi be.
Taci dîn gurã spãlãturã,
du-te-acasã ºi-þ mãturã!
Cã-s painjinii pîn casã
ca ºflaieru la mnireasã.
Tãt am zîs ºi m-am jurat,
cã n-oi mere sara-n sat,
la neveste cu bãrbat.
Darã dracu poate face
ºi nu iubascã ce-i place.
Tãt am bãut cîte-oleacã,
ºi dracu-o fo mai sãracã.
Alta nu be pînã moare,
ºi tã chirpeºte pã poale.
Magia cuvîntului are la bazã credinþa, cã toate dorinþele exprimate prin
cuvintele rostite se vor împlini, astfel textele pronunþate cu diferite scopuri în cadrul anumitor obiceiuri, practici pot avea efecte pozitive sau
negative. Credinþa în puterea magicã a cuvîntului întreþese multe dintre
domeniile vieþii.
Sensul pozitiv al cuvintelor îl întîlnim de exemplu în descîntecele rostite în scopul vindecãrii anumitor boli, în care formulele au rol de purificare,
se concentreazã la trimiterea, izgonirea, nimicirea bolii sau a pricinuitorilor acestora. Procedeul descîntatului este o formã a vindecãrii magice
prin influenþare oralã, care are la bazã credinþa în puterea magicã a
cuvîntului. Eficacitatea ritualului magic depindea totdeauna de îndeplinirea numeroaselor condiþii prescrise (gesturi, miºcãri, cuvinte, obiecte,
substanþe întrebuinþate), efectul textelor fiind întãrit ºi cu acþiuni magice.
Perpetuarea acestor texte avea particularitatea, cã trebuiau însuºite „pã
furate”, ºi cã erau cunoscute ºi practicate în localitate exclusiv de cãtre
femei.
Descîntecele, speciile folclorice versificate utilizate în scopul vinde272

cãrii bolilor au în general urmãtoarele motive principale: rugãciune sau
invocaþie, povestire alegoricã, blestem, trimiterea bolii, urare, formule
de încheiere. Redãm mai jos un descîntec efectuat pentru vindecarea
celei mai frecvente boli, deochiul. Textul înregistrat la Micherechi a fost
publicat de Ladislau Martin în anul 1984.
Dã diuãt
Iarã Doamne, tu-m ajutã, Mãrie Maicã Sfîntã,
Io mã rog þîie,
Tu-m ajutã mie!
Sã luarã 99 dã strîgoi cu 99 dã bosorcãi
Pã cale, pã mare,
La jumãtate dã cale sã-ntãlnirã cu Maica Sfîntã.
Maica Sfîntã-n grai grãie:
– Inde mereþ voi 99 dã strîgoi ºi 99 dã bosorcãi?
– O, Maicã Sfîntã Preacuratã, bine faci cã ne-ntrebi.
Cã noi merem la Diurii, sînjele ºi i-il bem,
Carne ºi i-o mîncãm, dã moarte ºi-l lãsãm.
– O, 99 dã strîgoi ºi dã bosorcãi,
Napoi hãinãrescu-vã,
Cumpãnescu-vã
Cu cuvîntu mneu,
A lui Dumnezeu.
Nu mereþ voi acolo, ci mereþ la mare,
Cã ieste acolo o ºtiucã crãpatã,
Beþ-îi sînjele, carne i-o mîncaþ,
Dã moarte o lãsaþ!
Diurii sã trãsarã luminat,
Ca Dumnezo cînd l-o dat.
Nici on bai n-o avut,
Nici on bai ºi n-aibã.
Cu gura dãscîntatu-i-am,
Cu aburi suflatu-i-am. Dãscîntecu-i dã la mine,
Leacu-i dã la tine.
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Printre textele cu sens pozitiv se enumãrã diversele urãri ale creaþiilor
populare, rostite în versuri sau în prozã în cadrul obiceiurilor, ca de
exemplu urãrile de Anul Nou, textele colindelor ºi a jocurilor dramatice
menite sã asigure fecunditate, formulele rostite în scopul influenþãrii
spre bine a anumitor activitãþi, munci gospodãreºti, expresiile cu rol
preventiv din cadrul credinþelor legate de nou-nãscuþi sau cele rostite
pentru asigurarea mãritiºului, etc.
În schimb cuvintele rostite cu scop negativ menesc în variate chipuri
sãrãcia, mizeria, rãul persoanelor, animalelor, obiectelor vizate. Atît formulele de sens negativ cît ºi cele pozitive îºi au efectul doar dacã ele
sînt întãrite de celelalte elemente – miºcãri, gesturi, acþiuni, piese întrebuinþate – aparþinãtoare procedeului.
Imprecaþiile bazate pe credinþa în puterea magicã a cuvîntului apar în
diferite creaþii populare, în basme, balade, cîntece, strigãturi, povestiri
despre fiinþe mitice, texte rostite cu prilejul practicilor magice, bineînþeles în forma caracteristicã genurilor de folclor. Acestea însã, în urma
unor sentimente intensificate, cum sînt ura, supãrarea, mînia, sînt utilizate în viaþa zilnicã a comunitãþilor, avînd ca scop avertizarea, ameninþarea, dispreþuirea, satirizarea, provocarea unor fapte neplãcute ºi dãunãtoare, intenþia de a determina nenorocire asupra acelor persoane cãrora le sînt adresate.
La Micherechi aceste producþii existente în forme variate se moºtenesc de la o generaþie la alta, chiar dacã unele motive ale lor ºi-au pierdut semnificaþia ºi funcþia originalã. Sînt rostite aproape cu exclusivitate
în limba românã ºi în cadrul discursurilor în limba maghiarã.
În imprecaþiile în care se exprimã dorinþa ca persoana blestematã sã
fie nenorocitã, sã ajungã într-o stare mizerabilã, într-o situaþie înjositoare
suferind fizic ºi moral, sînt frecvente atît motivele mitice cît ºi cele creºtine. Formulele de imprecaþie care conþin denumirile astrelor ºi a fenomenelor naturale – deci simbolurile arhaice fundamentale ºi întruchipãrile
fertilitãþii – sînt considerate ca cele mai grozave blesteme.
Marea majoritate a blestemelor sînt cunoscute – dar nu ºi utilizate –
de aproape toþi membrii comunitãþii. Conform credinþei de odinioarã,
dorinþele pronunþate în formã de blestem într-adevãr îºi au efectul asupra persoanei vizate.
Un important punct de vedere este judecarea din partea comunitãþii a
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oamenilor care încalcã normele de comportare. Pe de o parte blestemul se folosea pentru pedepsirea oamenilor care au încãlcat normele
nescrise ale vieþii comunitãþii, pe de altã parte însã, era judecatã ºi
persoana care blestema, fiind consideratã dãunãtoare pentru cã ofenseazã interesele comunitãþii sau a indivizilor.
Diferenþierea blestemului de înjurãturã nu este totdeauna posibilã, însã
în ceea ce priveºte funcþia pe care o îndeplinesc, acestea nu au scopul
împlinirii celor exprimate, stînd doar forme stereotipe. Substratul magic
s-a diminuat treptat, întãrindu-se rolul injurios faþã de cel magic. Pe
lîngã variantele înjurãturilor vulgare care reprezintã o culminaþie a scabrozitãþii, unele variante conþin elemente comice, caraghioase, satirice,
iar altele prezintã formule familiare, de amabilitate sau respect. Înjurãturile pot sã cuprindã ºi improvizaþii, în funcþie de situaþie.
De obicei se înjurau bãrbaþii între ei, dar se înjurau reciproc ºi bãrbaþii cu nevestele. Blestemele nu se adresau niciodatã copiilor, pentru
mustrarea, dojenirea lor utilizau mai cu seamã formulele de amabilitate
sau înjurãturile cu sens magic dispãrut. Rareori se întîmpla ca copiii sãºi înjure pãrinþii, fiindcã aceºtia se izbeau de judecata severã a comunitãþii. Nu înseamnã însã cã copiii nu au însuºit formele de înjurare, dimpotrivã, cunosc ºi folosesc între ei multe variante ale sudãlmilor. Pentru oamenii religioºi nu era caracteristicã înjurarea, în caz de nevoie ei
foloseau variantele cele mai blînde.
Specia de blesteme cea mai rãspînditã ºi frecventatã este aceea, în
care moartea sau bolile sînt invocate sã-l atace, sã-l contagieze pe cel
blestemat. Localnicii cunosc multe înjurãturi prin care se exprimã bucurie, surprizã, amabilitate, ºi care conþin unele elemente umoristice. Acestea se pronunþã mai cu seamã în familie, fiind adresate de cele mai
multe ori copiilor. Sudãlmile dure, vulgare, scabroase se puteau rosti
oricînd, în orice situaþie, neavînd o semnificaþie deosebitã. În aceste
mijloace de exprimare lipsite de orice eficienþã pe lîngã verbele de mare
varietate figureazã cel mai frecvent cuvintele urmãtoare: tatã-to, mã-ta,
cine te-o fãcut,sora mãtuºe-ta, ioie (desemnînd persoana întîia ºi a treia, deci eu ºi ea), Dumnezo, Zoatya (de la cuvîntul unguresc Tatãl cu
articol hotãrît – az Atya), dracu, mnenþîî, cînii, iepurii, boii, þucuru, scloii,
pichetu, bleascu, norocu,etc.
Imprecaþiile sînt elemente de circulaþie vie întrebuinþate în limba ro275

mânã, care cuprind multe curiozitãþi privind funcþia, conþinutul, semnificaþia ºi forma lor. Marea majoritate a imprecaþiilor ºi-a pierdut semnificaþia, ne mai avînd la bazã credinþa în magia cuvintelor, serveºte doar
descãrcarea animozitãþii. Cu totul cã substratul magic nu îºi mai are
rolul original, unele elemente ale credinþei populare s-au pãstrat pînã în
zilele noastre, precum nu s-a schimbat nici mentalitatea oamenilor faþã
de diversele forme ale imprecaþiilor ºi faþã de persoanele care le întrebuinþeazã. Pe lîngã vechile blesteme ºi înjurãturi apar variante noi, în
care sînt implicate în numãr mai mare expresiile, cuvintele împrumutate
din limba maghiarã.

Particularitãþile culturii populare a românilor
din Micherechi
Punctul de pornire în cercetarea tradiþiilor româneºti din Micherechi a
fost imaginea socialã, economicã ºi culturalã pe care o prezintã localitatea în zilele noastre. Procesul de uniformizare caracteristic în general la
sfîrºitul mileniului, are efect pronunþat în mod firesc ºi asupra vieþii tradiþionale a românilor din Micherechi.
Sînt greu de delimitat acele elemente, fenomene ale vieþii de fiecare
zi, ale modului de gîndire, care îºi au rãdãcinile în cultura popularã de
odinioarã. Luînd în considerare situaþia ºi faptele reale, azi nu mai putem
vorbi, în sensul adevãrat al cuvîntului, despre o culturã tradiþionalã. Piesele aparþinãtoare vieþii tradiþionale þãrãneºti, odatã cu schimbarea modului de trai ºi-au pierdut funcþia adevãratã, au devenit inutile. Unele
dintre ele, de exemplu uneltele gospodãreºti ºi cele de uz casnic, au
fost lãsate pieririi, de multe ori chiar ºi nimicite, legîndu-se în amintirea
oamenilor de perioada lipselor ºi sãrãciei. În schimb, au fost pãstrate
piesele cu funcþie decorativã de valoare artisticã, cum sînt de pildã
textilele, pãstrate în numãr mare ºi în zilele de azi, în ciuda faptului cã au
ieºit din folosinþã, fiind schimbate cu materiale noi, rãspîndite prin comerþ.
Acelaºi proces de dispariþie se poate observa ºi în domeniul culturii
spirituale. Obiceiurile bazate pe un mod de viaþã cu totul diferit de cel
specific zilelor noastre, desigur s-au transformat treptat, ajungînd sã
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disparã din viaþa satului. Existã doar forma prelucratã pentru spectacole prezentate pe scenã a unor obiceiuri vechi. În ultimii ani se observã
tot mai accentuat dorinþa de a revitaliza ºi a introduce în cadrul unor
manifestãri (de exemplu nunta) elemente vechi, astfel pricinuind prelungirea existenþei acestora.
Acest proces de pierire a tot ce aparþine lumii tradiþionale nu este
caracteristic doar comunitãþilor româneºti din Ungaria sau comunitãþii
din Micherechi. Se pare cã nu mediul strãin sau influenþele externe sînt
motivele principale ale dispariþiei tradiþiilor vechi, ci acel model nou de
viaþã care s-a format în urma modernizãrii, civilizãrii. Acest fapt s-a dovedit ºi în cadrul anchetelor etnografice efectuate în acele localitãþi din
România, din care – conform naraþiunilor rãspîndite pe cale oralã ºi documentelor istorice – se trage populaþia româneascã din Micherechi.
Culegerile etnografice ºi folclorice în localitãþile Cefa, Mãdãras, Inand ºi
Ianoºda au generat aceeaºi concluzie: nici în mediu românesc nu sînt
viabile acele tradiþii care þin de alt grad de civilizare.
În cadrul acestui studiu am încercat sã descriem fenomenele aparþinãtoare etnografiei ºi folclorului românilor din Micherechi, ºi sã cãutãm
rãspuns la întrebarea: care sînt trãsãturile caracteristice, particularitãþile etnice ale comunitãþii româneºti, cum s-au moºtenit ºi s-au pãstrat,
care este rolul acestora în viaþa satului, în societatea de azi. În prelucrarea materialului ne-am strãduit sã dãm o viziune generalã, pe cît se
poate de integralã privind comunitatea româneascã din Micherechi.
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Tradiþia muzicalã la Micherechi
Dintre acele nu prea multe localitãþi din Ungaria, în care cei din loc ºiau pãstrat într-o oarecare mãsurã limba ºi tradiþia culturalã româneascã
pînã ºi în zilele noastre, comuna Micherechi este cea mai cunoscutã.
Altfel spus, nici o altã comunitate din þarã nu ºi-a format un renume mai
rãsunãtor, n-a avut un mai mare efect asupra formãrii pozitive a opiniei
publice din Ungaria privitor la aprecierea producþiei spirituale ºi materiale româneºti, decît cei din Micherechi. Aceasta, datoritã ºi tradiþiei
specifice de dans ºi muzicã popularã, rãspînditã ºi recunoscutã în întreaga þarã, ºi nu numai.
Cercetînd istoria tradiþiei culturale la Micherechi ne dãm seama cã
aceastã comunitate ºi-a format un mod special de exprimare a valorilor
culturale proprii. Aici nu s-au format coruri, cum de exemplu la Chitighaz
sau la Bãtania pentru a oferi membrilor comunitãþii prilej plãcut de a fi
împreunã, n-au înfiinþat cercuri de lecturã, cum au procedat românii din
Giula petru a întãri sentimentul de comunitate. La Micherechi în schimb
au dezvoltat la perfecþie un alt gen de exprimare a spiritului lor. Mijlocul
întrebuinþat a fost muzica ºi dansul pãstrate din strãbuni, transmise pentru urmaºi, practicate de diferitele generaþii la jocul duminical ce funcþiona perfect în societatea lor. Afirmãm fãrã riscul de a greºi, la ora actualã,
pentru lumea care ne înconjoarã, dintre toate valorile culturale ale românilor din Ungaria dansul ºi muzica din Micherechi au devenit cea mai
cunoscutã producþie culturalã româneascã din aceastã þarã. Ne-am angajat sã schiþãm mai jos un tablou al acestei vaste ºi preþioase culturi
coregrafice ºi muzicale luînd în considerare aceastã stare a lucrurilor,
oricum, mãgulitoare pentru micherechenii de ieri ºi de astãzi.

Valori de excepþie, descoperite din timp
În ultimii 40 de ani cercetãtorii ºi etnografii români ºi maghiari au
fãcut mult pentru adunarea, pãstrarea ºi conservarea valorilor populare
ale românilor din Ungaria. O mulþime de studii ºtiinþifice au încercat sã
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dea o sintezã a tradiþiilor, obiceiurilor folclorice româneºti. Tradiþia muzicalã este parte integrantã a acestui subiect de ºtiinþã, iar la Micherechi a fost destul de bine cercetat acest domeniu.
Românii din Micherechi au trãit relativ izolat, avînd o înclinaþie spre
conservatorism. Acestui caracter îi putem datora faptul cã aici cercetãtorii au gãsit un folclor arhaic, neatins, cu intonaþie autenticã. Micherechiul
a însemnat totdeauna un teren folcloric bogat pentru cercetãtori. Printre
numeroºii cercetãtori renumiþi se aflã Alexandru Hoþopan, Emilia Martin,
Gheorghe Flueraº, Viorel Nistor, Maria Gurzãu Czeglédi, Lükõ Gábor,
Martin György, Sárosi Bálint, Domokos Sámuel, Felföldi László, Sebõ
Ferenc. Munca de teren a cercetãtorilor a fost ajutatã întotdeauna de
Gheorghe Dulãu, învãþãtorul satului, cel mai bun cunoscãtor al tradiþiilor
locale, avînd un contact direct, personal cu sãtenii, de aceea putea mobiliza cu uºurinþã informatorii. Dintre toþi cei care s-au interesat de folclorul muzical micherechean subliniem importanþa cercetãtorului Alexandru
Hoþopan, originar din Micherechi, pe care-l gãsim printre primii cercetãtori români care recunoaºte valorile dansului ºi muzicii populare ca ºi
însemnãtatea colecþionãrii folclorului muzical din Micherechi. Sebõ Ferenc,
muzicologul maghiar declarã urmãtoarele: „Am ajuns la Micherechi pentru
culegeri de teren tocmai pentru cã românii de aici practicã o muzicã
instrumentalã deosebit de arhaicã. Am gãsit aici un gen al cîntecului
unison care s-a pãstrat intact încã din evul mediu, ºi care nu mai e
detectabil nicãieri în împrejurimi.” Coregraful arãdean, Viorel Nistor evocã
în felul urmãtor primul sãu contact cu dansurile din Micherechi: „Prima
datã m-am întîlnit cu dansurile din Micherechi în 1974, …am fost invitat în casa lui Gheorghe Nistor la un diznotor, tãierea porcului, unde
oamenii dupã un pahar, douã au început sã joace. Am rãmas extraordinar de impresionat, pentru cã ceea ce am vãzut la micherecheni n-am
vãzut nicãieri alt unde… Este un dans special, pe care marii coreografi
maghiari l-au sesizat încã de pe la sfîrºitul anilor 40, chiar Rábay Miklós,
Tímár Sándor, Nagy Albert. Au vãzut cã este ceva desprins din partea
vesticã a jocurilor româneºti. Are un stil aparte, o dinamicã extraordinarã… La diverse sesiuni ºi simpozioane am relatat coreografilor din România cã existã dincolo de graniþã niºte dansuri necunoscute. Au mai
fost ºi din România ºi-au filmat, º-au rãmas în arhivã acolo, ele nu s-au
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transpus. Nici un ansamblu nu s-a apropiat sã transpunã pe scenã
jocurile din Micherechi, fiindcã sînt foarte grele.” Renumitul coregraf
maghiar, Vásárhelyi László constatã urmãtoarele: „Dansatorul unei echipe
din Ungaria este apreciat numai dacã cunoaºte dansurile maghiare din
Transilvania ºi cunoaºte paºii românilor din Micherechi. Acestea sînt
bazele.” Colegul sãu, Tímár Sándor a fost printre primi cercetãtori maghiari care au cãutat contactul cu micherechenii: „Prin anii 1949–50,
împreunã cu Martin György umblam satele pentru a cunoaºte tradiþia
popularã. Nici o altã întîlnire cu dansul popular autentic nu m-a impresionat atît de mult ca ºi întîlnirea cu micherechenii. Aceasta s-a datorat
faptului cã la Micherechi pe atunci tradiþia de dans ºi muzicã era încã
absolut intactã. Mai tîrziu, cu Ansamblul Central de Stat am realizat
coregrafia dansurilor din Micherechi, coregrafie care a cucerit publicul
atît în þarã cît ºi în numeroasele þãri ale lumii. Suita din Micherechi au
cerut-o în 1995 tinerii din Japonia, în 1997 în Sud America la Sao
Paulo. Ansamblul din loc a ºi inclus în programul sãu aceastã coregrafie, în 1998 în SUA în statul Texas tinerii m-au cerut sã le învãþ dansurile din Micherechi.”
Interesul sporit pentru dansurile micherechene a dus la adunarea acelor documente care se pãstreazã în arhiva Institutului de Muzicologie a
Academiei Maghiare: 4000 de metri de film, peste 200 de fotografii,
culegeri de texte – peste 200 de pagini, notarea a 10 suite de dansuri,
50 de motive ºi mai mult de 500 de melodii. Bogatul material urmeazã
sã fie cercetat în colaborare de specialiºti maghiari ºi români.

Muzica ºi dansul
Muzica ºi dansul sînt un important mijloc de exprimare al sentimentelor, nãzuinþelor, aspiraþiilor omului, influenþînd viaþa lui spiritualã. Folclorul
muzical cuprinde toate gîndurile ºi preocupãrile, reflectînd problemele
sociale, sufleteºti prin care se cristalizeazã bogãþia emoþionalã a comunitãþii, precum ºi viaþa personalã a interpretului. Interpreþii cîntecelor ºi
dansurilor populare s-au inspirat din propriile lor experienþe. Iar ocaziile
pentru a cînta ºi a dansa erau multiple. Pe lîngã numeroasele locuri rezervate în mod special pentru petreceri, oamenii de la sate la orice moment mai puþin sau mai mult important din viaþa lor se întruneau ºi cu
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muzicanþii împreunã se începea imediat chefuitul. În anii 80, fãcînd primele mele cercetãri pe teren cu scopul de a colecþiona cîntece, muzicã
de dans ºi instrumentalã, la întrebarea „cu ce ocazie se cînta la Micherechi?”; am primit urmãtoarele rãspunsuri: „Luam hidede cînd on uom
îº vinde porcu, dupã vînzare cu cumpãrãtoru sã întîlneu la birt ºi-º beieu
aldãmaºu (îi fãce cinste), cîþi ierau la birt toþi îº petreceu, sau o altã
ocazie era dacã gãta cineva mai iute dã secerat, ºi o rãuºit bine, pã
timp frumos, atunci iarã îº petreceu”, „Horem la secerat, în hotar cînt
tãiem cînepa, vinind acasã dî la sapã, ºi ce ºtiu io, ºi acasã numa ºe,
…mama me tã hore sara cînd gãtam cu lucru…”.
Folclorul muzical din Micherechi poate fi grupat pe baza diferitelor
criterii în felul urmãtor: categoria muzicalã, modul de interpretare, conþinutul textului, prilejurile, obiceiurile de care se leagã ºi prin care se exercitã. În cele ce urmeazã voi încerca a prezenta vasta ºi frumoasa comoarã muzicalã din Micherechi în cinci capitole: I. Cîntece populare, II. Obiceiuri de care se leagã cîntecul ºi dansul popular, III. Cîntece de copii, IV.
Cîntarea la bisericã V. Activitatea culturalã.

Cîntece populare
Micherechiul este acea localitate româneascã din Ungaria locuitã
aproape integral numai de români, care pãstreazã cel mai mult tradiþia
muzicalã, aici ºi în zilele noastre se cîntã „horile din bãtrîni”. Folclorul
muzical din loc se caracterizeazã prin frumuseþea sa melodicã ºi printrun ritm variat. Particularitãþile vieþii ºi tradiþiile locale i-au conferit cîntecului
micherechean trãsãturi specifice de conþinut ºi formã, evident deosebite
de altele localitãþi româneºti.
Tradiþia muzicalã a Micherechiului aparþine zonei folclorice bihorene.
Compozitorul Bartók Béla, cercetînd muzica popularã din Bihor, încîntat
de frumuseþea acestora, spunea: „Trebuie sã considerãm muzica popularã româneascã din judeþul Hunedoara ºi în special cea din Bihor
drept cea mai caracteristicã muzicã popularã româneascã”.
La Micherechi se zice: „Hai, ºi horim!”, ca ºi în alte sate din Bihor.
Cîntecele se numesc „hore”, nu existã gruparea melodiilor pe categorii,
tot ce sã cîntã sînt „hori”. Bartók Béla este primul care face clasificarea
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cîntecelor, el trage primele concluzii pe baza cãrora stabileºte locul
doinei în peisajul muzical românesc ºi natura ei ca melodie, introducînd
terminologia de doinã în istoria muzicalã universalã. Bartók aratã cã
bihorenii nu folosesc expresia de doinã, ci hore ºi cã aceste cîntece
sînt caracterizate printr-o miºcare lentã ºi un ritm liber neprecizat, denumit în muzicã „tempo rubato”. Bartók precizeazã: „În ce priveºte textul,
în doine pot intra balade ºi legende, foarte rare pe aici, cîntecele lirice,
uneori chiar cîntece ironice (parodii). Se cîntã atît de bãrbaþi cît ºi de
femei, oriºicînd, fãrã a fi legate de ceremonii cu datã fixã.”
Printre publicaþii care conþin note tipãrite ale cîntecelor populare româneºti din Micherechi enumerãm urmãtoarele: „100 magyarországi
népdal” – 100 de cîntece ale naþionalitãþilor din Ungaria, apãrutã la Budapesta în anul 1955. Capitolul românesc a fost întocmit de cercetãtorul etnograf Lükõ Gábor ºi cuprinde 25 de cîntece populare dintre care
19 din Micherechi. În anul 1979 la Budapesta apare volumul „Cîntece
româneºti”, redactat de profesorul de muzicã Gheorghe Flueraº, în care
gãsim 6 cîntece din Micherechi, mai ales colinde. În anul 1984 Sárosi
Bálint, din materialul adunat de dînsul ºi de Gheorghe Flueraº alcãtuieºte un manuscris întitulat „Cîntece româneºti din Ungaria”. Lucrarea cuprinde 13 cîntece, dintre care din Micherechi numai unul cu titlul: „Foaie
verde, rug domnesc”. Semnatara prezentei scrieri publicã la Budapesta
în 1987 volumul „Cîntece populare româneºti din Ungaria”, adunînd la
un loc cea mai voluminoasã colecþie de cîntece din Micherechi, 52 la
numãr. În anul 1988 sub îngrijirea Consiliului naþional al corurilor apare o
prelucrare de cîntece populare româneºti transcrise pentru coruri pe
douã ºi trei voci.
Gruparea tezaurului folcloric muzical micherechean din punctul de
vedere al categoriilor muzicale pare a fi cea mai cuprinzãtoare. Am gãsit
melodii din urmãtoarele categorii: doine (hore), arii de dans (hore dã
dans), colinde (corinde), bocete (dãscîntece dupã mort), romanþe.
Frumuseþea cîntecelor propriu zise ºi a folclorului muzical al obiceiurilor a fost imprimatã pentru posteritate pe un disc LP, redactat de Sebõ
Ferenc în anul 1982 cu titlul „Muzicã popularã româneascã din Ungaria”, scos de casa de discuri „Hungaroton”. Prima parte a discului LP
este consacrat în exclusivitate melodiilor din Micherechi.
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Horele
La Micherechi se „horeºte” cu sau fãrã acompaniament muzical, iar
„libretul” poate sã aparþinã mai multor melodii ºi invers. Acest fenomen
dã posibilitatea cîntãreþului de a-ºi exprima cele mai ascunse sentimente, gînduri. Forma elasticã a cîntecului popular aduce variante de la un
interpret la altul. Pentru a înþelege conþinutul, valoarea manifestãrilor
muzicale a cîntecelor trebuie sã pornim de la însuºi caracterul vieþii sufleteºti a omului din Micherechi: „În sonorul muzical îºi aflã þãranul român mijlocul de preferinþã pentru a-ºi exterioriza bucurii ºi necazuri,
humorul, satira, jalea adîncã ºi deznãdejdea, aspiraþiile, încrederea în
soartã, în steaua sa ºi urîtul.” Pe vremuri era natural ca toatã comunitatea sã cunoascã ºi sã practice tradiþiile pe care le-au învãþat de la pãrinþi.
Copiii învãþau cu uºurinþã vãzînd ºi auzind în repetate rînduri de la pãrinþi
obiceiurile, cîntecele.
Cîntece considerate cele mai frumoase de cei din Micherechi au fost
interpretate cu mare pricepere de cei mai vestiþi cîntãreþi din loc: Eva
Cora nãsc. Condoroº (1912), Teodor Cefan (1920–1993), Ioan Iova
(1910–2000), Gheorghe Gurzãu (1898–1978), tînãrul Vasile Papp
(1960). Fiecare cîntãreþ avea cîntecul sãu preferat. Una dintre cele mai
frumoase doine este cea interpretatã de Teodor Cefan cu titlul „Vai,
maicã norocul mneu…”.
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Vai, maicã norocul mneu, mãi
L-o bãut boii dîn tãu.
Ai, vai, l-o bãut boii dîn tãu.
Nu ºtiu boii l-o bãut, mãi
Uã maicã nu l-am d’ avut.
Ai, vai, uã maicã nu l-am d’ avut.
Cîntecul de mai sus poate fi cîntat de ambele sexe. Din text deducem
tristeþea interpretului. Subiectul amãgirii nu reiese, dar în ambianþã cu
textul, melodia ne radiazã sentimente ascunse, profunde de jale. Norocul este acel element din viaþa þãranului care îi dã nãdejde, speranþã în
formarea viitorului sãu.

Dorul
În cele mai multe cîntece apare motivul dorului. Deseori zicem: „Mor
de dor!”. Cu aceastã expresie semnificativã dãm dovadã de încordãri
dramatice ample ºi puternice. Dorul de cel iubit, dorul de casa pãrinteascã nu se poate scrie ºi spune, el se poate cel mai bine exprima prin
cîntecul popular.
Cine n-are nici un dor…

Cine n-are nici un dor, mãi, mãi
Cine n-are nici un dor,
Trãieºte mai cu uºor, mãi.
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Ei, hai, dor cu dor,
Nu sã lasã, pînã mori.
D-a io-am douã dorul grele,
Dabghe poci trãi cu ele,
Cine n-are dor bogat,
Deie-º fata ’ntraltu sat.
ªi ficioru la ’mpãrat,
Cã-ºi a cumpãra bogat.
Io am doruri cu cãzaluri,
ªi o cãpiþã dã gînduri.
Ioan Iova ani de a rîndul cînta cu mult entuziasm cîntecul „Inimã dî ce
nu mori…”, în zilele noastre tot acest cîntec îl putem asculta pe caseta
audio înregistratã la Seghedin în 1996, în îngrijirea Asociaþiei Culturale a
Românilor din Seghedin cu tînãrul cîntãreþ ºi dansator din Micherechi,
Vasile Papp. De durere ºi de dor simþim o apãsare frîntã la inimã. În
credinþa popularã cel care are „inima tare” toate greutãþile ºi necazurile
le suportã mai uºor.
Inimã dî ce nu mori…
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Inimã dî ce nu mor, mãi
Dã nãcaz dã multe ori, mãi.
Inima dî ce nu zaci, mãi
Dã nãcazul care-l faci, mãi.
Elasticitatea cîntecului popular se poate dovedi ºi cu urmãtoarea variantã a acestei melodii pe care am auzit-o de la Gheorghe Cozma:

Nanã, gura ta-i izvor…

Nanã, gura ta-i izvor, mãi
Dac-oi bea din ia sã mor, mãi.
Tot aceastã melodie o putem cunoaºte ºi în interpretarea muzicantului Teodor Covaci pe discul redactat la Budapesta în 1984 de Sebõ
Ferenc, pomenit mai sus.
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Dragostea
În creaþia popularã dragostea este o temã cheie. Cele mai multe
suferinþe care provoacã dor ºi jale sînt cauzate de sentimentul de dragoste. „Sentimentul de dragoste, acest instinct cosmic face sã izbucneascã întîia floare pe creangã neagrã încã ºi împodobeºte o primãvarã întreagã cu vers, un gîtlej de pasãre mutã pînã atunci sã înfloreascã
ºi sã cînte toate acele suflete primitive care trãiesc încã în viaþa fireascã a pãmîntului” Îndrãgostiþii nu sesizeazã diferenþa dintre realitate ºi
vis, aceasta o dovedeºte ºi urmãtorul cîntec din Micherechi:
Astã-noapte te-am visat…

Astã-noapte te-am visat, mãi,
Mîndrã, cã te-am sãrutat, mãi.
ªi m-am sculat, º-am pipãit, mãi,
ªi nimica n-am gãsit, mãi.
Numa daru inimii, mãi,
Scris pã faþa perinii.
Cu cerneala ochilor, mãi,
Cu peniþa jenelor, mãi.
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Cîntecul de dragoste „Patru boi, patru boi…” cunoscut din culegerile
lui Bartók Béla cu textul „Zöld levél, zöld levél” la Micherechi este unul
dintre cele mai rãspîndite, cunoscut ºi de generaþia tînãrã. Melodia veselã ºi textul ritmic accentuat îi dã o formã jucãuºã cîntecului.
Patru boi, patru boi…

Patru boi, patru boi,
Þucu-þi mîndrã uãtii tãi.
Patru vaci, patru vaci,
Þucu-þi uãtii cei bãrnaci.
Dragostea e trecãtoare. În urmãtoarele trei melodii ne vom întîlni cu un
secret descoperit, batjocoritul bãiatului infidel, apoi vom vedea cum se
mîngîie un ficior pãrãsit de mîndra lui.
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Foaie verde rug domnesc…

Foaie verde rug domnesc, tra, la, la, la, la
Crez bade cã te iubesc, tra, la, la, la, la
ªi te-aº iubi mai departe, tra, la, la, la, la
Dacã tu n-ai scrie carte, tra, la, la, la
La fete dîn alte sate, tra, la, la, la, la
Cã ai scris ºi nu sã ºtie, tra, la, la, la, la
ªi s-o-aflat cine ºi spuie, tra, la, la, la
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M-o lãsat badea cel bun…

M-o lãsat badea cel bun, tra, la, la, la, la
Batã-l zîua dã Crãciun, tra, la, la, la, la
M-o lãsat bade, lãsaºi, tra, la, la, la, la
Batã-te zîua dã Paºti, tra, la, la, la, la
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Supãratu-i uomu, Doamne…

Supãratu-i uomu, Doamne,
Cã sã culcã ºi nu doarme.
Cã º-asarã m-am culcatu
Tãt cu nana m-am visat, mãi.
ª-ar fi dreacu supãratu,
Dîr ce nana m-a lãsat, mãi.
Cã nici pragu n-am cãlcatu,
Pînã d-alta m-am d-aflat, mãi.
Hai, lele frunzã verde, mãi,
Dulce-o fo’ gura nanii, mãi.
Dulce-o fo’ ºi amu-i amarã,
Da-ndulceºte-o, Doamne, iarã.
Punctul culminant al dragostei împlinite pentru tineri însemna cãsãtoria. Soarta femeilor cãsãtorite nu era totdeauna de invidiat.
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Bãrbãþelul meu cel bun…

Bãrbãþelul meu cel bun
ª-asarã m-o dat un pum.
Of mamã rãu m-ai mãritat
Bãrbãþelul mneu,
ªi-l batã Dumnezeu
Zi ºi noapte be mereu.
Cînd pusã-i cina pe masã
Iel o dat cu pumnu-n masã.
Of mamã rãu m-ai mãritat
Bãrbãþelul mneu,
ªi-l batã Dumnezeu
Zi ºi noapte be mereu.
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Hore pentru fete ºi femei, hore pentru feciori ºi bãrbaþi
Cîntecele grupate dupã sexul cîntãreþului determinã ºi conþinutul
cîntecelor. Femeile de obicei cîntã texte pline de dragoste, de amãgire,
de condamnare a bãrbaþilor. Bãrbaþii preferã mai mult texte de birt, de
cãtãnie, de jale. În cîntecul de mai jos aflãm despre o femeie leneºã
care-ºi cîntã supãrarea cauzatã de bãrbatul ei. Prelucrarea cînepii pe
vremuri în mare parte era o îndeletnicire a femeilor. Ele pregãteau firele
fine pentru þesut, pentru confecþionarea hainelor, a produselor de uz casnic.
Mãi bãrbate, mãi bãrbate

Mãi, bãrbate, mãi bãrbate,
Vutu-te-o Dumnezo bate, mãi,
Cînd cînep-ai sãmãnat,
Boalã-n uoasã m-ai bãgat, mãi.
Mãi bãrbate, fii cuminte, (bis) mãi,
Ie cînepa ºi m-o vinde, (bis) mãi,
ªi m-o vinde mai la preþ, (bis) mãi,
Cã io lune nu lucrez, (bis) mãi,
Marþa-i zî dã sãrbãtoare, (bis) mãi,
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Mnercure capu mã doare, (bis) mãi,
Joie-i zî dã dobitoace, (bis) mãi,
Iar vinere nu sã toarce, (bis) mãi.
Sîmbãta-i dã tãgãºite, (bis) mãi,
Dumineca-i dã iubite, (bis) mãi.
Cîntecele preferate de bãrbaþi sînt bogate în elemente hazlii.
Umblã dracu pã pãrete…

Umblã dreacu pã perete, tra, la, la, la, la
Cu straiþa plinã dã fete, tra, la, la, la, la
Adã drace straiþa-n coace, tra, la, la, la, la
ªi-m aleg pã care-m place, tra, la, la, la, la
Harnicã-i mîndra la lucru, tra, la, la, la, la
Da are noroc cu cucu, tra, la, la, la, la
C-o cîntat dã u-o sculat, tra, la, la, la, la
C-o mîncau muºtele-n pat, tra, la, la, la, la
Mîndra me dã mîndrã mare, tra, la, la, la, la
Nici obdele-n cizme n-are, tra, la, la, la, la
Da º-a face dã hîrtie, tra, la, la, la, la
Cã ºi-m fie dragã mie, tra, la, la, la, la
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Recrutarea tinerilor micherecheni pe vremuri însemna un eveniment
important pentru întreaga comunitate. Ansamblul cultural din Micherechi,
în 1992 a prelucrat evenimentul într-o coregrafie care cuprinde cele mai
însemnate elemente caracteristice tradiþiei numitã „ºorozlaºu”. Dintre
locuitorii Micherechiului mai mulþi au luat parte la cele douã rãzboaie
mondiale în Armata Maghiarã. Din acele vremuri se pãstreazã urmãtoarele trei cîntece cu tema de cãtãnie.
Cînd cãtanã m-o luat…

Cînd cãtanã m-o luat, tra, la, la, la, la
Doamne mîndru m-o jurat, tra, la, la, la, la
Cã m-o jurat cãtã stele, tra, la, la, la, la
ªi m-o jurat cãtã Lunã, tra, la, la, la, la
ªi n-am nici o voie bunã, tra, la, la, la, la

Mînce-te focu-mpãrat!
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Mînce-te focu-mpãrat, tra, la, la, la, la
Mulþi feciori ai strãinat, tra, la, la, la, la
Da la toamna care vine, tra, la, la, la, la
Strãina-mi ºi pã mine, tra, la, la, la, la

Frunzã verde tri granate,
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Frunzã verde tri granate,
Strigã-on cãpitan dîn carte:
Hei, feciori în ºir frumos,
ªi plecãm pe drum în jos.
Cale multã noi ne-am dus,
Cale multã noi ne-am dus,
Pînã la front am ajuns,
Pînã la front am ajuns.
ªi-n bãtaie ne-o bãgat,
ªi-n bãtaie ne-o bãgat,
Mulþi ficiori s-o rãsturnat,
Mulþi ficiori s-o rãsturnat.
Cã vine gloanþãle-n noi,
Ca picãturile dã ploi.
Dumnezo s-o îndurat,
ªi acasã am scãpat.
Cîntecul de mai sus a fost colecþionat de Domokos Sámuel. L-a auzit
de la Gheorghe Cioca; acesta a învãþat cîntecul în anul 1914 cînd a fost
pe front.
Gama cîntecelor propriu-zise conþine o mulþime de cîntece vesele, cu
ritm de dans. Acestea sînt preferate ºi azi la Micherechi. Cele mai cunoscute sînt: „Cucuruz cu frunza-n sus…”, „La pãdure treabã cios…”,
„Înflorit-o, înflorit-o ruguþu…”, „Foaie verde, rug domnesc…” sau „Varã,
varã, primãvarã…”. Fel de fel de cîntece frumoase se cîntau pe vremuri
la Micherechi, pãcat cã nu s-au pãstrat numai cîteva dintre acestea.

Bocete
O specie însemnatã a creaþiei muzicale româneºti din Micherechi se
leagã de celãlalt hotar al vieþii, de apusului ei, de moarte. Înmormîntarea
la români se compune din elemente specifice cultului funerar religios.
Superstiþiile, tradiþia bisericeascã, dar mai cu seamã jalea adîncã a celor
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rãmaºi în viaþã a dat naºtere bocetelor. La Micherechi se foloseºte
formula „sã cîntã dupã mort”. Bocetul se cîntã imediat dupã moarte,
pînã la înmormîntare. Acest ceremonial avea loc la casa mortului, iar în
ultimii ani la casa funerarã din cimitir. Din cadenþarea cuvintelor înfloreºte un grup restrîns de sunete, întretãiate de suspine adînci ºi de
izbucniri în plîns, pentru ca apoi silabele sã fie rostogolite ca un gîlgîit,
ca un vîrtej ritmic. Melodia bocetului este monotonã, dar nu lipsitã de
frumuseþe. Cea ce trebuie remarcat este cã motivele sufleteºti ºi momentele cele mai importante ale ceremonialului înmormîntãrii sînt fixate
prin anumite bocete, cîntãri de îngropãciune, cîntate fie solo, fie împreunã de un grup de femei. Textele acestora pot fi improvizaþii. Este foarte
greu de a înregistra bocete, fiindcã ele presupun o stare sufleteascã de
jale. La Micherechi sînt ºi azi femei care cunosc bocete auzite ºi învãþate de la bãtrînele din sat, dar sînt femei care creeazã ele înseºi texte la o
melodie cunoscutã. La Micherechi este cunoscutã pe lîngã bocet ºi
„hora mortului. Diferenþa dintre ele este semnificativã. Amîndouã sînt
creaþii populare de rãmas bun, dar „hora mortului” este cîntatã la înmormîntare de cãtre cantor sau un cîntãreþ din bisericã, pînã atunci
bocetele sînt cîntate numai de femei. Douã articole vaste ale lui Domokos
Sámuel în „Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria” ne prezintã ambele creaþii. În volumul din anul 1979, în lucrarea „Horile morþilor
ale lui Teodor Sava” putem face cunoºtinþã cu feluritele creaþii de rãmas bun: hora bãrbaþilor, hora flãcãului, hora soldaþilor, hora femeilor.
Tot în „Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria” din anul 1980
în lucrarea „Poveºtile lui Vasile Gurzãu, colinde, urãri de Anul Nou,
cîntece populare ºi un bocet din Micherechi” gãsim bocetul unei femei
din Micherechi. Cunoscutul muzicant din Micherechi, Teodor Covaci a
cîntat la vioarã pe discul redactat de Sebõ Ferenc, „Muzica popularã
româneascã din Ungaria”, Hungaroton, Budapest, 1984, aºa numita
„Hora mortului”. Din mãrturisiri aflãm cã melodia este preluatã dintr-un
cîntec popular „O mamã cu tri ficiori”, o melodie veche, pe care a învãþat-o de la tatãl sãu. (Despre specificul genului – „Hora mortului” –
vom pomeni ºi în cadrul tratãrii activitãþii cantorilor de la Biserica Ortodoxã Românã din Micherechi.)
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Obiceiuri de care se leagã cîntecul ºi dansul popular
Tradiþia muzicalã a românilor din Micherechi mai poate fi grupatã
luînd în considerare calendarul obiceiurilor populare specifice comunitãþii. În comuna Micherechi au fost practicate obiceiurile din strãbuni în
mod aproape neschimbat chiar pînã-n anii 1960. Iar la aceste prilejuri
numeroase, mai la toate se cînta, se dansa, era interpretatã muzicã. În
timp de iarnã se þineau „ºezãtori”, în timpul Postului mare, cînd nu se
þinea joc se organiza „mãlãieº”, aveau loc petreceri ocazionale, ca ºi
„þuharii”, „vergeluri”.
Strigãturã de la ºezãtoare:
Ce haznã-i dã voi ficiori,
Cã veniþi în ºezãtori?
Stau fusele ne-apucate,
Gure dulci ne sãrutate!
Ce stai bade la fereastã,
D-ai drãguþã vinã-n casã!
Iac-aici îi laviþa,
ªezi lîngã drãguþa ta!
Stai fusule nu pica,
Cã nu-i cine-te-apuca!
Numa mîþa cu laba,
ªi cînele cu coada.
Furca me toarce fuior,
Dã chimeºe la ficior;
Furca me toarce bãrbie,
Dã chimeºe bade þie.
Mai jos vom încerca sã descriem cele mai caracteristice obiceiuri din
Micherechi de care se leagã creaþia, tradiþia muzicalã din sat. Analizînd
tradiþiile folclorice ale satelor româneºti din Ungaria, putem constata cã
cele mai vechi amintiri se gãsesc în lumea tradiþiilor legate de sãrbãtori
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(religioase ºi laice). În acest sens semnificative sînt colindele de Crãciun sau din preajma Anului Nou.

Colinda
Colindele se cîntau numai în perioada Postului Mare, unele dintre ele
fiind niºte poeme literare epice prin care se cerea bunãstare ºi roadã
muncii pe întregul an, precum ºi fericirea familiei. În biserica ortodoxã
românã colindatul de Crãciun are o mare tradiþie. De aceea se întîmplã
cã în textele colindelor se contopeau teme ºi motive deosebite preluate
atît din viaþa laicã, cît ºi din mitologie. Tema colindelor este diferitã: cea
mai generalã este tema religioasã (Florile dalbe…, Sus la poarta raiului…,). Altele au texte lumeºti (Puicã neagrã, bagã-n sac..., Corindiþã cu
codiþã…, Este-un om dã nu-i acasã….). Melodia colindelor poate sã fie
melodie de doinã, ori o cîntare bisericeascã. Dar textul este special, de
aceea colindele se pot cînta doar într-o anumitã perioadã a anului, în
preajma Crãciunului. O colindã specificã din Micherechi interpretatã de
Maria Martin, nãscutã Marc (1908–1997) are un text religios, tema fiind
naºterea lui Cristos:
Sus la poarta raiului, poarta raiului…
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Sus la poarta raiului, poarta raiului.
ªede Maica Domnului, Maica Domnului.
Ref.: Linu-i lin ºi iarã lin, bate vîntu frunza lin,
Lin ºi iarã lin.

Lîngã ea un legãnel, leagãn, legãnel,
Sus un copilaº în iel.
Ref.
Copilaºul cînd plîngea, puiul cînd plîngea,
Maicã Sfîntã-l legãna, Maica-l legãna.
Ref.
Copilaºul cînd dormea, puiul cînd dormea,
Maica Sfîntã lin cînta, maica lin cînta.
Ref.
Tradiþia „umblatu a corinda” se manifesta la toþi românii din Ungaria
cu mici diferenþe în ce priveºte scenariul local. Avem sate unde nu numai
bãieþii, ci ºi fetele practicau acest obicei. La Micherechi mergeau a colinda numai bãieþii. Tradiþia de colindat se numeºte „corindat”, dar se cunoaºte ºi sub denumirea de „cucuþare”. Aceastã denumire se referã la
darurile ce le primesc colindãtorii de la gazdele casei. Special pentru
bãieþi, femeile în ajunul Crãciunului coceau niºte cozonaci în formã de
pasãre pentru a-i rãsplãti pe colindãtori. Colindatul se desfãºura în dimineaþa de Crãciun. Bãieþii se organizau în cete de 8–10, umblînd din
casã-n casã pentru a ura gazdelor belºug ºi sãnãtate în anul care vine.
Feciorii se pregãteau pentru colindat încã înainte de ajunul Crãciunului,
fãcînd repetiþii din colindele învãþate de la bãtrîni. Fiecare avea o straiþã
în care îºi aduna darurile primite ºi un „costan”, o bîtã cu un cui la capãt
pentru a se feri de lunecuºuri.
Scenariul colindatului a fost preluat de la o generaþie la alta. Colindãtorii se aºezau în faþa ferestrei ºi în glas tare o întrebau pe gazdã: „Lãsami gazdã-n casã?” Dacã rãspunsul era: „Lãsa, dacã-i ºti corinda”, atunci
interpretau colinda în faþa ferestrei. Dupã ce gazda îi primea în casã, îi
saluta cu „Bunã dimineaþa lui Crãciun!”, dupã care colindãtorii se aºezau în genunchi ºi cîntau cîntecul religios „Naºterea”. Gãzdoaia casei
împãrþea darurile, cozonacii, ouãle, mai rar ºi bani. Colindãtorii erau serviþi ºi cu prãjituri, cîrnaþi, ºi bãuturã. Se umbla a colinda mai cu seamã la
prieteni, neamuri sau unde era fatã de mãritat.
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Dansul turcii
Turca era un alt obicei important dintre tradiþiile legate de sãrbãtorile
de iarnã, un joc dramatic preferat de adulþii din Micherechi. Újváry Zoltán,
în lucrarea apãrutã în „Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria”,
pe anul 1975, descrie amãnunþit jocul turcii din Micherechi: „La Micherechi jocul turcii s-a desfãºurat, pentru ultima oarã, în 1946. Dar, de
altfel, turca, drept obiect popular, a mai fost prezentat pe scenã cu
ocazia aºa-ziselor zile ale naþionalitãþilor pînã ºi în ultimii ani.” La acest
joc teatral popular participanþii aveau urmãtoarele roluri: „turca”, „birãul,
„iapa”, „toboºarul”, „highiduºul” ºi cîþiva „colindãtori”. Sînt foarte importante funcþiile acestor personaje ale jocului. Birãul este conducãtorul
grupului, iapa este cea care adunã darurile primite de la gazde. Scenariul umblatului cu turca constã din douã pãrþi: colindãtorii îºi cîntã colinda
în faþa ferestrelor sau în casa gazdelor, în a doua parte accentul se pune
pe dansul turcii. Colinda trebuie sã fie mai mult o colindã religioasã.
Primul care intrã în casã este birãul urmat de colindãtori. El cere voie
gazdelor de a intra cu turca, dupã colindã mai spune cîteva cuvinte, apoi
dã voie celorlalþi colegi de a intra în casã cu turca. În partea a doua
ajunge punctul la culminant obiceiul: turca în timp ce se cîntã ºi se danseazã, sare, se învîrte, distrîndu-i pe cei prezenþi, dupã care turca interpreta „jocu turcii” acompaniatã de highiduº (violonist). În cursul dansului, turca clãmpãnea cu falca spre gãzdoaie, spre copiii casei, speriindu-i. La sfîrºit se ura un an nou fericit. Iapa aduna darurile ºi porneau la
drum. În acest timp highiduºul zicea „duca”, melodia plecãrii.
Dansul turcii

Nunta
Obiceiurile legate de cele mai importante momente ale vieþii, prilejuiau cea mai de seamã manifestare popularã cunoscutã de satul românesc. Nunta era un remarcabil spectacol popular la care lua parte, nu în
302

puþine locuri, chiar satul întreg. La toate popoarele, momentele de cãpetenie din viaþa omului (naºterea, cãsãtoria, moartea) sînt însoþite de
numeroase obiceiuri. Cu toate cã se încadreazã vieþii de familie, ele
antreneazã adeseori comunitatea întregii localitãþi, devenind largi manifestãri spectaculoase. Proporþiile ºi conþinuturile acestor obiceiuri se
explicã prin semnificaþia adîncã ce o au evenimentele de care se leagã.
În concepþia popularã ele marcheazã trecerea individului de la o stare la
alta a vieþii. Analizînd poezia popularã, Vasile Alecsandri observã cã
pentru români cãsãtoria este „un prilej de mari veselii, cãci nunþile þin
mai multe zile ºi bencheturile nu contenesc”.
Obiceiurile sînt pãzite cu rigurozitate din moºi-strãmoºi. Ceremonialul
nunþii la Micherechi respectã, în bunã mãsurã, momente specifice nunþii
din întregul judeþul Bihor, dar cuprinde ºi momente caracteristice numai
locului. Nunta din Micherechi cunoaºte deopotrivã momente de veselie
ºi momente de tristeþe, momente de solemnitate ºi altele hazlii. Ceremonialul se desfãºoarã în aºa fel încît la spectacol participã toþi nuntaºii.
Nunta din Micherechi nu poate fi conceputã fãrã oraþiile care însoþesc
momentele cele mai importante, de o spectaculozitate ºi solemnitate
maxime

Descîntecele
Locul bine stabilit în desfãºurarea nunþilor din Micherechi îl au strigãturile, cãrora localnicii le spun „dãscîntece”. Acestea constituie o grupã
specificã, deosebindu-se clar de alte genuri. Ele însoþesc, cu teme specifice, aproape fiecare din momentele ceremonialului. Strigãtura, chiuitul
este atributul firii deschise ºi vesele a românului care la nuntã ºtie sã
facã dovada dragostei ºi stimei pe care o nutreºte pentru anumite persoane, sau a batjocorei ºi dispreþului pentru ceea ce îi este urît, respins
cu dispreþ.
Repertoriul nunþii este des punctat cu descîntece la chemarea la nuntã, la peþire, la credinþare (logodnã), în drum spre cununie, dupã cununie
în drum spre casa mirelui ºi a miresei, la ospãþ ºi bineînþeles la joc. Dacã
e cazul, descîntecul e însoþit de melodie. Descîntã toþi cei care simt nevoia s-o facã, dar niciodatã femeile bãtrîne. Mireasa ºi mirele se abþin ºi
ei de la a descînta. Cei pomeniþi mai des prin descîntece sînt în primul
rînd mirii, socrii ºi nãnaºii.
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Frunzã verde dã cireasã,
Mnireasa noastrã-i frumoasã.
Frunzã verde dupã rît,
Nici junele nu-i urît.
Mnireasã bãtutã-n flori,
Ia-þi gîndu dî la ficiori.
Steie-þi gîndu la bãrbat
Cu care te-ai cununat.

Nãnaºii, grãitorii, chemãtorii
Personajele dramaturgiei nunþii se cunosc cu mult timp înainte de
desfãºurarea evenimentului. Încã de la peþit se stabileºte cine va fi
„grãitorul”(un fel de purtãtor de cuvînt). Grãitorul mirelui, cãruia i se zice
„grãitorul mare” va fi regizorul spectacolului de la nuntã. În îndeplinirea
funcþiei sale de mare importanþã este ajutat de „stegar”, de „paharnici”,
de „socãciþã” etc. Cei ce invitã la nuntã sînt „chemãtorii”. Pe drum, de la
o casã la alta se cîntã, iar curioºii le admirã „penele” din pãlãrie ºi „botele” împodobite cu prime, panglici colorate, cu batiste. „Chemãtorii” poftesc neamurile, sãtenii la nuntã în felul urmãtor:
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– Bunã ziua.
– Bunã ziua, treci ºi ºezi.
– ªadã-vã binele,
Cã n-am rînd d-a ºidere,
C-am drum d-a merere.
Ca-n tip dã cãlãtorie,
Dumnezo sfîntu vã þîie.
Io-s mînat dî la ficioru Mîþului,
ªi dî la fata Marcului.
Io v-aº ruga ºi viniþi tãþ cu tãtu,
Dî la mic pîn la mare,
La on blid dã mîncare,
La on pãhar dã bãuturã,
La on scaun dã odihnã,
La multã voie bunã.

La pregãtirile pentru nuntã sînt antrenaþi în zilele care o preced mulþi
sãteni, mai ales femei. Majoritatea sînt rudenii ºi vecini cu familiile care
fac nunta. „Socãciþele” cu ajutoarele lor pregãtesc bunãtãþile de-ale gurii. Muncile de pregãtire încep de miercuri, atunci cînd femeile se adunã
„la aluate”. Tot atunci încep munca ºi bãrbaþii, ei construiesc cortul nunþii, loc potrivit pentru petrecere. În perioada de pregãtire, musafirii se
salutã cu: „Lucru ce s-o-andãluit ºi margã în ceas bun ºi cu noroc”. Din
primul moment se provoacã încercãri de a descînta ºi de a crea noi
descîntece care fac aluzii la starea socialã a familiilor celor doi tineri.
Petrecerea de la „aluate” este condusã de „nãnaºe”. Femeile parcã concureazã între ele, cine ºtie sã descînte cel mai inventiv, mai hazliu. Pe
lîngã provocarea unei atmosfere plãcute, descîntecele mai au ºi un alt
scop: cei prezenþi îºi exprimã mîndria pentru faptul cã sînt participanþi la
un eveniment atît de important.
Doamne-ajutã maicã sfîntã,
C-aice sã face nuntã!
ªi-mi ajutã la picioare,
Cã sã face nuntã mare!
Tot aºe ºi-or petrecut,
Oamenii mai dã-dãmult
Tot aºe ºi-or mai petrece,
Oamenii care-or întrece!
Foarte multe descîntece se adreseazã nãnaºilor. Ei sînt persoanelecheie ale ceremonialului nunþii. A fi nãnaº era o mare cinste, acest aspect reiese ºi din urmãtoarele descîntece:
Mnireasa-i a junelui,
Cinste-i a nãnaºului.
Nãnaºi-i onoare mare,
Noauã voie bunã tare.
Trãieºte Doamne cumãtru,
Cumãtru ºi cumãtra,
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ªi mai poatã cununa
ªi cu finii lãuda,
ªi la anu boteza.
Dã-i, Doamne nãnaºului
Patru boi, patru jurinci,
Patruzãci ºi cinci de prunci!
Dã-i, Doamne ºi nãnaºi
Patru boi, patru iepe,
Patruzãci ºi cinci de fete!
Veselia continuã sîmbãta cu tãierea gãinilor, micherechenii denumind
îndeletnicirea: „la ghine”. Fetele ºi ficiorii împodobeau cortul ºi trãsurile.
Seara mirele, mireasa ºi cîþiva nuntaºi cu aceste cãruþe ocoleau satul
cîntînd ºi chiuind. Dupã acest aspect se întorceau la casa miresei unde
se fãcea o petrecere numitã „stegu” la care participau toþi tinerii nuntaºi
pentru a-ºi lua rãmas bun de la fata care „mere dîn joc”. La jocul duminical participau numai fete ºi feciori, aºadar mireasa dupã cãsãtorie nu
mai putea lua parte la joc.

Noi merem dupã mnireasã
Cununia ºi petrecerea mare aveau loc duminica. Oaspeþii se adunau
la casa mirelui ºi a miresei pe la prînz. Aici erau primiþi de cãtre „chemãtori” cu un pahar de bãuturã ºi o felie de cozonac. Femeile ºi bãrbaþii se
adunau separat, femeile descîntau, bãrbaþii acompaniaþi de muzicanþi
dansau „ficiorescu”. Nuntaºii adunaþi la casa mirelui se aliniazã într-un
ºir dupã o ordine strictã: în faþã „chemãtorii” ºi „grãitorul mare”, mirele,
pãrinþii mirelui, fraþii ºi surorile, perechile de tineri, femeile, bãrbaþii ºi la
capãt muzicanþii. Astfel se duc dupã mireasã.
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Frunzã verde dã cireasã

Noi merem dupã mnireasã,
Nu ºtiu lãsa-ni-or în casã.
Noi om face ce-om pute, mãi
ªi n-om vini fãrã ie, mãi.
Drumu-aista-i curuit,
ªi-m merem d-înde-am vinit;
Drumu-aista-i lung ºi lat,
ªi merem d-înde-am lãsat, mãi.
La poarta miresei intrarea este împiedecatã de „grãitorul mare” de la
casa miresei, ajutat de ceilalþi bãrbaþi ºi de un cordon de flori, dar
existau ºi alte obstacole, bariere de bulgãri sau de pietre. Descîntecele
îndemnau pe cei de la poartã sã-i lase înãuntru. Cei doi purtãtori de
cuvînt începeau un discurs umoristic:
Grãitorul miresei: – Cine sînteþi? Dã unde veniþi?
Grãitorul mirelui: – Noi vinim dî la on june frumos ºi tare drãgãstos.
Grãitorul miresei: – Sã ne arãtaþi uarece adeverinþã.
(Grãitorul mirelui închinã cu bãuturã.)
Grãitorul miresei: – Plãcaþi înlontru, cã-i mai bine ºi ne faceþi bucurie!
307

Mirele cu pãrinþii ºi fraþii lui însoþit de grãitor intrã în casa unde se
gãseºte mireasa cu familia sa, ceilalþi nuntaºi împreunã cîntã ºi danseazã în curte. În camerã grãitorul mirelui informeazã pe cei din casã cu ce
scop au sosit, roagã pe pãrinþii miresei sã li se dea mireasa. Dupã dialogul dintre cei doi grãitori li se oferã a babã , în haine amuzante. Dar
aceasta nu este acceptatã fiindcã „este o floare înveºtezîtã”. Apoi li se
aduce o fetiþã micã, care din nou este refuzatã, fiind prea tînãrã, zicînd
„nu-i numa un pup dã floare”. Dupã o tocmealã lungã ºi distractivã,
grãitorul mirelui pune niºte bani pe masã imitînd o tocmealã de tîrg, a
treia oarã se aduce mireasa. Amîndouã pãrþile sînt mulþumite, cãci se
zice „floare înfloritã treabã sã fie ruptã”.
Mireasa înainte de a-ºi pãrãsi casa pãrinteascã declamã poezia de
rãmas bun, „de iertãciune”, care în momentul de tensiune e preluatã de
cãtre grãitor. Se adreseazã cãtre pãrinþi, fraþi ºi cunoscuþi, cãrora le
cere iertare pentru necazurile cauzate ºi sprijin pentru viaþa nouã care
începe de acum înainte.
Frunzã verde legãnatã,
Ascultã iubite tatã,
ªi tu maicã îndureratã,
ªi voi fraþi ºi surioare,
Veni-þi ºi-m daþi sãrutare.
Cã ieu din aceastã clipã,
Zbor dã sub a voastã-aripã.
Plec dã la aceastã masã,
ªi nu mai fac umbrã-n casã.
Suspinaþi ºi voi pãreþi,
Cã dã mine rãmîneþi.
Tu oglindã sub grindã,
Tu-mi ºtii bucuriile,
ªi toate suspinele,
De acum te las cu bine.
Cine, Doamne, ar ºti sã spunã,
D-oi ave viaþã bunã.
Ori m-aºteaptã zîle rele
ªi-oi trage cu greu în iele.
Fiþi pãrinþi cu bucurie,
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Cã ieu plec la cununiie,
Cã ºi mã leg pã veciie,
Cu cel care mi drag miie.
Aici ia cuvîntul „gurã mare” ºi continuã:
Veniþi fete-n faþa mesii,
Sã cîntãm hora mniresii!
Staþi hididuºi ºi voi nuntaºi,
Nu vã sîliþi cu plecare,
Ce îmi ascultaþi cîntare,
Cã sora noastrã mnireasã,
Sã desparte de-a iei casã.
Dã casã ºi dã pãrinþi,
ªi dã fraþii iei iubiþi,
Dã grãdiniþa cu flori,
ªi dã pomii roditori.
Haidaþi dar cu veseliie,
ªi merem la cununiie.
Dar nainte dã plecare,
ªi zîcem cu mic ºi mare,
ªi vã deie Dumnezo noroc,
ªi la anu on ficioroc!
Remarcãm sentimentul de întristare al celui care pãrãseºte casa pãrinteascã. Mireasa pleacã „Pe-o cãrare neumblatã. / ªtie numai Dumnezeu / De-a fi bine de-a fi rãu.” Dar pasul trebuie fãcut, indiferent cã
viitorul o duce la bine sau la rãu. Oraþia la luatul iertãciunilor prezintã un
tablou deloc roz al vieþii de soþie, fapt care dã momentului o atmosferã
de tristeþe, de dramã în cadrul spectacolului nunþii.

Hora mniresii
În descrierea tradiþiei muzicale a ceremonialului nunþii din Micherechi
am ajuns la un moment de vîrf. În casa miresei, chemãtorii ºi grãitorii
împreunã cu toþi cei din casã cîntã „hora mniresii”. Acestui cîntec în
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trecut i se acorda „puterea norocului”, de aceea oamenii se strãduiau
sã pãstreze textul ºi melodia originalã. Cîntecul are o frumoasã melodie
de mixolid. Bartók Béla a gãsit în culegerile în regiunea Criºului Negru
numeroase asemenea cîntece pe care le socotea cele mai frumoase
producþii populare din Europa de rãsãrit. Tocmai de aceea, în categoria
culturii muzicale din Micherechi meritã o apreciere deosebitã acest cîntec. „Hora mniresii” este o producþie de excepþie a creaþiei lirice din
ceremonialul nunþii. De obicei se cîntã pe o melodie tristã, trãgãnatã,
plinã de duioºie, emoþionantã.
Hora mniresii

Plînje-þi, fatã, coada ta, mãi,
Mnila dã la mamã-ta, mã!
Iarã-þi plînje pãrul tãu, mãi,
Mnila dã la tatãl tãu, mãi.
Ie-þi mnirasã, ziuã bunã,
Dã la Soare, dã la Lunã.
Dã la fraþi, dã la surori,
De la grãdina cu flori.
Dã la veri ºi veriºene,
Dã la grãdina cu pene.
Mniresuþã cu cununã,
Nu tot plînje împreunã;
Lasã plîngã celelalte,
Cã rãmîn nã mãritate!
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Nunta continuã, alaiul nunþii se întregeºte cu oaspeþii miresei ºi dupã
ce s-au aranjat în ordinea mai sus descrisã se duc la cununie. În stradã
iese tot satul, nuntaºii îi îmbie pe privitori cu o bucatã de cozonac ºi cu o
gurã de bãuturã pe toþi cine le vine în cale. Femeile încep a descînta cu
înflãcãrare parcã ar începe un concurs de creare a noilor strigãturi, care
dintre ele vor fi cele mai amuzante. În faþa bisericii nuntaºii sînt aºteptaþi
de acei sãteni care locuiesc mai de parte de drumul pe unde trece alaiul,
sau acele persoane care iubesc dansul ºi cîntecul românesc. Cea mai
mare parte a nuntaºilor intrã în bisericã, dar o parte mai micã rãmîne
afarã în faþa bisericii sã provoace o petrecere între cei prezenþi. Aici
poate sã danseze ºi sã cînte ºi cei care nu sînt nuntaºi. Ieºind din
bisericã, nuntaºii acompaniaþi de muzicanþi cîntau împreunã un „La mulþi
ani!”.

Mulþi ani, mulþi ani, mulþi ani,
Sã trãiascã mulþi ani,
Sã trãiascã mulþi ani,
Mulþi fericiþi ani!
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Dupã cununie alaiul o ia spre casa feciorului, „casa junelui”. În drum,
femeile în glas tare recitã urmãtoarele strigãturi:
Frunzã verde dã colie,
Noi am fost la cununie,
ªi colie s-o uscat,
ªi popa ne-o cununat.
Apropiindu-se de casa mirelui conþinutul strigãturilor se transformã
în salutarea „soacrei mare”:
Bucurã-te soacrã mare,
Cã þ-a face nora poale.
Face-a nora dracului,
Face-a gaci bãrbatului.
Mniresuþã, draga me,
Dac-a fi soacrã-ta re,
Mãturã tinda cu ie,
ªi p-afarã dã-i pute.
Ajungînd la casa mirelui începe petrecerea, mai tîrziu cina, iar la miezul
nopþii „dansu mniresii”, ºi „învãlirea”. Pînã la cinã, nuntaºii cîntau ºi dansau. La un moment dat „gura mare” striga: „Liniºte! Tãtã lume ºi sã
aºeze la masã, cã vine cina.” Dupã ce toþi oaspeþii se aºezau la masã,
„gura mare” strigã spre muzicanþi „Mãi, hididuºi, poate vini hora cinii”.
Cînd muzicanþii terminã, „gura mare” recitã în glas tare rugãciunea „Tatãl nostru”, dupã care doreºte „Poftã bunã!” la toþi cei ce sînt de faþã.

Dansu mniresii
Între evenimentele de mai sus descrise provoacã o petrecere cu dansuri ºi strigãturi. În timpul dansului, care dura cca. 20-30 de minute, se
fãcea o întrecere de nemaipomenit între creatorii de strigãturi. Frumoasele descîntece luau naºtere în timpul jocului, ca ºi urmãtoarele:
Sãri în sus, cã sus îi mere,
Ca ºi-on bãcuieþ dã mere,
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Sãri în sus cã sus ti duce,
Ca ºi-on bãcuieþ dã nuce.
Bine joacã micuþa,
Bine þucu-i guriþa,
Dar te uitã la ce mare,
Cum sã-npedicã-n picioare.
Zî hidede, cã mi terde,
C-amu-i noapte, nu sã vede.
ªi dacã zuã sa face,
Mere-oi io ºi þo-i da pace.
Zî mãi Dele, lung ºi lat,
ªi s-audã pãstã sat,
ªi ne-audã uarecine,
Cum ne petrecem dã bine.
Jocul miresei pentru bani se desfãºoarã la miezul nopþii. Primul dans
era al mirelui ºi al miresei, apoi continuã ºirul naºa cu naºul, dupã care
urmeazã rudele mai apropiate din generaþia mai tînãrã, urmaþi de ceilalþi
invitaþi. Muzicanþii din Micherechi cunoºteau o melodie pe care o cîntau
numai la acest eveniment al nunþii.
Dansu mniresii
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Nuntaºii se adunau într-un cerc, în faþa mesei mirelui, unde dupã ce
fãcea plata naºului putea sã danseze cu mireasa. În toiul dansului se
bate în palme ºi se descîntã niºte strigãturi adresate celor ce danseazã.
La sfîrºitul jocului mirele joacã din nou cu mireasa, pe care de la un
moment dat o rãpeºte, pentru a se îmbrãca în haine de nevastã.
„Învãlirea” la Micherechi a însemnat cã mireasa îºi schimbã rochia de
mireasã, care în general era de culoare albã, cu un costum albastru
închis dupã „port femeiesc”, în zilele noastre în rochie „roºie cu pupi
albi” (cu buline). Pãrul miresei era strîns în coc ºi învelit cu un batic de
cãtre naºã. Deci învelirea are ºi un înþeles semnificativ, noua nevastã cu
acest act îºi lua rãmas bun de la fetie, nu mai avea voie sã-ºi poarte
pãrul legat în coadã.
În dimineaþa urmãtoare nuntaºii îºi iau rãmas bun ºi se reîntorc spre
casele lor. Nãnaºii sînt conduºi de muzicanþi pînã acasã. Cu aceasta ia
sfîrºit cea mai mare petrecere a comunitãþii.
Pe vremuri, la Micherechi nunta se þinea duminica, în zilele noastre se
þine sîmbãta ºi se pãstreazã tot mai puþine elemente din scenariul de
odinioarã al nunþii româneºti tradiþionale.

Jocul
Obiceiul care a constituit distracþia cea mai preferatã a tineretului din
Micherechi a fost „jocul duminical”. Fãcînd cercetãri la faþa locului, nimic nu a stîrnit atîta bucurie ºi amintiri plãcute ca evocarea acestei tradiþii de dans ºi muzicã. De mici copii se pregãteau tinerii pentru acest
eveniment, pentru prima ocazie de a lua parte la joc. Învãþau unul de la
altul dansurile deloc uºoare, ca ajungînd fetele vîrsta de 16 ani, bãieþii la
18 ani, sã poatã participa la joc, pînã la acea vîrstã fiind buni cunoscãtori
ai repertoriului de dans din loc. Se fãcea o întrecere între bãieþi, care
dintre ei pot sã înveþe cele mai complicate figuri ale dansului. În organizarea jocului se respecta tradiþia bisericeascã, în Post nu se þinea joc.
Din povestirile micherechenilor s-a încercat reconstituirea obiceiului.
Informatorii au fost participanþi activi la jocurile duminicale în diferite perioade, ceea ce înseamnã cã unele condiþii se schimbau de la un an la
altul. Aºa se poate întîmpla cã un informator îºi aminteºte de douã, altul
de trei jocuri la Micherechi. Gheorghe Cozma (1925–1994), unul din314

tre highiduºii de la joc a descris în 1980 acest obicei în felul urmãtor:
„Jocul iera-n tãtã duminica dupã mneazã, iera dî la on ceas pînã ce
mere soarele jos, …ierau patru chizeºi, patru ficiori care sã puneu ii,
cã dîr casa asta ii garanteazã plata dî la cei care s-or înscrie la joc. Dar
nu numa plata cãºii, ci ºi a highiduºilor. Atunci se înscrieu tînãrii la joc
pãntru un an, fetele plãteu 80 dã fileri, on ficior plãte 1 pengeu ºi 20 dã
fileri, ºi cîteva bucate, acela iera pãntru un an. Dînt asta sã plãte casa ºi
highiduºii, º-atunci trebuie ºi merem în tãtã duminica ºi sã zîcem la joc.
…Chizeºii ierau tãt aciie care or fost mai vrednici, mai înstãriþi, cã dacã
o fost voarbã d-ace cã cineva o fãcut zoalã, uã nãplãceri apu ºi fie-n
stare ºi-i þîpe afarã. Ii or fost felelõs (responsabili n.n.) ºi dîr casã ºi dîr
highiduºi ºi capete ce li plata. Dacã cineva nu pute plãti la vreme, ei
plãteu în loc la acela, adicã cum zîce unguru „kezességet vállal”, coace
ii s-o zîs chizeº. În sat pã vreme me or fost 3 jocuri. Inde am fost io,
chizeºii or fost: Mihai lui Ilie, Mihai Creþului, Lica Anþinii, Mitru lui Mihai
Gazda, mai tîrzîu la jocu tînãrilor, jocu cel micuþ, acolo o fost: Kis-egér,
aºe s-o poriglat, apu Haºu, o fost Lica Rujii, ºi Gliga Glighi. În sat or
fost trii benzi: Gala ºi ªtroli, Iancu tata lui Dele ºi Dele, ºi io cu Bobe…
Un danþ þîne cam 20 dã minute… Am zîs mai mult rîmîneºte, dar dacã
cineva o învãþat cîte-o horã ungureascã p-acolo unde o slujit, era musai
ºi o învãþãm.”
Renumiþii lãutari (highiduºi) din Micherechi au contribuit cu atîta dãruire ºi suflet la pãstrarea obiceiurilor de dans ºi muzicã, la conservarea tezaurului folcloric muzical. Cei mai cunoscuþi muzicanþi la Micherechi au fost urmãtorii: Gala (Ioan Laþ), ªtroli (Iosif Laþ), Iancu bãtrînu
(Ioan Covaci), Ile (Teodor Bogyó), Pãsulaº (Gheorghe Cozma), Bobe
(Teodor Iova), Cociºu (Gheorghe Oros), Dele (Teodor Covaci).
Din studiul lui Alexandru Hoþopan, „Jocul duminical ºi de sãrbãtori”
putem cunoaºte pe lîngã structura jocului ºi personajele principale ale
obiceiului, ºi formele de comportament ale participanþilor la joc.
Privind folclorul muzical din Micherechi cele mai caracteristice piese
muzicale le gãsim tocmai în ciclul de dans al jocului duminical. Dansul
din Micherechi avea în totdeauna o ordine strictã. Pe vremuri, ordinea de
bazã consta din trei dansuri – „mînînþãlu-ardelenescu-mînînþãlu”. Acest
ciclu se numea „dansurile bãtrîneºti”, sau mai tîrziu ºi-a primit numele
dupã muzicantul Gala, „dansurile Galii”. Suita de dans azi cunoscutã a
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fost dezvoltatã cu alte dansuri româneºti ca, „duba”, „cîmpinescu”, „bãtuta”. Aºadar, fãrã a schimba ordinea dansurilor de bazã s-a introdus
noua rînduialã: „mînînþãlu-lunga-bãtuta-cîmpinescu-duba-mînînþãlu”. La
joc se mai dansau ºi alte dansuri româneºti ca „sîrba”, „periniþa”, dar
acestea mai cu seamã în pauzã. Un „danþ”, o suitã de dans la joc se
cînta vreo 20 de minute. „Din suita de la joc meritã o atenþie deosebitã
dansul mînînþãlu, mai ales din punctul de vedere al dezvoltãrii melodiei
din cîteva mãsuri melodice, cum se scurteazã sau se lungeºte melodia,
cum se adapteazã la jocul improvizat al dansatorilor” – constatã Sárosi
Bálint, muzicologul maghiar, apreciind dansurile populare din Micherechi.
Coregraful român Viorel Nistor, care mai multe decenii a avut contact
direct cu dansatorii micherecheni, a învãþat dansurile ºi în anul 2000 a
realizat o lucrare cu titlul „Folclorul coregrafic al Românilor din Ungaria volumul II, Micherechi ”, apãrutã la Giula. Viorel Nistor caracterizeazã dansurile din Micherechi în urmãtorul fel: „Din punct de vedere al
felului cum Centrul Naþional, respectiv Institutul de Etnografie ºi Folclor de la Bucureºti au stabilit grupele de jocuri din dialectul vestic, pe
baza acestei grupãri »ardelenescu« din Micherechi intrã în categoria
»ardelenelor« sincopate cu o structurã tipicã de joc sincopat specific
românilor. Iar «mînînþãlu», «cîmpinescu«, »duba«, »bãtuta« fac parte tot
dintr-o structurã româneascã în care se îmbinã elementele ne sincopate cu cele sincopate.” Caracteristic dansurilor româneºti din Micherechi este faptul cã perechile nu se învîrt în joc, ci sînt aºezate în ºir, în
linie. Jocul din Micherechi îºi pãstreazã puternic acest specific, deoarece perechile rãmîn în formaþie pe tot parcursul jocului, în rare cazuri ies
din ºir, numai la anumite ocazii de petrecere, la nuntã. La jocurile din
Micherechi fiecare pereche îºi avea locul ei stabil, întregul joc era dirijat
de dansatorul din primul rînd, respectiv de „jucãuºu dîn-nainte” care
era în faþa muzicanþilor. Acest „jucãuº dîn-nainte” dirija muzicanþii, el
începea dansul cu invitarea fetei alese, el stabilea durata unui ciclu de
dans.
Analizînd structura dansurilor, Viorel Nistor constatã urmãtoarele: „Faptul cã fiecare figurã de joc are o introducere, o desfãºurare propriu zisã,
o încheiere, aceastã trinitate este un specific al jocului din Micherechi,
aceste trei elemente nu sînt separate, sînt legate între ele. Aceasta a
determinat un stil propriu.”
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Suita dansurilor din Micherechi
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Specialiºti susþin cã tradiþia organizãrii jocurilor la Micherechi dateazã din timpurile stabilirii românilor pe aceste locuri. Importanþa organizãrii sistematice a acestor petreceri reiese ºi din urmãtoarea relatare. În
1940 autoritãþile maghiare au interzis organizarea jocului pe diferite
motive, printre care acela cã la aceste ocazii se interpreteazã exclusiv
dansuri româneºti. Cei din loc au protestat vehement în frunte cu Teodor Gurzãu, un sãtean cu drept de organizare a jocurilor. Au înaintat
protest ºi conducãtorii români ai satului, semnînd 7 persoane, dar au
mai protestat ºi alþi 53 de bãieþi ºi 40 de fete. Dãm mai jos copia a
douã acte de protest.Dansurile micherechene aparþin dialectului biho321
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rean, asemenea tradiþiilor româneºti din Bedeu sau Pocei. Cultura de
dans a românilor din Ungaria reprezintã un colorit special, privind dinspre România sau Ungaria. Specificul constã în acel conservatorism
datoritã cãruia a putut sã reziste influenþelor mai noi pornite din centrele
culturale româneºti sau maghiare din împrejur. Astfel tradiþia de dans
popular a românilor de aici a rãmas mai arhaicã decît a românilor din
Banat sau Ardeal, sau decît a ungurilor din împrejur.

Cîntece de copii
Contactul copiilor cu jocul ºi cu arta cîntecului are la bazã un instinct
înnãscut, care prin educaþia familialã, preºcolarã, prin tradiþie ºi inovaþie
este perfecþionat la un nivel mai înalt. Prin vers, cîntec ºi joc, copilul ia
contact cu mediul înconjurãtor, încearcã sã-l cunoascã, sã ºi-l apropie
ori sã-l domine.
Aproape toate jocurile de copii sînt însoþite de formule poetice ritmate
ºi pronunþate nu în forma obiºnuitã a vorbirii, ci cîntate într-un fel de
recitativ expresiv dramatic, cum se pronunþã formulele de descîntece.
Primul contact al copiilor cu cîntecul nu se face prin intermediul repertoriului lor, ci prin cel al adulþilor. Cîntecul de leagãn este primul pe care îl
aude nou-nãscutul. Mamele îºi alintau cu acest cîntec copiii. Vorbirea
cu copiii înfãºaþi în leagãn sau luaþi în braþe presupune un fel propriu de
a zice frazele, cuvintele, apropiindu-se mai mult de o formã cîntatã,
decît de vorbirea obiºnuitã. Modul acesta de vorbire cu cei mai mici
este obiºnuinþa mamelor, fetelor ºi chiar a fetiþelor mai mici care îºi
însuºesc felul specific de a întreþine conversaþii cu copiii în joaca lor cu
pãpuºile.
Copiii în orice condiþii de trai rãmîn copii, profitã de orice ocazie care
le oferã posibilitatea jocului, preferã situaþiile pline de umor pentru a stîrni
hohote de rîs, voie bunã, fiindcã rostul jocului este ºi acela de a provoca veselie.
Din bogatul folclor al copiilor din Micherechi am adunat doar cîteva
cîntece, colinde ºi poezioare. Pornind de la cei mai mici, sistematizînd
materialul dupã vîrsta interpreþilor, sã începem cu un cîntec de leagãn.
Mãicuþele îºi alintau pruncii, iar fetiþele în jocul cu pãpuºile, îºi legãnau
imaginaþii lor copii.
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Cîntec de leagãn

Nani, nani puiu mami,
D-abua-te, d-abua,
Cã mama te-a legãna,
Cã mama te-a legãna.
ªi te-a legãna frumos, (bis)
ªi nu pici din leagãn jos. (bis)
Ploaia, un fenomen al naturii, era atît de importantã pentru oamenii
care trãiau din recolta adunatã, încît era consideratã un dar al cerurilor,
un dar dumnezeiesc. În timp de secetã se cîntau cîntece prin care se
cerea ploaie. Jocul menit sã provoace sosirea ploii se numea „Pãpãruga”.
Se juca pe vreme de secetã sau în anumite zile de sãrbãtoare. Cîþiva
copii – mai ales bãieþi de 8–10 ani – îmbrãcau frunze verzi de „brusturi”,
ºi cutreierînd întregul sat, intrau în curþile gospodarilor cîntînd cîntecul
specific „Pãpãruga”, invocînd ploaia. Þineau în mînã douã frunze mai
mari cu care imitau sosirea vîntului. Mãºtile – simboluri ale vegetaþiei
abundente – erau udate, iar bãieþilor li se ofereau cadouri: ouã, bani,
colãcei, etc. Oamenii pe stradã îi salutau cu: „Dumnezeu vã trãiascã!”,
„Deie Dumnezo ploaie!” sau „Dumnezo v-asculte!
Pãpãruga, ruga
Roagã Dumnezeul,
Sã ne deie ploaie,
Ploiþã curatã,
Fãr-d-on fir de teatrã!

Grîuu pînã-n brîuu,
Iarba pînã-n barbã,
Sãcara, cît copacu,
Tentiu, cît copacu,
Rod, rod pînã-n pod,
Pîn‘la casa lui Irod!
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Un cîntec mai glumeþ se cînta în timpul ploii, cînd se adunau fete ºi
bãieþi:
Fetele cîntau:

Bãieþii cîntau:

Ploaie, ploaie,
pruncii sã moaie,
fetele sã uscã,
pruncii sã þucã.

Ploaie, ploaie
fetele sã moaie,
pruncii sã uscã,
fetele sã þucã.

Fetele devenind mai mãriºoare erau preocupate de gîndul, oare unde
se vor mãrita? Erau convinse cã o buburuzã (pãpãrugã) aºezatã în palmã va indica, prin zborul ei, direcþia în care va pãrãsi casa pãrinteascã
dupã cãsãtorie:
Pãpãrugã, rugã,
Încotro îi azbura,
Încolo m-oi mãrita.
Acest joc îl practicau ºi bãieþii, spunînd:
Pãpãrugã, rugã,
Încotro îi azbura,
Încolo m-oi însura.
Colindatul era popular ºi în cercul copiilor. Dar copiii dimineaþa sau
înainte de masã la Crãciun, ºi mai ales la rude ºi la vecini „umblau a
corinda”. Copiii colindau niºte colinde laice cu text ºi melodie simplã.
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Puicã neagrã bagã-n sac…
Puicã neagrã bagã-n sacu,
Scoalã gazdã dãm colacu.
Cã d-asarã-s tã p-afarã,
Cu botiþa su-suarã.
ªi mã ninge ºi mã ploaie,
ªi mã picã picurele,
Dã la tãte streºinele.
Dacã gazdã nu ne crez,
Hai afarã ºi ne vezi,
Cã sîntem în hane verzi.

Corindiþã cu codiþã…

Corindiþã cu codiþã,
Hoalbã uãtii la poliþã.
Vãd un colac º-un cãrnaþ,
Scoalã gazdã ºi mi-l daþi.
ªi c-on fir dã busuioc,
Dã-i, Doamne, gazdii noroc.
ªi c-on fir dã iarbã creaþã,
Dã-i, Doamne, gazdii viaþã.
ªi la toþi care-s în casã! Amin!

Cîntarea la bisericã
Parte integrantã a culturii muzicale este creaþia muzicalã religioasã ºi
tradiþia ce se pãstreazã pînã-n zilele noastre de cãtre comunitãþile bisericeºti. Românii fiind buni creºtini, în viaþa de toate zilele ºi în formarea
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tradiþiilor lor cultul bisericesc a avut un rol determinant. În acest capitol
vom încerca sã descriem activitatea muzicalã din cele douã comunitãþi
religioase din loc: la ortodocºi ºi la baptiºti.

Tradiþia muzicalã la ortodocºi
Privitor modul de cîntare la biserica ortodoxã românã, în Ardeal deosebim urmãtoarele zone: regiunea Aradului, Bihorului, Banatului, Clujului ºi Sibiului. Tradiþia cîntãrii bisericeºti din Micherechi se apropie mai
mult de zona Bihorului. Cum am mai arãtat în prezenta lucrare, la
micherecheni nu a prins rãdãcini miºcarea coralã. Nu s-a format cor
nici la bisericã. În schimb existã ºi în zilele noastre tradiþia cîntãrii în
comun. La liturghie, cantorul porneºte cîntarea, dupã care continuã întreaga oaste, cîntînd la unison. Enoriaºii nu cunosc cîntarea pe mai
multe voci, iar cîntarea în comun este o tradiþie pãstratã din strãbuni.
Nu au fost ºi nu sînt nici în prezent încercãri de a forma cor. Era ºi a
rãmas evident cã toþi aceia care iau parte la liturghie trebuie sã cunoascã cîntãrile, astfel cîntã împreunã. Aceasta este tradiþia la Micherechi.
Cîntarea în bisericã este condusã de cantorul care primeºte loc în
stranã. Descrierea activitãþilor cantorilor Bisericii Ortodoxe Române din
Micherechi o facem pe baza amintirilor sãtenilor. Apelãm la cele comunicate de cãtre protopopul Ioan Bun, actualul paroh al bisericii din Micherechi. Ioan Bun s-a nãscut în 1957 la Beliu, jud. Arad, România: Este
preot misionar în Ungaria din 1993, mai întîi a administrat biserica din
Apateu, iar din 1996 se aflã la Micherechi. Amintirea localnicilor despre
cantorii bisericii ne duce pînã în primele decenii ale secolului XX, cînd
cantorul era Teodor Sava (1888–1966). „În jurul anilor 30, în Micherechi era un deosebit de bun cîntãreþ, Teodor Sava, despre care localnicii spun, c-o avut aºa un timbru de voce, cã atunci cînd erau înmormîntãri pe acele vremuri la casa decedatului, el se auzea pînã la celãlalt
capãt de sat. Pe lîngã aceasta, Teodor Sava a fost un foarte bun cunoscãtor al cîntãrilor bisericeºti” – ne introduce în arta lui Teodor Sava preotul Ioan Bun. Mulþumitã cercetãtorului Domokos Sámuel, activitatea ºi
creaþia lui Teodor Sava a fost bine documentatã. Micherecheanul Teodor Sava este singurul cantor din bisericile noastre a cãrui creaþie a
primit loc într-o lucrare aparte. Legat de viaþa lui aflãm cã în 1921 s-a
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stabilit la Micherechi un anume Ioan Roxin, din judeþul Bihor, atunci
deja România, cu care Teodor Sava a cîntat împreunã în bisericã, pentru cã satul nu avea diac. Roxin ºtia bocete ºi a fost chemat la înmormîntãri pentru a interpreta cîntãri de luat rãmas bun de la morþi. La
aceste înmormîntãri a participat ºi Teodor Sava, cîntînd împreunã cu
Roxin „hora mortului”. Teodor Sava a învãþat de la Roxin cum trebuie
„fãcute” aceste hori ale morþilor ºi nu peste mult timp l-a întrecut pe
meºterul sãu. Peste doi ani Roxin s-a reîntors în România, ºi de la
aceastã datã, Teodor Sava a „bocit” morþii din Micherechi. Tradiþia de
rãmas bun, în aceastã formã specialã a fost cîntatã la fiecare înmormîntare din sat. „Hora mortului” conþinea date personale ale decedatului.
Cînd murea cineva în comunã, Teodor Sava era chemat la familia mortului pentru a se informa despre împrejurãrile morþii, despre familia,
viaþa decedatului. „Hora mortului” e creatã în versuri cu rime împerecheate, cîntatã pe melodia monotonã a unor cîntece religioase.
Iatã a omului viaþã,
Cum are s-o petreacã!
Cînd odatã vine hora,
Ceasul cel dã mormîntare.
Teodor Sava a avut pe lîngã el doi ucenici, Teodor Buta ºi Ioan Pui,
ambii buni cîntãreþi ai bisericii. Au mai fost cîntãreþii bisericii, îndeplinind
chiar ºi munca de cantor Gheorghe Gurzãu ºi Ioan Mihuþ, care la rîndul
lor au preluat tradiþia cîntãrii în bisericã încã de la Teodor Sava. În anii din
urmã, cantorii bisericii au fost: Vasile Poendan (1972–1983) cu o pregãtire deosebitã ºi foarte bun cunoscãtor al cîntãrilor bisericeºti, apoi
strana a fost administratã de Vasile Bordaº (1983–1992), de Vasile
Mãrcuþ (1992–1994). Au urmat apoi trei ani, între 1994–1997 în care
biserica a angajat cantori din România, Vasile Chindriº, Dumitru Trofin,
Dorel Laza. Aceºti tineri cîntãreþi, dintre care unii aflîndu-se la muncã
ocazionalã la Micherechi, s-au apropiat de oamenii bisericii, care i-au
angajat apoi sã cînte în stranã, primind ºi ei, ca predecesorii lor cantori la
Micherechi un fel de onorariu. „Clopotarul aduna onorariul ºi biserica
plãtea cantorul, în jur de 15 mii de forinþi pe lunã” – ne informeazã
protopopul Bun. Din 1997 cantorul la Micherechi este din nou Vasile
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Mãrcuþ, cîntãreþul care nu are o pregãtire specialã, cu ºcoalã de cantor,
dar cunoaºte forte bine cîntãrile bisericeºti pe care le-a învãþat de la
înaintaºi. La biserica din Micherechi se întrebuinþeazã doar cîteva dintre
cele opt „glasuri” ale liturghiei bisericii ortodoxe. Cãrþile de cîntãri din
Micherechi toate sînt ediþii ale Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române,
care „se gãsesc în suficient numãr la biserica din Micherechi” – afirmã
preotul Ioan Bun. Importante sînt Antologhioanele, apoi existã pentru
fiecare lunã cîte-un Minei, precum Molitvelnicul, cartea care cuprinde
de exemplu slujba celor ºapte sfinte taine, conþine slujbele ºi cîntãrile
diferitelor ocazii. În prezent, pe lîngã cantor mai cîntã în stranã Ioan
Boca ºi Vasile Ruja. Cîntãreþii cu cantorul sînt în fiecare duminicã în
strana din dreapta, iar în strana din stînga se aºeazã ºi alþi cîntãreþi,
care ajutã la cîntarea din bisericã.
Pe lîngã biserica ortodoxã, unii credincioºi cu un devotament mai
deosebit au înfiinþat la Micherechi în 1928 „Oastea Domnului”, comunitatea religioasã ortodoxã care a contribuit la formarea unui stil special
de cîntare la biserica ortodoxã din sat. Cîntãrile interpretate de membrii
comunitãþii sînt aduse din zona Beiuºului, unde a trãit Taian Dorz, compozitorul melodiilor caracteristice adunãrii, transmise pe cale oralã, apoi
puse pe note muzicale. Micherechenii au schimbat în unele locuri melodiile ºi versurile aduse din România. ªi la Oastea Domnului cîntã toþi,
femeile, bãrbaþii, tinerii ºi bãtrînii. Cîntarea în comun la Oastea Domnului
este începutã de conducãtorul comunitãþii. La începuturi, conducãtorul
Oastei era însãºi Ioan Olah, preotul bisericii, urmat apoi de Teodor Tat.
Cantorul Vasile Poendan a fost ºi el conducãtorul Oastei, a urmat apoi
Gheorghe Rocsin, cîntãreþ de bisericã, cînta în strana stîngã a bisericii.
Între anii1985 ºi 1998 conducãtorul Oastei era Vasile Netea, iar în zilele
noastre este Vasile Mãrcuþ, cantorul actual al bisericii. Comunitatea,
servind în limba românã, este unicã de acest gen în Ungaria. Au legãturi
strînse cu diferitele comunitãþi similare din Sibiu, Bistriþa, Cluj, Arad, de
unde îºi împrospãteazã repertorul muzical.
Preotul Ioan Bun considerã cã dintre tinerii de la Oastea Domnului pot
sã se formeze viitorii cantori ai bisericii ortodoxe din loc, deºi cel mai
bine ar fi sã fie ºcolarizate persoane din loc în mod special la instituþii de
profil din România.
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Formaþii de cînt în comun ºi orchestrale la baptiºti
În biserica baptistã muzica ºi cîntarea au un rol deosebit. Membrii
comunitãþii se strãduiesc sã înveþe notele muzicale, sã cînte la diferitele
instrumente muzicale. În descrierea lucrãrii muzicale la baptiºti ne-a ajutat Gheorghe Ruja, unul dintre fruntaºii actuali ai Adunãrii.
Dupã ce Adunãrile baptiste, al cãror exemplu l-au luat ºi iniþiatorii
cultului baptist din Micherechi în primele decenii ale secolului XX, aveau
cel puþin cîte un cor mixt, era natural ca ºi micherechenii sã iniþieze
formarea grupului cîntãreþilor. Organizarea unui cor mixt dateazã din
1926. Gheorghe Hoþopan a fost cel care a învãþat descifrarea notelor
muzicale ºi sã cînte la vioarã. „Vechea-i dorinþã era de a avea o vioarã
proprie ºi de a ºti cînta la ea, aºa cã spre toamna anului 1925 la
Bichiºciaba, de la un magazin de instrumente ºi-a cumpãrat o vioarã…”
De la bun început s-a cîntat pe patru voci, în prima fazã numai cîntãri
simple. Conducãtorii corului au fost între anii 1932 ºi 1950 Gheorghe
Hoþopan ºi Alexandru Ruja, între 1962 ºi 1989 Ioan Hodajeu. Astãzi
biserica n-are un cor organizat, se cîntã în comun.
Dupã ce Gheorghe Hoþopan a înfiinþat ºi a condus corul cîþiva ani cu
succes, tot dupã modelul bisericilor din împrejurimi, a decis sã organizeze o modestã orchestrã de instrumente cu coarde („bandã dã hidedi”).
Însufleþitul dirijor amator a început activitatea de instruire prin învãþarea
în comun a notelor, ceea ce, dupã cum bine se ºtie, e mult mai grea
misiune decît însuºirea melodiilor corale. Orchestra s-a înfiinþat în anul
1933 ºi a funcþionat pînã în anul 1939. Dorinþa micherechenilor de a
avea ºi ei o formaþie muzicalã instrumentalã a fãcut ca dupã încetarea
funcþionãrii „benzii de viori” sã se încerce organizarea formaþiei instrumentale de trompete. Aceasta ia fiinþã în 1947 cu sprijinul lui Varjú Sándor
din Crîstor ºi Alexandru Ruja din loc ºi funcþioneazã pînã la finele anilor
1950. Dupã o perioadã mai îndelungatã, în 1982 se reia activitatea fanfarei, întemeietorii fiind Nelu Rusu din Ianoºda, România ºi Aron Orãºan
din Arad.

331

Membrii Adunãrii Baptiste din anii 1930

Membrii fanfarei în anul 2000
Membrii fanfarei de azi sînt: Gheorghe Pãtcaº, Gheorghe Hodajeu –
flighorn I, Cornel Hodajeu, Daniel Ruja – flighorn II, Gabriel Pãtcaº,
Gheorghe Martin – bas flighorn, Gheorghe Ruja, Teodor Pãtcaº – eupfon,
Gheorghe Berényi - trombon, Vasile Poendan – trompetã, Gheorghe
Fekete – althorn, Mihai Martin – tubã, Gheorghe Pãtcaº – tobã. Dirijorul fanfarei este Ioan Ruja junior, îndeplinind aceastã misiune din anul
1985.
Fanfara serveºte cu regularitate la bisericile baptiste româneºti din
Ungaria, la Chitighaz ºi la Cenadul Unguresc, dar sînt bine primiþi ºi în
biserici din România: Sibiu (1995), Suceava, Botoºani (1996), Lugoj
(1997), Inand (1998).
Comunitatea baptiºtilor considerã importantã pregãtirea muzicalã a
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Fanfara din Micherechi, 1999
tinerilor, astfel pãrinþii îºi înscriu copii la ºcoala de muzicã din Giula, iar
la secþia de trompetã a Facultãþii de muzicã a Universitãþii din Oradea
este student în anul II, tînãrul Gheorghe Pãtcaº membru al Adunãrii.

Activitatea formaþiei culturale
Precum am arãtat mai sus, la Micherechi nu a avut o tradiþie formarea
cercurilor de lecturã. Rolul acestor formaþiuni, menite sã asigure cadru
prielnic pentru o activitate culturalã desfãºuratã în comun de cãtre membrii comunitãþii, la Micherechi era perfect acoperit de „Jocul duminical”. Odatã cu schimbãrile sociale considerabile, care au atins într-un
fel sau altul toate familiile din localitate, concomitent cu deschiderea
satului spre lumea care îl înconjura a slãbit respectul pentru tradiþia
localã. Nu s-a mai þinut aºa de mult la organizarea jocului de odinioarã,
s-au imitat modalitãþile de petrecere din alte locuri. Astfel apare ºi la
Micherechi o nouã formã de organizare a activitãþilor culturale.
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Învãþãtorul Gheorghe Dulãu înfiinþeazã
ansamblul folcloric
Ansamblului Cultural din Micherechi s-a înfiinþat în anul 1948 ºi a fost
prima formaþie de dansuri populare româneºti din þarã. Organizarea a
început la 20 octombrie 1947 tocmai în pragul serbãrii centenarului
Revoluþiei ºi Luptei de Eliberare Maghiare din 1848–49. „Cîþiva tineri
însufleþiþi, vreo 50–60 la numãr, români–maghiari s-au adunat la ºcoala româneascã din sat ºi au hotãrît sã înfiinþeze o echipã culturalã.
Scopul acestor tineri a fost de a dovedi cãci tinerii de atunci, sînt
mîndri de tradiþiile strãmoºilor ºi doresc sã cinsteascã amintirea lor,

Marius Turcu ºi primii membri ai ansamblului
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Dansatorii ºi muzicanþii la un turneu în satele româneºti

prin inaugurarea, respectiv sfinþirea unui tricolor (drapel propriu al formaþiei, n.n.) pentru pãstrarea ºi salvarea acestei moºteniri culturale, sã
înfiinþãm o echipã culturalã. Totodatã s-a hotãrît ca pentru pãstrarea
tradiþiilor locale (cum era Jocul – táncház), care erau în pericol ºi al
cãror viitor era nesigur, deci, se va face tot posibilul pentru pãstrarea
ºi salvarea obiceiurilor locale. Tinerii, care au participat la aceastã adunare, au luat la cunoºtinþã aceastã hotãrîre declamînd ovaþii ºi bucurie
nemaipomenitã”. Membrii fondatori au fost Gheorghe Dulãu ºi Szekeres
Sándor organizatori, Mihai Nistor, Rafila Gurzãu, Vasile Ruja, Valeria
Rocsin, Vasile Popa, Ana Marc, Ioan Netea, Ana Trifa dansatori, Ioan
Covaci (Iancu) ºi Teodor Covaci (Delea) muzicanþi, pe lîngã alþi aproape 40 de tineri, fete ºi feciori coriºti. Primul conducãtor al corului a fost
învãþãtorul Marius Turcu.
Ansamblul cultural din Micherechi a debutat la 8 martie 1948. Programul a fost prezentat în curtea ºcolii din sat.
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„Programul zilei de la 8 martie 1948 a fost urmãtorul:
Dimineaþa: deºteptarea cu muzica fanfarei din ªercad.
Ora 9: sfinþirea drapelului echipei, în Biserica Ortodoxã din comunã.
Ora 10: defilare – de la bisericã în curtea ºcolii.
Program cultural festiv: dansuri populare, muzicã coralã, recitãri.
Seara: spectacol cu piesa „Majd helyre hozza a köszörû”, urmatã de
bal.”
Ansamblul încurajat de succes, la 21 martie 1948 a luat parte la congresul festiv al înfiinþãrii Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, care a
avut loc în oraºul Giula. Cu aceasta a început ºirul reprezentaþiilor culturale, ºi totodatã repertoriul echipei s-a îmbogãþit continuu ºi rapid. Ca
act de recunoaºtere a muncii depuse, Ansamblul Cultural din Micherechi a fost primul dintre toate echipele culturale româneºti din þarã, care
a primit posibilitatea din partea Ministerului Culturii al Ungariei de a
organiza un turneu de zece zile în regiunile locuite de români din þarã.
„A urmat la 30 august 1948 o reprezentaþie la Berettyóújfalu, în luna
mai 1949 la Debreþin la centenarul întîlnirii Bãlcescu–Kossuth, la 29
decembrie 1949 la Budapesta, cînd pe scena teatrului Magyar Színház
s-a sãrbãtorit cea de-a doua aniversare a proclamãrii Republicii Populare Române.”
La 1 ianuarie 1950, comuna Micherechi este anexatã judeþului Bichiº.
În anul 1951 s-a terminat construirea casei de culturã din sat, astfel
deschizînd noi perspective pentru dezvoltarea echipei care pe atunci
avea cca. 90 de membri. Colecþionarea ºi prelucrarea materialului folcloric se face prin anul 1952. La Budapesta, un grup de coregrafi maghiari de frunte înregistreazã pe peliculã de 15 mm „Nunta la Micherechi
ºi tradiþia Umblatul cu Turca”.

Arhivarea dansurilor din Micherechi
la Academia Maghiarã
În arhiva Institutului de muzicologie al Academiei Maghiare se pãstreazã numeroase înregistrãri, printre care: Rábai Miklós, în 1951 „Dansuri româneºti locale în interpretarea Ansamblului cultural”, Timár
Sándor, în 1954 „Dansuri din Micherechi”, etc. Între timp, în 1953 Marius
Turcu este transferat din comunã, se schimbã conducerea Ansamblu336

lui. În 1955, de Ziua naþionalitãþilor echipa dã un spectacol de mare
succes la Budapesta ºi ia parte la defilare la serbarea centralã cu ocazia Zilei de 1 Mai. În anul 1958 la o seratã de prietenie ungaro–românã
au participat chiar ºi reprezentanþi ai Ambasadei României la Budapesta. Tot în anul 1958 se desfãºoarã în hotarul din Micherechi turnarea
filmului „Contrabandiºtii” (Szabó Pál: „Csempészek”, regizor: Máriássy
Félix), la care ansamblul de dansuri populare ºi muzicanþii micherecheni
prezintã un dans românesc din Micherechi. Anul 1960 a însemnat participarea la primul Festival al naþionalitãþilor din Balatonfüred, unde echipa s-a prezentat cu un succes deosebit. În anii urmãtori, un ºir de turnee ºi festivaluri a asigurat numeroase posibilitãþi de evoluþie a dansatorilor din Micherechi. În anul 1968 ansamblul a participat la un program festiv, sãrbãtorind douã decenii de la înfiinþarea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria. Tot în acest an echipa culturalã dupã un
mare turneu de zece zile în localitãþi româneºti din Ungaria se împarte
în douã contingente. Echipa copiilor ºcolari ºi a tinerilor din Micherechi
era condusã de profesorul Ioan Ruja, iar echipa veteranilor era îndrumatã de învãþãtorul Gheorghe Dulãu. Amîndouã echipele au continuat
sã participe la turnee, festivaluri, întîlniri, au luat parte chiar ºi la înregistrãri la radio ºi la televiziune. În aceastã rememorare se poate evidenþia:
anul 1971, cînd ansamblul a participat la cel de-al III-lea Festival folcloric al popoarelor dunãrene, desfãºurat la Baja–Kalocsa, iar în 1972 la
gala finalei competiþiei „Zboarã pãunul” (Röpülj páva) echipa ºi-a prezentat programul pe scena Teatrului Erkel din Budapesta. În anul 1973
micherechenii au participat la Békéscsaba la un concurs de calificare.
În urma acestuia, ansamblul s-a calificat în categoria de aur în clasamentul formaþiilor de „Pãstrãtori de tradiþie”. Din anul 1979 dupã o
activitate de peste 30 de ani, un timp funcþioneazã numai echipa elevilor. În anii urmãtori, activitatea ansamblului stagneazã ºi se limiteazã
doar la evoluþia soþilor Nistor pe diferitele scene din Ungaria ºi de peste hotare. Dar în aceºti ani (1980–82) echipa pionierilor (a tineretului
ºcolar) devine tot mai cunoscutã ºi are multe invitaþii ºi spectacole. În
luna aprilie 1982 echipa veteranilor evolueazã pentru ultima oarã la
Micherechi, cu ocazia înregistrãrii discului „Muzicã popularã româneascã
din Ungaria”. La realizarea discului conceput de Sebõ Ferenc au participat dansatori ºi muzicanþi (bãtrîni), precum ºi taraful de muzicã popu337

larã din Micherechi, condus de Teodor Covaci. La ªcoala generalã
româneascã din loc, învãþãtorul Gheorghe Dulãu instruieºte ºi un grup
de elevi, formaþia ºcolarã „Fluieraºii”, a înfiinþat ºi o orchestrã de „Ceteraºi”. La sfîrºitul anilor optzeci s-a reorganizat echipa de dansuri populare a tineretului, instruitã de Gheorghe Netea. Aceastã echipã a participat la tot mai multe festivaluri, întîlniri, competiþii, dintre amintim: 1984:
cel de-al XX-lea Festival folcloric al naþionalitãþilor, desfãºurat la Bánk,
cu participarea soþilor Nistor.

Gheorghe Nistor ºi Teodor Covaci
Enumerînd evenimentele activitãþii Ansamblului folcloric este momentul
sã scriem despre douã personalitãþi marcante ale culturii populare din
Micherechi, despre dansatorul Gheorghe Nistor ºi muzicantul Teodor
Covaci .
Privim foarte firesc fenomenul cã în Ungaria nu se poate considera
nimeni dansator , dacã nu cunoaºte dansurile din Micherechi. Ele în-

Soþii Nistor
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Teodor Covaci

Teodor Covaci ºi urmaºii sãi

seamnã bazele pentru tînãrul jucãuº. La aceastã fantasticã realizare am
ajuns prin rãbdarea ºi efortul multor oameni din Micherechi, care au
primit în casele lor coregrafi sosiþi din „oraº”, care au învãþat ºi au
rãspîndit ceea ce unui micherechean îi era foarte natural: cultura de
dans a strãmoºilor noºtri. Dar a fost între ei unul care avea timp pentru
strãini, era veºnic iubitor de oaspeþi ºi însufleþit: Gheorghe Nistor.
Gheorghe Nistor s-a nãscut la 6 mai 1922 la Micherechi. Încã din
tinereþe a fost printre cei mai buni dansatori din sat, a luat parte activã
la organizarea jocurilor duminicale. A devenit cel mai cunoscut dansator român din Ungaria, arta sa a fost recunoscutã de cei mai însemnaþi
specialiºti ai domeniului. În anul 1972, la vîrsta de 50 de ani a primit
înalta distincþie „Meºter al artei populare”. A dansat mereu împreunã cu
soþia sa, Maria Nistor, nãscutã Buta (1926). A rãspîndit dansurile româneºti din Micherechi în întreaga lume.
Teodor Covaci s-a nãscut la 7 mai 1925 la Micherechi, într-o familie
de muzicanþi. Tatãl sãu, Ioan Covaci era vestitul muzicant al jocurilor din
sat. Teodor Covaci în adolescenþã a devenit asemenea tatãlui sãu un
virtuoz primaº. Ani de-a rîndul a fost primaºul echipei culturale din sat.
A rãspîndit muzica româneascã de dans la o mulþime de reprezentãri în
339

þarã ºi peste hotare. Ca recunoºtinþã a talentului sãu a primit distincþia
„Meºter al artei populare”. Melodiile româneºti le-a fãcut cunoscute ºi
urmaºilor sãi, fiului Ioan Covaci, nepotului Szabó Gábor.
Anul 1987 este un an de doliu pentru pãstrãtorii de tradiþii din Micherechi, decedeazã aproape în acelaºi timp, Gheorghe Nistor, la 30 august 1987, ºi Teodor Covaci , la 6 septembrie 1987.

Succesele remarcabile ale tinerilor
În anul 1988 încep fazele teritoriale ale concursului de mare amploare Cine ce ºtie? La concursul urmãrit de întreaga þarã, tinerii din Micherechi, la ediþia din 1988, apoi la ediþia din 1992 se claseazã pe locul II.
Conducãtor este Vasile Pap, care în anii aceia era cel mai bun jucãuº ºi

Trei generaþii de dansatori micherecheni
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cîntãreþ al echipei. Ansamblul tinerilor micherecheni participã la competiþii folclorice în România ºi Iugoslavia. Devine conducãtorul Ansamblului Gheorghe Berényi, apoi Patyi Zoltán, un coregraf din Seghedin.
Ansamblul cultural în 1995 ia parte cu mare succes la Festivalul mondial folcloric din Montoine (Franþa).
Tot în ultimii ani a luat fiinþã ºi o nouã miºcare de dans popular pentru
tineret „Periniþa”, la care participã de fiecare datã cu mult succes ºi
echipa de dansuri populare a ºcolii din Micherechi.
La Micherechi generaþia tînãrã de azi nu mai pãstreazã melodiile,
cîntecele din bãtrîni, aºa cum au fãcut-o strãbunii lor. Dar Micherechiul
este singura localitate româneascã din Ungaria în care gãseºti atît de
mulþi tineri care cunosc dansurile populare din loc. Ansamblul folcloric
al tinerilor este ºi azi bine pregãtit, apt pentru prezentãri de calitate. Se
încearcã noi forme de interpretare a valorilor muzicale ºi coregrafice.
Putem afirma cã la Micherechi este încã pãstratã tradiþia jocului specific locului. Tînãrul Vasile Ciotea a prelucrat la computer melodiile dansurilor din Micherechi, dînd o nouã valoare a jocurilor din bãtrîni, interpretate într-un stil cu totul nou, adecvat mediului modern. Cercetãtori
maghiari au scos la 10 ani de la decesul lui Gheorghe Nistor un frumos
almanah, cinstind amintirea vestitului dansator din Micherechi, elogiind
valoarea tradiþionalã a dansului din loc, iar mulþumitã coregrafului român Viorel Nistor, a apãrut recent o carte dedicatã în întregime dansurilor din Micherechi.
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