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Gh. Petrusan
i
Cuvînt introductiv rostit cu prilejul primului
colocviu ştiinţific ce a avut loc în zilele de
23-24 noiembrie 1991,1a Giula
Ideea înfiinţării unei comunităţi pentru cercetătorii şi creatorii români din
Ungaria vine să materializeze o năzuinţă mai veche a unor intelectuali ridicaţi
din rîndul naţionalităţii noastre. Ea a încolţit prin anii ’80 în cadrul unor
dispute febrile care vizau găsirea unor căi de ieşire din impasul în care ajunsese
viaţa noastră spirituală. Noi, care încercam să găsim răspunsuri concludente la
criza de identitate cu care ne confruntăm, eram convinşi de faptul că neglijarea
cercetării ştiinţifice a dus la nişte anomalii de a căror gravitate ne-am dat seama
numai cînd am început să analizăm cu o exigenţă profesională situaţia în care
ne găsim. Prim urmare, întemeietorii Comunităţii Cercetătorilor şi Creatorilor
Români din Ungaria şi-au propus nişte scopuri cît se poate de concrete: crearea
unui for de dezbatere a unor teme profesionale actuale /de limbă, învăţămînt,
cultură, artă etc./ şi iniţierea unor cercetări ştiinţifice mai chibzuite, mai
organizate şi exigente, iar rezultatul lor să fie valorificat în vederea unei
autocunoaşteri mai temeinice.
Cercetări ştiinţifice am făcut şi la înfiinţarea asociaţiei cercetătorilor. De
acum înainte, însă, ele ar trebui să fie concepute şi efectuate după necesităţile
primordiale ale naţionalităţii noastre, iar cei care se angajează la o îndeletnicire
atît de trudnică e bine să ştie că pe lîngă „trinitatea” cercetare, publicare şi
difuzare-conştientizare a cunoştinţelor le mai revine şi sarcina de a forma un
fel de atelier şi de a încetăţeni un climat ştiinţifico-profesional, de a se orîndui
într-o veritabilă comunitate dotată cu capacitatea de a conlucra fără ca membrii
ei să fie nevoiţi a renunţa la domeniul lor preferat de cercetare. Ţin să accentuez
această circumstanţă, deoarece noi nu avem experienţa cercetării efectuate în
comun.
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Şi pentrucă ne-am angajat la o treabă fără precedent în viaţa noastră
spirituală, merită să înregistrăm firul evenimentelor de la primele datonări pînă
la acest colocviu ştiinţific. La 16 februarie 1991, dr. Maria Berényi, poetă şi
cercetătoare neobosită, care, în calitate de membră a Prezidiului U.R.U., a adus
o contribuţie covîrşitoare la înjghebarea acestui team, elaborează un plan cu
privire la înfiinţarea unui grup de cercetători în care pledează, printre altele,
pentru crearea unor fonduri financiare care ar face posibilă întemeierea unui
institut român de cercetări ştiinţifice. Pornind de la hotărîrea adunării generale
/de constituire/ a U.R.U., din 15-16 decembrie 1990, referitoare la necesitatea
instituţionalizării cercetărilor românilor din Ungaria, Maria Berényi convoacă,
la 3 aprilie 1991 o şedinţă în cadrul căreia se declară înfiinţarea cercului de
cercetători sub denumirea provizorie „Pentru Cultura Română din Ungaria”,
avînd următorii membri: dr. Maria Berényi, Ana Borbil, Lucia Borza, Mihaela
Bucin, Ioan Budai, Elena Munteanu Csobai, Ana Hoţopan, Alexandru
Hoţopan, Edda Illyés, Mihai Kozma /Seghedin/, Stela Nicula Machhour,
Emilia Martin Nagy, Ana Secan Navratil, Florica Santău, Dr. Gheorghe Santău
şi subsemnatul. S-au mai ataşat şi alţii, cum este, de exemplu, cazul tinerilor
cercetători Eva Frătean şi Marius Maghiar.
După cel de-al doilea război mondial am organizat tot felul de acţiuni
politice şi culturale. Aceasta este, însă, întîia dată cînd consacrăm două zile
cercetării ştiinţifice. Emoţiile de care sîntem cuprinşi se explică, cred, prin
noutatea şi caracterul neobişnuit al întrunirii actuale. Sínt însă convins că
asemenea manifestări nu vor rămîne mult timp nici pentru noi un „terra
incognita”.
Cu siguranţă, prelegerile, comunicările sau discuţiile zilelor ce urmează
vor scoate la iveală noi şi noi cunoştinţe despre trecutul şi prezentul nostru,
contribuind la o cunoaştere mai nuanţată a valorilor de care dispunem.
Cercetarea ştiinţifică este, în fond, un efort făcut în vederea găsirii identităţii
noastre.
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Éva Kozma Frâtean
Probleme ale predării culturii muzicale
în primăvara anului 1991, cînd Maria Berényi s-a angajat să formeze un
„Cerc ştiinţific”, cu scopul de a adunaîntr-un grup pe toţi cei care se interesează
de viitorul românilor din Ungaria, m-am prezentat cu mare bucurie şi eu. Deşi
nu lucrez într-un mediu românesc, totuşi mă preocupă foarte mult gîndul de a
fi de folos naţionalităţii din care fac parte.
Tema mea preferată este muzica. Mă străduiesc să adun cît mai multe
cunoştinţe, să mă pregătesc mai temeinic din acest domeniu al culturii.
„A zene a bölcsőtől a sírig kíséri a román nép életét! Kevés olyan európai
nép akad, amelynek életével, az emberi élet fontosabb eseményeivel
kapcsolatban több zenei megpyilatkozása lenne, mint a románnak. A román
népköltészet egyik szépséggel, fájdalommal teli remekében így énekel magáról
a doináról a nép:
Doină, doină, cîntec dulce
(and te-aud nu m-aş mai duce.
Doină, doină cîntec drag
O nd te-aud...
Astfel vorbeşte un cercetător cunoscut despre muzica românească (Heszke
Béla: A román zene története).
Muzica, ca mijloc de exprimare poate să ne îmbogăţească simţul estetic,
poate să întărească sentimentul şi conştiinţa de neam, să întrunească oamenii
într-un colectiv. Totodată prin cunoaşterea materialului bogat al muzicii
româneşti, putem afla o mulţime de note etnografice, istorice care se reflectă
prin cîntecele păstrate pînă în zilele noastre.
Cercetînd istoria românilor din Ungaria, ne putem da seama uşor că
dezvoltarea muzicii nu poate fi despărţită de mersul istoric, ea este influenţată
totdeauna de viaţa şi condiţiile de trai ale poporului, este caracteristică pentru
o anumită perioadă a epocii.
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Cunoaşterea tezaurului muzical are importanţă din mai multe puncte de
vedere: în primul rînd ne ajută să ne orientăm mai uşor
- în muzica universală,
- în întreaga cultură românească,
- în istoria naţionalităţii noastre,
- în etnografia, lingvistica românească... ş.a.m.d.
Maria Berényi scrie în „Aspecte naţional-culturale din istoricul românilor
din Ungaria” despre Asociaţia Astra:
„Scopul acestei Asociaţii era ridicarea la un nivel mai înalt a vieţii
cultural-politice româneşti. Sub influenţa Asociaţiei s-au format cercuri
culturale şi în societăţile româneşti din Ungaria de azi. Ca de ex.:
- Corul vocal român din Giula
- Corul vocal al plugarilor români din Cenadul-Unguresc
- Reuniunea română de cîntări din Bătania
-C o ru l vocal greco-orientaldinChitighaz... ş.a.m.d.
Scopul acestor cercuri era:
- a cînta împreună,
- culegerea şi învăţarea noilor cîntece corale,
- propagarea muzicii clasice,
- instruirea muzicală a tineretului,
- organizarea spectacolelor...”
Toate acestea funcţonau acum o sută de ani. Dar exemplele despre
importanţa culturii muzicale în formarea comunităţilor sínt numeroase. Din
aceste pilde reiese, consider eu, că este foarte important să acordăm atenţia
cuvenită acestui domeniu.
în viaţa naţionalităţii noastre are un mare rol cîntecul, dansul popular.
Toate tradiţiile sínt legate oarecum de muzică, ca un mijloc de exprimare a
sentimentelor (la nuntă: cîntece de petrecere, voie bună, chiuituri - la
înmormântare: bocete - la crăciun: colinde... ş.a.m.d.).
E grăitor şi limbajul acestor cîntece, limbaj care şi azi se vorbeşte în satele
noastre. Iată de ex: un text din Chitighaz:
„Văsălie tică creaţă,'
nu lăsa boii-n fînaţă, numa
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Că fînaţa-i birăieşti,
şi tu n-ai bani şi plăteşti măi, numa...”
Fiecare sat îşi are limbajul specific, care se reflectă în cîntece. Din faptul că
satele româneşti nu sínt învecinate, iar mersul istoric şi viaţa locuitorilor în
multe privinţe se deosebeşte - cîntecele, dansurile acestor săteni sínt diferite.
Modificarea se observă prin interpretare,
prin text sau melodie,
prin şirul dansurilor,
prin materialul muzical.
Muzica de dans depindea totdeauna de muzician, în cele mai multe sate se
şi găsea „higliiduş”, dar cunoaştem sate unde nu era. Aici se cînta la drîmbă
(Aletea), la fluier (Chitigliaz).
Influenţa bisericii şi a ritualului bisericesc se observă şi în cîntecele
populare româneşti, mai ales în textele şi melodiile colindelor, în bocete şi în
cîntecele legate de tradiţiile sărbătoreşti.
Găsim şi jocuri, cîntece pentru copii. Materialul bogat poate săfie interesant
pentru copiii noştri, fiindcă aceste cîntece, jocuri le-am învăţat cu toţii.
Care dintre noi nu-şi aminteşte de o melodie auzită de la mama, învăţată la
grădiniţă, la şcoală... ? Ce frumos e cînd ne întîlnim şi ne este dor să cîntăm sau
să ascultăm cîntecul îndrăgit! Fiecare dintre noi păstrează în suflet un cîntec, să
fim oriunde în lume, iar cîntecul acesta - ca un „Luceafăr” străluceşte în sufletul
nostru, el ne arată drumul spre oastea noastră, ne ajută să ne găsim locul în lume,
iar în anumite momente ne mîngîie.
Aceste gînduri m-au pus pe treabă, ca să avem cu toţii parte din acest
„Luceafăr”. Ca să cunoaştem de exemplu personalităţi cu renume european,
reprezentanţi ai muzicii româneşti: Constantin Brăiloiu, George Zamfir,
George Enescu, Dimitrie Kiriac, Gheorghe Dumitrescu... să aflăm despre
reprezentanţii muzicii româneşti din Ungaria (cantori, interpreţi, dansatori) şi
multe altele din domeniile pe care le-ar cuprinde o sinteză despre cultura
muzicală românească.
Posibilităţile de a putea readuce cultura muzicală în sînul comunităţii
româneşti din Ungaria sínt multiple. Ar fi vorba însă despre mai mult decît
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despre prezentarea acestor valori doar ocazional pe scenă. înainte de toate
trebuie dezvoltată şi acomodată această cultură la cerinţele zilelor noastre.
Ce observaţii am făcut în timpul cercetării situaţiei predării culturii
muzicale româneşti în Ungaria ?
După adunarea cîtorva cărţi şi manuale, mi-am dat seama că în bibliotecile
noastre se găsesc multe scrieri, publicaţii cu această temă:
- Bartók Béla: Cîntecele populare din Comitatul Bihor (în lucrare am găsit
8 melodii cunoscute şi la noi)
- G. Ciobanu: 100 melodii de jocuri din Ardeal
- Traian Mîrza: Folclor muzical din Bihor (folclorul copiilor descris în
lucrare este foarte asemănător cu al nostru)
- Dr. Moldovan Gergely: Magyarországi románok (rezumări despre
folclorul românilor la începutul secolului XX.)
şi multe altele.
Despre folclorul nostru - rezumări etnografice cu referiri muzicale:
- în „Izvorul” şi în „Din tradiţiile românilor din Ungaria”
- Gh. Fluieraş: Culegeri de cînt şi muzică de dans.
Am adunat manuale şcolare, unde am găsit foarte multe
- cîntece din România, referiri la cunoştinţe muzicale,
- biografii şi date despre muzicieni români,
- culegeri de romanţe, versuri cunoscute puse pe note.
Răsfoindu-le, mi-am dat seama că lipseşte lucrarea care ar uşura orientarea
în vasta cultură muzicală.
Lucrarea pe care doresc s-o pregătesc intenţionează să dea o mînă de ajutor
profesorilor.
Ce teme va cuprinde lucrarea ?
I. Introducere în muzica românească
- istoria muzicii româneşti
II. Cunoştinţe muzicale, genurile muzicii
- caracteristicile cîntecelor populare
II. Cîntece şi dansuri populare
- culegeri din satele locuite de români
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IV. Jocuri pentru copii
- descrierile jocurilor
V. Informatori şi tradiţii româneşti din Ungaria
- locul, rolul muzicii şi dansului în tradiţiile naţionalităţii
- prezentarea rîntăreţilor
- intrumente muzicale
VI. Versuri cunoscute puse pe note
- culegeri de romanţe
VII. Compozitori, interpreţi cu renume mondial
- locul muzicii româneşti în literatura muzicală universală
- biografii, fragmente din t^le mai cunoscute compoziţii
- cercetări muzicale româno-maghiare
III. Muzica corală
- culegeri de cîntece
IX. Influenţa muzicii religioase
- cîntări ortodoxe şi baptiste
- portrete ale cantorilor cunoscuţi
X. Culegeri pentru sărbători
- sărbători familiare şi lumeşti
Ar fi bine ca lucrarea să fie întregită cu o bandă sonoră, ca să se poată învăţa
cîntecele şi după auz, nu numai după note.
Tematica de mai sus e doar o schiţă. Ea, în cursul pregătirii lucrării, poate
fi schimbată, trebuie însă să cuprindă cele mai importante teme ale culturii
muzicale româneşti. Consider că lucrarea poate fi interesantă şi pentru adulţi.
Doresc să avem o sinteză a culturii muzicale, inclusiv a culturii muzicale
româneşti, îndreptînd atenţia spre valorile culturii muzicale ale românilor din
Ungaria.
M-am gîndit totuşi la copii şi la profesorii de română. La copii, pentrucă sínt
sigură, fiecare copil învaţă mai uşor o limbă cîntînd, jucînd.
Atunci cînd m-am referit la manualele ce se găsesc în şcolile noastre, trebuia
să sublinez faptul că cele mai multe cîntece sínt melodii împrumutate din
România. Nu am nimic în contra acestor cîntece, dar ar fi bine ca comoara
noastră muzicală să aibă un loc central în manuale.

10

Sympozion

Sínt sigură că, de exemplu, un copil din Micherechi, care vorbeşte limbajul
micherechean, va învăţa mai bucuros un cîntec pe care poate şi azi îl cunoaşte
bunica sau mama şi are un conţinut despre viaţa strămoşilor lui, în limbajul
din sat.
între primii paşi ai reformei învăţămîntului trebuie să aibă loc şi
transformarea învăţămîntului muzical. Este important pentru viitor ca acest
domeniu al culturii să fie bine aşezat în sistemul învăţămîntului, în activitatea
şcolară. Numai aşa putem spera un rezultat acceptabil, să nu ne uităm limba şi
neamul.
Cred în puterea muzicii şi aş vrea să vă conving şi pe Dumneavoastră.
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Emilia Martin
Cercetarea portului tradiţional al
românilor din Ungaria
Cercetarea şi prezentarea portului tradiţional al românilor din Ungaria este
o sarcină grea, din cauza că nici în literatura de specialitate maghiară, nici în
cea română nu găsim publicaţii care se ocupă cu descrierea portului românilor
de pe aceste meleaguri. înseamnă greutate şi faptul că datele referitoare la
naţionalităţile din Ungaria apărute în diferite studii de bază sínt generale, nu
sínt precizate din punct de vedere geografic, deci la cercetarea temei noastre, a
portului, nu ne prea putem folosi de ele.
Dat fiind că sínt diferite deosebiri între costumele populare ale românilor
din judeţele Bichiş, Hajdú-Bihar şi Csongrăd, elementele specifice etnicului
nostru se pot găsi numai printr-o cercetare profundă. La descoperirea acestor
elemente specifice ar însemna un mare ajutor cunoaşterea locului originar al
acestor comunităţi. Din păcate, în legătură cu originea românilor din Ungaria
de azi avem foarte puţine date, ne bazăm mai ales pe presupuneri. Monografiile
diferitelor localităţi, descrierile comitatelor conţin doar date referitoare la
istoria de după colonizarea acestora, deci ne pot ajuta doar la prelucrarea
evoluţiei ansamblelor vestimentare. îngreunează cercetarea şi faptul că portul
poate fi urmărit (în documente, pe fotografii, din reamintiri) doar de la mijlocul
secolului trecut, deci din timpul cînd avem de a face deja cu un port transformat.
Transformările s-au desfăşurat de-a lungul deceniilor din cauza mai multor
factori, ca de exemplu schimbarea locului, a modului de trai, a condiţiilor
economice, influenţa altor naţionalităţi, apariţia pieselor cumpărate din
comerţ, ş.am.d. Aceşti factori au pricinuit schimbări şi în formarea culturii
naţiunii maghiare, însă în cazul naţionalităţilor, în urma transformărilor, de
multe ori au dispărut tocmai cele mai caracteristice elemente culturale.
Prima dată s-au făcut schimbări în modul ornamentării, fonna pieselor de
îmbrăcăminte s-a schimbat mai tîrziu, deoarece oamenii s-au străduit să păstreze
formele tradiţionale obişnuite. Totuşi pe lîngă ţesături, au apărut noi materiale
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întrebuinţate pentru confecţionare, noi articole de modă paralel cu acest proces,
s-au scos treptat din folosinţă hainele vechi. Au început să dispară şi denumirile
pieselor de costum vechi şi totodată şi obiceiurile, credinţele legate de acestea.
Dorinţa de a se încadra în viaţa mediului înconjurător, răspîndirea
produselor industriale, frecventarea oraşelor şi a tîrgurilor, stratificarea
economică au influenţat în mare măsură transformarea ansamblului
vestimentar.
La sfârşitul secolului al XIX-lea deja sínt în dispariţie piesele esenţiale ale
portului, hainele ţesute din pînză albă. Acestea, care erau elementele de bază
ale îmbrăcămintei, încep să devină lenjerie de corp.
Cele spuse pînă acum dovedesc că cercetarea portului este o problemă
complexă, care trebuie să fie cercetată în complexitate. Mai ales dacă ne gîndim
la faptul c ă - în cazul nostru - nu este vorba de o comunitate care trăieşte într-un
mediu unitar, ci de o naţioiuditate care se trage din diferite părţi aparţinătoare
azi României şi este aşezată sporadic şi în zilele noastre în localităţi mixte.
Costumul trebuie analizat după mai multe criterii (sociale, economice, de
vîrstă, sex, ocupaţii, etc.), adică nu este vorba de un port unitar. Purtătorul îşi
exteriorizează condiţia socială şi economică, dar este importantă şi ocazia, cînd
se purtau anumite piese de îmbrăcăminte. Bineînţeles diferă portul şi după
anotimpuri, iama îmbrăcămintea de vară se completa cu noi piese potrivite
acestui anotimp. Era importantă şi viziunea estetică, costumul avea şi o valoare
demonstrativă.
Ca rezultat al cercetărilor făcute pe teren, aş vrea să prelucrez caracteristicile
porturilor tradiţionale locale, analizáld ansamblul vestimentar de la găteala
capului, pînă la încălţăminte, prezentînd elementele de bază, fonna pieselor de
îmbrăcăminte, materialele întrebuinţate pentru confecţionare, modul de
ornamentare şi accesoriile decorative.
în cadrul cercetărilor aş dori să reconstituiesc starea portului românilor din
ţară din timpurile cele mai vechi, şi să prezint evoluţia, schimbarea
ansamblului vestimentar.
Referirile, datele sporadice găsite după multă cercetare în documentele de
la arhivă, fotografiile din trecut, piesele îmbrăcămintelor strămoşilor şi
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reamintirile oamenilor sínt acele patru izvoare care ne pot ajuta la prelucrarea
temei.
Documentele din arhivă nu conţin date amănunţime, în general aflăm în ele
referiri sporadice despre cîteva piese de îmbrăcăminte. Din păcate nu avem
documente din care s-ar putea reconstitui portul de la începutul anilor 1800,
putem găsi însă date în legătură cu tîrgurile unde se cumpărau hainele.
S-au păstrat multe dintre piesele costumului popular, dintre care cele mai
preţioase sínt piesele din pînză, frumos ornamentate şi cele confecţionate din
piele. în colecţiile muzeelor se găsesc mai ales piese aparţinătoare portului de
sărbătoare, deoarece hainele folosite zi de zi s-au uzat de-a rîndul anilor. în
îmbrăcămintea femeilor mai vîrstnice putem observa şi azi cîteva dintre
elementele portului de adinioară.
Fotografiile familiale conţin multe informaţii - pe lîngă altele - şi despre
port, însă şi cu ajutorul acestora putem cunoaşte mai cu seamă hainele de
sărbătoare. Oamenii se fptografiau naturalmente în cele mai frumoase haine pe
care le aveau. Totuşi, informaţiile pe care le primim, analizînd fotografiile, sínt
nespus de valoroase.
Cele mai bogate şi mai importante informaţii despre port le găsim în
reamintirea oamenilor. Aproape fiecare membru al comunităţii a reţinut în
memoria sa precis îmbrăcămintea din trecut. Trebuie deci să ne folosim în cadrul
cercetării în mare măsură de acest izvor. Putem afirma că sínt cîteva teme (de
exemplu denumirile diferitelor piese ale costumului popular), care nici nu se
pot prelucra fără să ne folosim de reamintirile informatorilor.
în literatura de specialitate maghiară şi cea română au apărut multe studii
care au avut ca temă prelucrarea portului din diferite regiuni. Fireşte, că datele
acestor lucrări şi metodele cercetării se pot folosi la prelucrarea materialului
colecţionat permanent în cercul românilor din Ungaria. Publicaţiile amintite
mi-au atras atenţia asupra unor teme, care neapărat trebuie să fie prelucrate.
(De exemplu: curăţirea hainelor şi a încălţămintei, sau problema unde şi cum
se ţineau hainele în trecut, etc.)
Pe lîngă analiza portului diferitelor localităţi aş vrea să caut şi să prezint
asemănările şi deosebirile esenţiale dintre îmbrăcămintea naţionalităţilor
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conlocuitoare. Trebuie analizată şi influenţa pe care au avut-o alte
naţionalităţi, care a dus la schimbarea portului românilor.
După completarea datelor, culese pînă în prezent, aş vrea să fac prelucrarea
materialului în felul următor:
I. Cercetarea portului:
- necesitatea, importanţa, problemele cercetării,
- factorii care influenţează reconstituirea portului,
- metodele întrebuinţate
II. Românii din Ungaria
- o scurtă privire asupra istoricului comunităţilor româneşti, pe baza
lucrărilor apărute pînă în prezent în literatura de specialitate (doar acele date
care sínt importante din punct de vedere al îmbrăcămintei)
III. Portul şi transformarea portului:
- definirea portului,
- rolul în viaţa comunităţii,
- portul ca mod de exprimare,
- schimbarea portului.
IV. îmbrăcămintea tradiţională a românilor din Ungaria
(prelucrarea materialului colecţionat)
1. Portul femeiesc.
2. Portul bărbătesc:
-descriereaportului de sărbătoare şi de fiecare zi, îmbrăcămintea diferitelor
generaţii şi a diferitelor straturi sociale, portul în diferitele anotimpuri, etc.
- prezentarea pieselor, elementelor îmbrăcămintei.
3. Portul copiilor.
4. Portul de sărbătoare la diferite ocazii:
a/botez
- îmbrăcămintea copilului, mamei, naşei, etc.
bl nuntă
- îmbrăcămintea miresii, junelui, chemătorilor, oaspeţilor etc.
c/ înmormîntare
- hainele mortului, jalea
dl alte ocazii
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- îmbrăcămintea la joc (la horă), la vergel, la biserică, portul de duminică
etc.
5. Tîrgurile, comerţul.
6. Curăţarea hainelor şi a încălţămintei.
7. Aşezarea pieselor de îmbrăcăminte în casă (lăzi, dulapuri, cuiere etc.).
8. Obiceiuri, credinţe legate de haine şi apariţia pieselor costumului în
creaţiile populare (cîntece, descîntece, proverbe, zicători etc.)
V. Interacţiunile, influenţele:
- asemănări şi diferenţieri între porturile naţionalităţilor (unguri, sîrbi,
nemţi şi români)
- influenţa legăturilor localităţilor cu populaţie română în formarea
portului (de ex. Leta Mare - Pocei, Apateu - Săcal, Chitighaz - Aletea)
- evoluţia socială şi integrarea etnică.
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Marius Maghiar
ŞCOALA ARDELEANĂ SI TIPOGRAFIA
UNIVERSITĂŢII DIN BUDA
(Crăieasca Tipografie a Universităţii Ungariei)
Şcoala Ardeleană şi secţia română a Tipografiei Universităţii din Buda sínt
noţiuni de bază în istoriografia şi cultura română. Mişcarea iluministă pătrunsă
printre românii transilvăneni în a doua j umătate a secolului al X VUI-lea, trezirea
sentimentului naţional prin acest curent sînt teme prelucrate multilateral de
diferite ramuri ale ştiinţelor sociale româneşti. Din ansamblul imens al studiilor
despre Şcoala Ardeleană însă lipseşte, sau se pomeneşte doar tangenţial un
capitol, un episod, acela al activităţii corifeilor iluminismului românesc la
Tipografia din Buda a Universităţii Ungariei, perioadă începută cu anul 1804,
cînd Gheorghe Şincai îşi ocupă postul de corector la Tipografie, şi care durează
pînă la 1821, cînd cenzorul Petru Maior trece Ia cele veşnice. Astfel, în lucrarea
de faţă se vor înfăţişa cîteva aspecte de seamă din activitatea „tipografică” a
corifeilor Şcolii Ardelene.
Această perioadă dintre anii 1804-1821 în cele mai multe publicaţii istorice
sínt puse la punct doar în cîteva fraze şi se menţionează că ei au lucrat la Buda
şi au contribuit la redactarea mai multor cărţi. Foarte puţini sínt cei care dau
importanţă faptului, că corifeii de aceea s-au angjat la tipografie, pentru că aici
au găsit condiţii optime pentru publicarea operelor lor.
Tipografia Universităţii Ungariei a fost fondată la Tîmavia (Trnava Nagyszombat) în 1577, de către episcopul catolic Telegdi Miklós. Teascurile
tipografiei timp de 200 de ani au scos la iveală nenumărate ediţii latine. Cărţi
româneşti aici au apărut într-o proporţie foarte redusă. Planul transferării
universităţii şi a intstalaţiilor tipografiei s-a propus încă în anul 1769, realizarea
practică a întîrziat pînă în 1777.
Sosind la Buda, teascurile tipografiei au fost instalate în Casa Corvin (azi
Strada Országház 13). Datorită diferitelor neînţelegeri în cadrul conducerii
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instituţiei şi corupţiei răspîndite printre angajaţi, la începtul secolului al
XIX-lea tipografia devine o instituţie de stat, pierzîndu-şi astfel caracterul
catolic, moştenit de la Tîrnavia. Din schimbarea proprietarului a rezultat că
diferitele mişcări naţionale de emancipare culturală şi a limbii materne au găsit
un sprijin extraordinar în persoana instituţiei.
Trecînd la tratarea activităţii corifeilor, vom încerca să respectăm ordinea
cronologică. în anul 1779 împărăteasa Maria Tereza acorda tipografiei
privilegiul de a edita cărţi didactice pentru Ungaria, fapt care a determinat ani
întregi caracterul editorial al tipografiei. în ce priveşte cărţile româneşti apărute
în prima perioadă, ele au fost următoarele: cu trei ani după instalarea tipografiei
la Buda, în 1780 a apărut un Catehism al învăţăturilor bisericeşti. Curiozitatea
acestui manual, constă în faptul că a fost tipărit cu litere latine şi s-a folosit
ortografia maghiară. Dascălii care au predat din acest manual, au primit şi o
cărticică de mînă pentru lămurirea diferitelor probleme ortografice. în 1792 au
apărut trei cărţi de cult (un Ceaslov, o Psaltire şi un Molitvelnic), iar în 1795
apare o Cazanie, adică o colecţie de predici pentru toate duminicile şi
sărbătorile bisericeşti. încă în acest an se procură instalaţia chirilică a
tipografului vienez § tefan Novacovici. în unna acestui act, calitatea tipăriturilor
arată o îmbunătăţire considerabilă. Peste cîţiva ani, pe lîngă tipografie s-a
instalat şi un atelier pentru turnarea literelor. Meşterii acestui atelier au muncit
atît de iscusit, încît rezultatele dexterităţii lor au fost căutate şi de tipografiile
ţărilor româneşti.
Domnia împăratului Iosif a dat un impuls imens activităţii editoriale, avînt
care nu s-a stins nici mai tîrziu. Astfel, în 1797 apare un alfabet românesc, tipărit
cu litere chirilice (ABC sau Bucavna sprefolosul şcoalelor neamului românesc).
Ultimele pagini ale acestui manual conţin un dicţionar trilingvic,
nemţesc-românesc şi unguresc.
în anul următor, ne întîlnim cu opera vestită a medicului oculist loan Piuariu
Molnár (1749-1815), Retorica, adecă învăţătura şi întocmirea frumoasei
cuvîntări. Această ocazie pretinde ca să amintim mai pe larg viaţa şi activitatea
lui Molnár. Fiul unui preot ortodox din comuna Sadu (Sibiu), cunoscut în istoria
bisericii sub numele de „Popa Tunsu”. De la un medic grec însuşeşte noţiunile
elementare ale medicinei şi la vîrsta de 19 ani deja activează ca medic. Pentru
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legalizarea activităţii sale se înscrie la facultatea de medicină din Viena, unde
obţine diploma de oftalmolog, iar mai târziu se specializează şi în alte ramuri
ale medicinei. El a fost primul român cunoscut din Ardeal, care dispune de
cunoştinţe superioare de medicină. Dar activitatea lui nu s-a limitat la
vindecarea oamenilor bolnavi. Cifra ridicată a operelor sale literare ne convinge
de multilateralitatea persoanei lui Molnár. încă la Viena a dat publicităţii o
scriere de natură economică (Economia stupilor, 1795), iar cu trei ani mai tîrziu
scoate şi un manual de gramatică (Deutsch-valachische Sprachlehre). Apoi la
Buda apare Retorica (1789), iar peste doi ani Molnár se prezintă cu o traducere
excelentă din limba franceză a unei opere cu caracter istoric (Istoria universală,
adică de obşte... întocmită prin signor Miliőt).
Rodul celei mai reuşite colaborări între Molnár şi Tipografia Universităţii
este Mineiul din Buda. Această carte de cult a apărut în 12 volume în 1804. S-au
redactat două versiuni, prima pentru uzul credincioşilor din Transilvania, iar
cealaltă pentru ortodocşii din Ţara Românească. Succesul acestei ediţii
dovedeşte faptul că în 1810 negustorul braşovean Dumitru Orghidan a
comandat un tiraj de 1000 de exemplare, care încă în acel an s-a şi făcut..
Primii ani ai secolului al XIX-lea au adus un regres editorial în Titra
Românească. Datorită acestei situaţii a fost nevoit episcopul Iosif al Argeşului
ca să recurgă la serviciile tipografiei de la Buda. Obţinînd ajutorul lui Molnár,
se angajează la editarea unui Octoih mere. La redactarea textului au participat
şi călugării din mănăstirea Neamţului. Textul revizuit de argeşeni a fost trimis
apoi la Buda, unde a apărut în 1807. După aceste cărţi de cult a mai a apărut
un Evangheliar, apoi un Tipic, toate datorită jertfei materiale a lui Molnár.
Majoritatea lucrărilor sale a apărut la Buda, dar pe lîngă acest fapt el a ajutat
munca secţiei cu multe sfaturi. Prin recomandarea lui ocupă postul de cenzor
al secţiei româneşti Petru Maior (1760-1821).
Secţia românească a tipografiei universitare în această perioadă a constat
din două posturi: unul de cenzor şi unul de corector. în primii ani aceste două
au fost ocupate de o singură persoană. Prin creşterea numărului publicaţiilor
s-a ivit necesitatea despărţirii celor două îndeletniciri.
între anii 1799-1804 corectura cărţilor româneşti a fost efectuată de Ioan
Onişor. Despre viaţa lui nu cunoaştem prea multe date. în 1804 el a solicitat
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numirea sa în postul de cenzor al cărţilor române. Locotenenţa, organul
guvernamental căruia a aparţinut conducerea tipografiei, a respins cererea lui,
motivînd că Ioan Piuariu Molnár n-a fost mulţumit cu calitatea corecturii
Mineilor, căci revizuind munca lui Onişor, a găsit în ea greşeli într-un număr
foarte ridicat. Astfel, în luna iunie a anului 1804, Onişor a părăsit tipografia.
După moartea lui Samuil Micu Clain (1806) Onişor a candidat la postul vacant
de cenzor, dar fără succes.
în primăvara anului 1804, soseşte la Buda Gheorghe Şincai (1754-1816),
ocupînd postul de cenzor. Peste cîteva luni îl găsim aici şi pe Samuil Micu Clain,
fiind numit corector şi cenzor. Cînd Şincai a aflat actul numirii lui Clain, a
întocmit un memoriu în zece puncte. în acest apel înşira staţiile mai importante
ale vieţii sale. Pomeneşte că înainte de a sosi la Buda, dînsului i-a revenit
dirijarea şcolilor româneşti din Transilvania. Numărul şcolilor în timpul
direcţiunii sale s-a ridicat la 376. După ce şi-a dat demisia din această funcţie,
numărul şcolilor rămase în funcţie a scăzut la 20.
în continuare, Şincai mai aminteşte că denumirea lui Clain îl îngrijorează,
şi îi e frică că vor să-l dea afară din postul de cenzor. Făcea ;iluzie la vîrsta
înaintată a lui Clain, care a înplinit 60 de ani, şi după părerea lui nu este în stare
să corespundă tuturor cerinţelor. Căci pe lîngă sarcinile oficiale, Clain mai
traducea cărţi religioase din limba greacă şi rusă pentru clerul unit. în ultimul
capitol al memoriului său, Şincai vorbeşte despre lucrările sale care vor fi
terminate în curînd şi vor aştepta să ajungă sub teascurile tipografici. Lucrările
care erau în penultima fază a ediţiei au fost următoarele: un dicţionar de limba
română şi o operă istorică, o cronică în trei volume.
Apelul lui Şincai s-a bucurat de bunăvoinţa conducerii, deşi însuşi Clain a
intervenitul interesul lui. Asemenea lui Şincai, şi Micu a întocmit un memoriu,
în cine a întărit cele spuse de către Şincai. Pomenea că lîngă cenzurarea
manuscriselor nu poate îndeplini corectura textelor române, căci vederea sa
slabă nu-i permite această ocupaţie. De aceea, ruga conducerea instituţiei ca
în postul de corector să rămînă Şincai. Locotenenţa a dat răspuns pozitiv la
cererea celor doi corifei, astfel Şincai a putut lucra în continuare, cu condiţia
ca în caz de forţă majoră să săvîrşească şi corectura altor cărţi, scrise în latină,
germană sau maghiară.
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Am mai amintit că Clain a sosit la Buda în toamna anului 1804. Prima lucrare
pe care a cenzurat-o a fost un dicţionar român-latin-magliiar de Ştefan Crişan.
Critica lui Clain a fost foarte aspră şi a refuzat recomandarea manuscrisului
pentru tipărire. Atitudinea negativă a lui Clain provenea din propria sa ocupaţie
lingvistică. Clain încă din 1801 a lucrat la o asemenea muncă, pe care a
terminat-o chiar în 1804. Valoarea ostenelilor lui Micu o dovedeşte faptul că
vocabularul unguresc al acestui dicţionar a fost întocmit de către Virág
Benedek, iar întocmirea părţii germane a fost rezultatul colaborării lui Piuariu
Molnár. Raportul lui Clain, privitor la dicţionarul lui Crişan, înşiră în cîteva
cuvinte meritele autorului, iar în continuare constata lipsurile manuscrisului.
După părerea lui, acest dicţionar denaturează originea latină a limbii române
şi nu poate fi folosit ca lectură de tineretul român: e o lectură grea, plină de
reguli gramaticale, iar „literile nu primesc aceeaşi valoare” şi sínt variate după
bunul plac al autorului. Acest lucru arată că autorul nu este versat în lectura
cărţilor române căci, pe lîngă toate acestea, foloseşte prea multe cuvinte din
graiul poporului lipsit de cultură.
Deşi Clain a recomandat în raportul său ca manuscrisul să se trimită
episcopilor români, ca şi ei să aibă un cuvînt în această temă, superiorii lui Clain
n-au considerat necesar trimiterea manuscrisului dicţionarului, avînd o foarte
mare încredere în profesionalitatea lui Clain. După această întîmplare, Clain a
înaintat manuscrisul versiunii sale, dorind ca dicţionarul său să se editeze cît
mai urgent. Din recomandarea scrisă în prefaţa acestui dicţionar reiese că în
Ardeal, Sătmar, Bihor şi în părţile maramureşene cunoaşterea celor patru limbi
are o importanţă primordială, dar nu numai pe aceste meleaguri, ci şi în Banat,
Moldova şi Ţara Românească mulţi s-ar folosi de acest dicţionar. Conducerea
tipografiei în luna ianuarie a anului 1805 se alăturează planului lui Clain,
acceptînd pe deplin motivele lui, recomandînd dicţionarul pentru tipărit.
Ca scurt timp după aceste evenimente, Samuil Micu cenzurează manuscrisul
lui Dimitrie Ţicliindeal. Lucrarea de conţinut moral purta titlul Calea spre
mîntuire şi a apărut în 1808.
Şamuil Micu Clain a activat la tipografie pînă la moartea sa survenită în anul
1806. Din păcate, prea puţine documente s-au găsit care ar vorbi despre
activitatea lui principală. Din acest motiv, ca să umplem cumva acest gol, să
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pomenim cîteva din lucrările lui care au apărut la Buda: Logica adecă partea
cea cuvîntătoare a filosofiei (1799); Istoria, lucrurile şi întîmplările românilor
pe scurt (1806).
Lapostul rămas vacant au candidat patru bărbaţi, recomandaţi de episcopul
unit al Oradiei, Samuil Vulcan. Printre aceşti bărbaţi se afla şi Petru Maior. A
mai candidat fostul corector, Ioan Onişor şi, bineînţeles, Gheorghe Şincai.
Concursul în fine a fost „cîştigat” de preotul Ioan Corneli. Datorită faptului că
procesul concursului a durat prea mult timp, Corneli nu şi-a putut ocupa
serviciul, pentru că între timp a fost numit canonic la episcopia greco-catolică
din Oradea. Prin această situaţie s-a deschis drumul lui Petru Maior de a se
angaja la secţia română a tipografiei universitare.
Sarcinile funcţiei lui Clain, în unna morţii sale, au ajuns în competenţa lui
Şincai. Pînă la sosirea noului cenzor (1808), el a îndeplinit acest post. în anul
1808, din voinţă proprie, Şincai îşi dă demisia din ambele posturi. După
mărturia scrisorii adresate conducerii instituţiei, în care se comunică faptul
demisiei, Şincai a fost invitatul familiei Vas. Această familie nu numai că i-a
oferit întreţinere cinstită, ci i-a asigurat şi condiţii prielnice şi necesare
activităţii sale, literare. Se menţionează că bărbaţi de mare demnitate l-au
sfătuit să nu scape această posibilitate unică. Despre acest om se crede, că ar fi
fost identic cu vestitul istoric şi arhivist al vremii, Martin Gheorghe Kovacich.
La chemarea lui a venit Şincai la Buda şi la dînsul a locuit în primele luni, pînă
ce situaţia materială i-a permis ca să închirieze o locuinţă proprie în apropierea
Porţii Vieneze.
Şincai s-a despărţit de tipografie în cea mai bună înţelegere. Conducerea
tipografiei a cerut din bugetul Locotenenţei 30 de florini pentru „pensia" lui
Şincai. Recunoscînd activitatea lui tipografică, Locotencnţa a mai adăugat încă
30 de florini la această sumă şi trimiţîndu-i în total 60 de florini pe adresa
familiei Vas. încheind prezentarea activităţii tipografice a lui Şincai, este
necesar să pomenim cîteva opere mai de semnă ale lui: Elementa linguae
daco-romane sive valachicae (1805); Hronicul romanilor şi a mai multor
neamuri (1809). De persoana lui aparţin şi primele edilii ale Calendarului de
la Buda ( 1808, 1809). Acest serial, în cursul anilor, s-a bucurat de mare succes
în rîndul cititorilor. Ldilarea acestui calendar a constituit o sarcină destul de
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dificilă pentru redactori. Dificultatea redactării la început a provenit din cele
două versiuni ale calendarului: paralel a apărut o versiune tipărită cu litere
chirilice şi o variantă cu litere latine. Deşi această circumstanţă a îngreunat
procesul editorial, totuşi acest calendar nu numai că a fost popular, ci a oferit
cititorilor nenumărate informaţii valoroase şi practice: zilele űrgurilor din
Ungaria şi din ţările româneşti, sfaturi în legătură cu îngrijirea animalelor,
pomilor şi cu alte domenii ale vieţii agrare. Dar se găseau aici şi pilde didactice,
lucrări de natură istorică, cum ar fi în numărul din 1832, o publicaţie scurtă de
Emanuil Gojdu, despre viaţa lui „Mathia Corvinus Craiul Ungariei’. Acest
ultim volum de altfel a fost dedicat marelui logofăt al Ţării Româneşti, Iancu
Văcărescu.
Ultima şi cea mai lungă perioadă a prezenţei corifeilor la Buda a fost cea a
lui Petru Maior. El a lucrat aici timp de 12 ani, servind scopul ridicării nivelului
cultural al neamului românesc. Locotenenţa a acceptat concursul lui în 1808,
fiind recomandat intens şi din partea lui Ioan Piuariu Molnár. Din concursul lui
Maior aflăm că el a cunoscut limba română atît de desăvîrşit, încăt putea să
traducă cu uşurinţă şi să explice în limba română. Descrie, în concursul său, că
a petrecut timp îndelungat în Ardeal şi a făcut călătorie în ţările româneşti. Pe
lîngă cele trei limbi mai cunoştea şi vorbea italiana, greaca, avînd noţiuni şi de
limba latină.
Interesantă este partea următoare a concursului, unde Maior menţionează
că dacă el ar ocupa postul de cenzor, nu numai că ar îndeplini revizuirea cărţilor,
ci el însuşi ar scrie cărţi, participînd astfel la creşterea prestigiului şi demnităţii
tipografiei. Actul primirii concursului l-a găsit la Reghin, unde activa în această
vreme ca preot. Condiţiile vitrege ale timpului nu i-au permis plecarea imediată
la Buda, ci a fost silit să aştepte pînă în primăvara anului următor.
Dintre recenziile cenzurale ale lui cea mai interesantă a fost cea întocmită
despre dicţionarule lui Vasile Coloşi. Acest preot unit, aproape în acelaşi timp
cu Samuil Micu Clain, a compilat şi el un dicţionar. Reuşind să procure după
moartea lui Clain manuscrisul lui, prin achitarea datoriilor lăsate de decedat, a
prelucrat acest manuscris şi l-a înaintat tipografiei pentru editat. Regulile
folosite de Coloşi însă nu au găsit ecou pozitiv la Maior, respingînd versiunea
prezentată. Asemenea lui Maior, şi tipografia l-a rugat pe autor ca să corecteze
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greşelile gramaticale şi să ajungă la un oarecare consens cu Maior în privinţa
ortografiei. Deci, din această situaţie, cu timpul s-a creat o dispută durabilă.
Amîndoi au scris cîte o lucrare, în care îşi exprimau părerile. Coloşi amintea că
se ghida după sfaturile primite de la Şincai, dar nici acest fapt nu l-a putut
convinge pe Maior.
După ce ar fi ajuns la vreun consens, cenzorul Maior a constatat că autorul
dicţionarului foloseşte prea multe cuvinte împrumutate din limba maghiară şi
din diferite dialecte ale limbii române. Datorită acestei recenzii, dicţionarul n-a
ajuns sub teascurile tipografiei.
Dintre cărţile publicate ale lui Maior amintim trei colecţii de cuvîntări:
Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morii (1809); Didahii, adică
învăţături pentru creşterea fiilor (1810-1811); Predici sau învăţături la toate
duminicile. Tot la Buda s-a tipărit şi opera principală a vieţii lui Maior: Istoria
pentru începutul românilor în Dacia (1812) care, pe lîngă tema menţionată în
titlu, trata încă două subiecte. în lucrările ataşate de tema principală a lucrării,
autorul trata problema originii limbii române şi începuturile literaturii române,
în această operă apare idee'a continuităţii daco-romane, pe care Maior o apăra
în faţa istoricilor străini, care contestau tezele lui. în teoria lui amestecul celor
două popoare primeşte un rol mai accentuat.
Un alt caracter al scrierilor lui Maior a fost critica intensă şi aspră a
sistemului social al vremii, şi a bisericii încadrate în această societate. Contesta
ideea infailibilităţii papei, dar ţinta principală a criticilor sale era episcopul unit
de la Blaj, Ioan Bob (1739-1830). Faptul care a atras critica lui Maior a fost
atitudinea ierarhului român faţă de poporul său, căci respecta mai mult
interesele curţii vieneze, decît pe cele ale neamului său.
Mai amintim două opere de seamă ale lui Petru Maior: Istoria bisericii
românilor atît a acestora de dincoace, precum şi celor dincolo de Dunăre
(1813). Din această operă istorică, dar mai ales din cea amintită anterior reiese
că concepţia istorică a lui Petru Maior a acordat un rol mai accentuat
personalităţii în formarea istoriei; Întîmplările lui Telemah, o traducere făcută
de el din limba italiană, după Fenelon (1816).
Dar cea mai mare antrepriză a lui Maior n-a putut fi terminată în viaţa lui.
Trecerea dînsului la cele veşnice în anul 1821 a întrerupt pentru un scurt timp
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redactarea Lexiconului Budense. Bazîndu-se pe manuscrisele lui Samuil Micu
Clain şi Vasile Coloşi, Maior s-a angajat la întocmirea unui dicţionar nou.
Lucrările au mers foarte încet, căci pînă în 1821 s-a ajuns doar pînă la litera
„H”. întregirea părţii neterminate a fost săvîrşită de Ioan Corneli de la Oradea,
de preotul unit Ioan Teodorovici din Pesta şi de fratele lui, avocatul Alexandru
Teodorovici. în sfîrşit, după o muncă neobosită de 15 ani, în 1825 apare în 890
de pagini opera universităţii. Titlul întreg al dicţionarului suna astfel: Lesicon
românesc-latinesc-unguresc-nemţesc, sau Lexicon Valachico-latino-hungarico-germanicum. Prefaţa cărţii a fost scrisă de Constantin Diaconovici Loga,
cunoscut ca cel mai rodnic autor de manuale didactice.
Spre sfîrşitul anilor 1820 acest Lexicon a fost socotit ca cea mai importantă
antrepriză a tipografiei. Răspîndirea acestei opere monumentale s-a făcut nu
numai în Ardeal, ci şi în toate judeţele din Ungaria. în privinţa răspîndirii
cărţilor româneşti trebuie să ne oprim pentru o clipă la persoana lui Zaharia
Carchalechi. Acest „verlegar” bucureştean a întreţinut legături strînse cu
tipografia, prin el care cărţile apărute aici au putut ajunge şi în ţările româneşti,
într-o perioadă el a susţinut la Pesta şi un magazin de cărţi, şi de aici a dirijat
redactarea şi tipărirea revistei Biblioteca Românească înre anii 1821-1830. în
ciuda faptului că Carchalechi a creat multe necazuri tipografiei, în primul rînd
prin achitarea întîrziată a datoriilor băneşti, totuşi, ca cel mai activ răspînditor
al cărţilor române a făcut un serviciu incontestabil culturii româneşti.
Deci, prin moartea lui Petru Maior s-a încheiat cea mai luminoasă perioadă
a tiparului românesc din Ungaria. Numărul mare al publicaţiilor româneşti între anii 1777-1866 au apărut aici 278 de cărţi - ne permite ca Tipografia
Universităţii Lingariei s-o numim drept românească. Corifeii Şcolii Ardelene,
desfăşurînd o activitate rodnică literară la Buda, au adus o mare contribuţie la
ridicarea nivelului cultural al neamului român. Dacă luăm în consideraţie că
spre sfîrşitul secolului al X VUI-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea
cititul nu a mai fost privilegiul celor mai înalte pături, ci acest „obicei” a început
să se răspîndească şi în rîndurile inferioare, apoi dacă ne gîndim că neamul
român şi cultura sa a rămas în urma celorlalte popoare din Imperiul Habsburgic,
în sensul celor descrise se poate constata, că atît producţia secţiei româneşti
din cadrul tipografiei, cît şi activitatea cărturărească a Corefeilor au fost realizări
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peste aşteptări. Din păcate, despre manualele didactice tipărite la Buda nu am
putut vorbi din cauza spaţiului redus. Acest lucru nu ne poate împiedica însă
să afirmăm cu deplină convingere, că în această perioadă dintre 1804-1821, prin
Şcoala Ardeleană, la B uda s-au scris cele mai luminate pagini ale istoriei culturii
şi literaturii româneşti.
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Maria Berényi
„Românii din Ungaria de aziîn presa
română a secolului al XlX-lea"
Dragi Colegi,
Eu m-am angajat la întocmirea unui volum de documente referitoare la
românii din Ungaria de azi. Din presa română a secolulului al XlX-lea am
adunat, am cercetat acele ştiri, studii, articole care prezintă, documentează viaţa
politică, socială şi culturală a românilor de pe aceste meleaguri.
Istoria politică, culturală, naţională a românilor din Ungaria de azi urmează
să fie scrisă de acum înainte. Numeroasele contribuţii parţial risipite prin
reviste şi uitate în bună parte, materialul documentar editat şi cel aflat încă în
arhive aşteaptă lucrarea de sinteză care să sesizeze şi să scoată în evidenţă
legăturile şi interdependenţele dintre evenimente, acţiuni, personalităţi.
Mişcarea de emancipare a românilor din Ungaria constituie o parte integrantă
a mişcării naţionale româneşti din epocă. Ea prezintă însă şi o seamă de trăsături
specifice izvorîte din realităţile social-politice deosebite ce i-au determinat
desfăşurarea.
Acest volum de documente încearcă să dea o modestă contribuţie la
cunoaşterea unor aspecte mai puţin cercetate pînă acum. Publicarea lor
selectivă, tematică şi cronologică va da, credem, posibilitate cititorului să-şi
formeze o imagine sintetică, mai apropiată de realitate, despre climatul politic,
cultural şi social specific secolului al XlX-lea în Transilvania, în general, în
Ungaria, în special, oglindit în presa vremii. Această carte redă prin documente
şi limbajul scris şi vorbit de românii acestor ţinuturi.
Trebuie să observăm de la început că presa românească din toate timpurile,
acel seismograf excelent al evenimentelor economice, politice şi sociale, acea
cronică a faptului cotidian care informează, emoţionează, critică, uneori
entuziasmează masele de cititori, a oferit cercetătorilor un excelent izvor de
documentare şi interpretare ştiinţifică a fenomenelor vieţii. Tocmai de aceea
şi eu ani de-a rîndul am studiat, am citit, am spicuit revistele româneşti din
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Transilvania şi Ungaria, ca să cunosc şi ca să simt mai adînc atmosfera acestei
epoci.
Din presă reies nuanţe ale mişcării româneşti, ori detalii implicînd personaje
cu posturi importante în ierarhia bisericească românească a vremii. Presa
rămâne principala oglindă a cotidianului, indispensabilă pentru reconstituirea
momentului politic efemer, dar care face parte integrantă din marile pendulaţii
sociale şi politice, a concepţiilor variate ce se înfruntau pe plan politic sau în
sfera literară, a curentelor de idei ce-şi făceau drum la diferite nivele
intelectuale.
Documentele în discuţie au valenţe multiple, fiind deosebit de ultile ca
izvoare istorice autentice - purtătoare de informaţii despre fapte, întîmplări şi
evenimente, despre oameni politici şi caracterul lor, precum şi în legătură cu
aderenţa maselor la ideile politice vehiculate.
Trebuie să menţionez însă că am făcut cercetări numai la Biblioteca
Széchenyi din Budapesta. Spre norocul meu, revistele cele mai importante din
secolul al XIX-lea se găsesc aici. Am adunat un material foarte bogat, abundent,
care nu poate intra în întregime în acest volum. Documentele, articolele
referitoare la istoria bisericii şi şcolii române din Ungaria vor fi prezentate,
prelucrate în volume aparte.
Documentele cuprinse în prezentul volum sínt redate fără modificarea
textului, sínt puse în ordine cronologică, cu ortografia actuală. Repunerea în
circulaţie a unor articole apărute acum 100-150 de ani, nu a fost o întreprindere
uşoară. Reproducerea materialelor a ridicat numeroase probleme, deoarece am
avut de transcris texte publicate într-o vreme cînd normele limbii române
literare (din presă, în cazul de faţă) nu erau fixate şi generalizate. într-un fel se
scrie de ex. în 1865 şi în alt fel după 1880, şi cu totul altfel după 1900. în general
am respectat particularităţile de limbă ale vremii. Am păstrat formele
gramaticale învechite, corespunzînd rezonanţei de atunci a limbii române (pre,
suplement, şcoalei, cetire, advocat, cassariu, sunt, poporul etc.).
Intenţia mea, de a edita acest volum de documente culturale, sociale,
politice etc. legate de viaţa, istoria românilor din Ungaria de azi, porneşte în
primul rînd din dorinţa de a oferi o imagine cît mai completă, iar în al doilea
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rînd din cauza circulaţiei restrînse a periodicelor respective, a absenţei lor din
principalele biblioteci, şi de a evita eventualele pierderi, distrugeri de presă.
Materialul, documentele acestui volum le-am adunat din următoarele
reviste:
Oradea: Familia, Vulturul, Adevărul
Arad: Speranţa, Lumina, Românul, Biserica şi şcoala, Tribuna poporului,
Tribuna, Gura satuluiu, Lumina şi Adevărul
Budapesta: Albina, Concordia, Federaţiunea, Luceafărul, Poporul român,
Viitorul, Lumina
Timişoara: Dreptatea, Foaie de duminecă, Gazeta poporului, Luminătorul,
Plugarul român
Lugoj: Banatul, Drapelul, Deşteptarea
Sibiu: Foaia poporului, Observatorul, Tribuna, Telegraful român,
Transilvania, Ţara Noastră, Vatra şcolară
Gherla: Amicul familiei
Blaj: Unirea
Giula: Lumina
Baia Mare: Gutinul; Caransebeş: Foaia Diecezană
Materialul adunat în volum se împarte pe următoarele teme:
- Procese de presă (Dávid Voniga, Iosif Ioan Ardelean ş.a.)
- Turnee teatrale în Transilvania şi Ungaria (Miliő, Pascally, Tardini, I.D.
Ionescu)
- Alegeri de notari, medici, preoţi şi învăţători
- Studenţi români din satele noastre la instituţiile juridice, teologice,
preparandiale la Arad şi Oradea
- Asociaţii studenţeşti: Seghedin, Sarvaş şi Budapesta
-Relaţiile românilor din Ungaria de azi cu asociaţiile: ASTRA, Asociaţia
naţională română pentru culturalizarea românilor din Arad, Asociaţia pentru
crearea unui fond de teatru român, Hilaria din Oradea, Casinoul român din
Beiuş, Reuniunea femeilor din Arad şi provincie etc.
- Societăţile literare, culturale, corale ale românilor din Ungaria de azi
- Liste de prenumeraţiuni, donaţii, colecte
- Date electorale
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- Fundaţii
- Personalităţi cunoscute
Din presa română din Transilvania şi Ungaria a secolului trecut am alcătuit
o statistică despre acei studenţi, liceeni, care au frecventat cursuri la Academia
de drept din Oradea, la Preparandia şi Institutul teologic din Arad. (Bineînţeles
e vorba despre aceia pe care i-am putut identifica.)
Această listă arată astfel:
La Preparandia din Arad între 1814-1921 au frecventat 103 studenţi din
următoarele localităţi din Ungaria: Giula (36), Otlaca (13), Apateu (6),
Micherechi (5), Vecherd (5), Chitighaz (4), Bichiş (1), Bătania (7),
Cenadul-Unguresc (12), Crîstor (4), Săcal (4), Jaca (2), Darvaş (1), Bichişciaba
O ).

La Institutul teologic ortodox român din Aradîntre 1824-1922, 77 de teologi
au urmat cursurile: Chitighaz (6), Bătania (6), Giula (18), Micherechi (5),
Vecherd (5), Otlaca (17), Bichiş (1), Bichişciaba (3), Apateu (5),
Cenadul-Unguresc (2), Săcal (3), Jaca (4), Darvaş (1), Crîstor (1).
La Academia de drept din-Oradea între 1850-1918, 46 de studenţi s-au
pregătit pentru cariera juridică: Jaca (1), Leta-Mare (2), Micherechi (9),
Darvaş (2) Bichiş (5), Macău (4), Bedeu (3), Chitighaz (2), Giula (7), Apateu
(2), Vecherd (2), Cenadul-Unguresc (2), Giula-Vărşand (1), Pocei (2), Crîstor
(1), Peterd (1).
In satele noastre, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în ordine
cronologică s-au constituit turnătoarele societăţi culturale:
1872 - 2 ianuarie la Cenadul-Unguresc „Societatea de lectură”. Preşedinte:
preotul Ilie Telescu.
1875 - 3 mai la Leta-Mare ia naştere prima Reuniune de învăţători în
dieceza Orăzii. Preşedinte: Nicoale Vulcan.
1885 - Reuniunea de lectură din Otlaca.
1886 - Corul vocal din Pocei. Cel dintîi cor vocal al diecezei Orăzii.
Preşedintele: învăţătorul Mureşian.
1887 - Societatea de lectură în oraşul-mare românesc din Giula. Primii
conducători: Ioan Bejan şi Ioan Mărcuş.
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1889 - Societatea de lectură în oraşul-mic românesc din Giula, în frunte cu
învăţătorul Iosif Ioan.
1889 - Corul vocal din Chitighaz iniţiat de Traian Brătescu şi preşedintele
Iosif Ioan Ardelean.
1890 - Corul vocal din Giula. Primul dirijor Ioan Ionescu, preşedintele
Iustin Popovici.
1892 - Societatea de lectură mixtă din Chitighaz. Preşedintele era prefectul
moşiei de aici: Szekér Mihály.
1899 - Corul vocal al plugarilor români din Cenadul-Unguresc sub
conducerea lui Nicolae Coste.
1900 - Reuniunea de lectură poporală cu numele „Concordia” din Pocei.
Preşedintele era parohul Iuliu Szabó.
1900 - Corul bisericesc român ortodox din Budapesta.
1902 - Reuniunea meseriaşilor români din Budapesta preşedinte: Ioan
Poruţiu.
1903 - Casinoul din Jaca.
1903 - Cercul de lectură din Apateu.
1904 - Reuniunea română de cîntări din Bătania. Preşedinte: Marcu Crişan,
notar: Gheorghe Popovici.
1912- în Giula se înfiinţează o nouă societate de cîntec „Corul vocal român
din Kisrománváros” în frunte cu preotul Petru Biberea şi învăţătorul Teodor
Mariş.
în veacul trecut acei români care erau originari de pe aceste meleaguri, ori
au activat aici, făceau donaţii, dădeau ajutor material, sacrificau pentru cultura
română. Să aduc doar cîteva exemple. Au datajutorpentru: Seminarul din Arad,
pentru ajutorarea ASTREI şi Asociaţiei naţionale din Arad, pentru ridicarea
unor biserici. Foarte mulţi au dat sume considerabile pentru Fondul cultural al
diecezei Aradului, pentru finanţarea multor reviste române etc. care erau mai
înstăriţi constituiau şi fundaţii. Studiind istoricul fundaţiilor române din
Transilvania şi Ungaria a secolului trecut, trebuie să amintesc că o treime dintre
acele fundaţii care erau administrate de dieceza episcopească din Arad şi
Oradea aparţineau acelor oameni care erau originari din Ungaria de azi. Să
amintesc doar cîteva fundaţii care sínt mai cunoscute: Fundaţia Gojdu;
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Fundaţia lui Teodor Papp (originar din Giula); Fundaţia Elenei Ghiba-Birta
(originară din Bichiş) Fundaţia lui Petru Ţegle (născut în Apateu)-, Fundaţia
lui Ioan Santai şi soţia sa Tecla Fruşa (aproape patru decenii a fost notarul
comunei Micherechi); Fundaţia Ecaterina şi Dr. Iosif Gali (din Budapesta).
Dintre acestea „Fundaţia lui Gojdu” e mai cunoscută. Să vedem lista acelor
studenţi originari din Ungaria care au beneficiat de ajutor material şi care erau
bursierii acestei fundaţii între 1872-1914: Zaharia Rocsin (Micherechi), Petru
Ţegle (Apateu), Victor Popovici (B/'c/;w),Costantin Küzdényi (Bciaba),
Comeliu Kondoroşi (Seghedin), Valeriu Oniţiu (Seghedin), Eusebiu Poynar
(Debreţin ), Lazar Popovici (Otlaca), Zaharia Octavian (Seghedin), George
Popovici (Bichiş), Iuliu Coste (Cenadul-Unguresc), Eugen Popovici
(Debreţin ), Petru Popovici (Apateu), Iosif Drimba (Apateu), Eugen Pescariu
(Bichiş), Iosif Roxin (Micherechi), Valeriu Popovici (Apateu), Cornel Potoran
(Debreţin), Huf Lazăr (Apateu), Ioan Bejan (Micherechi).
Dintre aceşti bursieri Petru Ţegle din Apateu a devenit avocat renumit în
Timişoara, iar în 1910 chiar şi dînsul a constituit o Fundaţie. A ajutat multe
întreprinderi culturale, asociaţii naţionale. A finanţat revistele române din
Timişoara: „Dreptatea”, „Controla” (scurt timp redactorul acestora era Dávid
Voniga, originar din Giula), „Plugarul român”, „Advocatul poporal”. A dat
1000 de coroane pentru fondul cultural al diecezei din Arad. Petru Ţegle a fost
membru ordinar al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru, s-a înscris ca
membru fondator la asociaţia ASTRA. în 1910, anul decedării sale, şi-a făcut
testamentul, 20.000 de coroane a lăsat fraţilor săi (2) din Apateu. Parohiei din
Apateu a lăsat 2.600 de coroane, tot atît şi parohiei din Fabricul Timişorii. Din
restul averii sale, ce făcea circa 130.000 de coroane, a întemeiat o fundaţie, cu
scopul de a ajutora şcolile române elementare confesionale gr .or .rom. din
comitatul Bihorului şi al Timişorii.
Aş mai aminti numele acelor personalităţi marcante din domeniul culturii
române care s-au născut aici la noi, sau au activat în aceste sate populate şi de
români din Ungaria de azi, care sínt prezente mereu în presa română din
Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX-lea: Ioan Popovici-Desseanu şi
Simeon Popovici-Desseanu (sínt fraţi şi originari din Bichiş), Dayid Nicoară,
Moise Nicoară, Dávid Voniga, Constantin Pomul, Ghcorghe Pomuţ, Teodor
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Papp( originari din Giula), Petru Moaler-Cîmpeanu (născut în Otlaca, profesor
la Academia Miliăileană), Isaia Bosco (fost notar-adjunct ín Chitighaz, a
publicat un volum de poezii), Iustin Popfiu, Nicolae Vulcan, loan Cristian
(preoţi în Leta-Mare, literaţi),Petru Ţegle (născut la Apateu), Iosif loan
Ardelean, Aurel Suciu (originari din Chitighaz), Romul Nestor (preot în
Cenadul-Unguresc), Dimitrie Machi-Ardelean (notar în Giula-Vărşand), Petru
Mihuţiu (originar din Leta-Mare).
Fiind vorba de un volum de documente, drept gustare aş prezenta cîteva
scrieri, articolaşe apărute în presă, din diferite domenii:
Slavici scrie: (în Românii din Ardeal, Biblioteca Minervei 1890/Nr. 86)
„Inrîurire mare şi foarte binefăcătoare asupra întregei societăţi române culte
au avut reprezentaţiunile teatrale date de Pascali, de Milo şi de alţi ambulanţi
prin oraşele din Ardeal, din Banat şi din Ţara Ungurească. Mulţi români
înstreinaţi s-au întors la matcă, şi odinioară vestitul cupletist I.D. Ionescu, care
ani de zile de-a rîndul a dat reprezentaţiuni pînă chiar şi prin satele mai mari
din Banat şi Ţara Ungurească, a contribuit mult la deşteptarea conştiinţei
naţionale... L-am găsit într-un rînd, în timpul vacanţelor la Arad. Văzînd
efectul, pe care l-a produs asupra celor mai mult ori mai puţin înstreinaţi, am
plecat cu el la Lipova şi de acolo am trecut de-a lungul Podgoriei şi peste Cîmpie
pînă la Giula (Békés Gyula), unde sunt vreo 6000 români risipiţi printre vreo
20.000 maghiari... Pretutindeni a fost primit c-o însufleţire oarecum
bolnăvicioasă... La Giula şedeam în timpul reprezentaţiunii la cassă, cînd a
venit la mine un ţăran bine îmbrăcat.
- Să veniţi, - mi-a zis el în limba maghiară - şi la noi la Macău.
Ştiam că există la Macău o comună bisericească bine situată, dar că
parohierii din acea comună nu mai vorbesc româneşte.
- Dar d. Ionescu o să cînte în faţa unei săli goale, căci dvoastră, cei de la
Macău, nu ştiţi româneşte, - i-am răspuns eu.
- Cît aţi încassat seara aceasta? - m-a întrebat măcăuanul
- încassasem o sută zece florini.
El a scos portofelul şi mi-a numărat pe masă o sută zece florini.
- Am să stau eu la cassă - a adăugat apoi - şi a mea să fie paguba, dacă voi
încassa mai puţin, iar prisosul tot al dlui teatralist să-i vie.
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La alegerea din Tinca
Protopopul Rocsin (din Micherechi M.B.) cu ocaziunea turneului electoral
într-o comună a vorbit alegătorilor astfel:
- Iubiţi alegători! Alegeţi deputat dahălaîn care aveţi toată bizalma şi care
are minte şi care ar hi în stare să vă reprezentălească cu credinţă şi care îi om
de omenie adică. La aceste exclamă un alegător.
- Da, da părinte! Dar dahăla nu găsim.
(Vulturul 1905/Nr. 2-3)
Jaca (Zsdka) 16/28 august 1881
Dacă am îndatinat a ne plînge şi a ne întrista, cînd vedem că învăţămîntul
nostru poporal în cele mai multe părţi stagnează fiind lipsit chiar de cele mai
indispensabile mijloace cel pot promova, - cu atît mai mult trebuie să ne
bucurăm, cînd întîmpinăm fapte ce stau imediat în serviciul învăţămîntului
formîndu-i baza şi garanţia dezvoltării.
O astfel de bucurie simt şi eu şi cred că fiecare român adevărat, cînd sunt
norocos a aduce la cunoştinţă onoratului public o faptă măreaţă şi nobilă, ce
se îndeplini în comuna noastră cu ocaziunea ţinerii examenului de vară.
Bravul nostru plugariu Ioan Pintea senior pătruns de adevăratul interes faţă
de şcoală, a dat dovadă chiar despre firma sa voinţă şi dorinţă, ce nobila sa
inimă păstrează pentru promovarea învăţămîntului poporal, - prin depunerea
unei fundatiuni şcolare de 1000 fl. adică: una mie florini v.a. a cărei interes sínt
menite pentru acoperirea salariului învăţătoresc de la şcoala noastră gr.or. din
Jaca.
Fapta se laudă însăşi pe sine, - noi însă ne împlinim numai o plăcută dorinţă
morală, cînd în numele comitetului parohial şi al tuturora celor ce le zace la
inimă sfînta cauză a progresului, - exprimăm Onorabilului şi preadomnului
nostru conlocuitor Ioan Pintea sen. adînca noastră mulţumire şi recunoştinţă
publică pentru lăudabila-i faptă, care este cu atăt mai măreaţă cu cît purcede
din puteri modeste, dar din inimă curată, nobilă şi adevărat creştinească.
Pronia divina să binecuvînteze ostenelele acestui brav român, iar sacrificiul
acesta mărinimos se servească drept exemplu şi îndemn puternic şi altora, ca
astfel să putem cît mai curînd asigura existenţa şcoalei şi învăţămîntului
poporal, şi prin el baza existenţei noastre naţionale.
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Torna Păcală
preot rom.ort. în Jaca
(Biserica şi Şcoala 1881/Nr. 34)
Răscoala ţăranilor din Bătania
în Ungaria, poporul e foarte nemulţumit, dovadă cele ce s-au întîmplat
dumineca trecută în marea comună Bătania (Battonya) din comitatul Cenad,
care numără 9000 de locuitori, între cari se află sîrbi şi români în număr
însemnat.
Poporul din această comună se aduna pe stradă înaintea primăriei comunale
(22 iunie M.B.) unde începu să murmure şi să tînguiască în contra multelor
greutăţi. Unul dintre ei, cu numele Dumitru Păcurar, se zice, că a invitat pe
popor să iscălească o petiţie în care se cerea, ca să se urce plata muncitorilor
ţărani la 1 fl pe zi ş.a. Poporul striga mereu, că e mare angaria, sunt multe
robotele, sunt asupriţi de domni şi altele, şi cu toţii erau gata a iscăli petiţia.
Comisarul de poliţie, Aron Lung, voi să prindă pe Păcurar şi să-l închidă,
dar Păcurar nu s-a supus. Atunci comisarul îi trase lui Păcurar o palmă, iar
gendarmii năvăliseră asupra lui, îl prinseră şi îl arestară.
Atîta i-a trebuit poporului. Ca lupii se aruncară cu toţii asupra primăriei,
strigînd cît le lua gura: „Sloboziţi pe Mitru! Sloboziţi pe Mitru!” Comisarul de
poliţie s-a speriat şi a slobozit pe Mitru, dar n-a folosit nimic, căci poporul striga
acum, să le dea pe mînă şi pe lîsolgăbirăul Herbas, ca să-l lovească în cap, iar
alţii ziceau, că lor le trebuie viaţa notarului Lovrich. Gendarmii provocară pe
popor să se împrăştie, dar nu folosi nimic.
în urmă se încăierară la olaltă gendarmii cu ţăranii; gendarmii traseră cîteva
focuri şi pe un lucrător cu numele Ciuber, îl omorîră numaidecît; alţi doi
locuitori au murit cu ceva mai tîrziu, iar 7 inşi au fost răniţi. Prin aceasta însă
poporul nu s-a liniştit şi judecătoriile de acolo telegrafară după miliţia din
Seghedin, de unde se şi trimise numaidecît o companie de ostaşi.
(Gazeta Poporului 1891/Nr. 25)
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Elena Munteanu Csobai
Aspecte din istoricul românimii din Bichisciaba
(Metodologia cercetarării românimii din Bichisciaba)
1. Românii din Ungaria în istoriografia maghiară.
In general despre noi, despre românii din Ungaria de azi nu s-au scris prea
multe în cadrul cercetărilor ştiinţifice, în cadrul istoriei locale nici în secolul
trecut, ba chiar nici în ultimile decenii ale acestui secol.
Istoriografia maghiară relatează foarte pe scurt despre noi, românii din
Ungaria. în cele mai multe cazuri putem constata că, pe lîngă cîteva date istorice,
care de multe ori nici nu pot fi înconjurate, în cel mai bun caz nu se scrie nimic,
decît cîteva fraze, care cuprind unele generalităţi de sine stătătoare. Dar în multe
cazuri aceste generalităţi sínt nişte atacuri împotriva etnicului, şi totuşi de multe
ori tocmai aceste atacuri dau informaţii importante cercetătorului.
Una dintre explicaţiile acestui fapt, că istoriografia maghiară scrie foarte
puţin despre noi, ar fi că pînă în 1918 românimea din Ungaria de azi aparţinea
românimii din Ardeal, dar din punctul de vedere al aşezării geografice alcătuia
marginea etnicului. Relativ departe de centrele spirituale ale românimii din
Ardeal, relativ puţini dintre ei au luat parte în formarea vieţii politice şi
culturale. Dar nu erau prea mulţi nici aceia la care, măcar, au ajuns frămîntările,
ideile politice, sau culturale de care erau preocupaţi românii din Ardeal într-un
anumit interval al istoriei.Pînă în 1918 această „margine” a românimii, deci mă
refer la românii de pe teritoriul Ungariei de azi, în primul rînd era sprijinită de
o biserică ortodoxă autocefală, care pentru această românime însemna un scut
primordial. în al doilea rînd era sprijinită de intelectualitatea română din Ardeal
şi nu în ultimul rînd trebuie să amintim acel sprijin psihic pe care-1 dădea
numărul populaţiei române din Ardeal 13 223 000/.
După 1918 s-a schimbat situaţia românimii din Ungaria de azi. După pacea
din Trianon, rămaşi în Ungaria de azi, este vorba despre etnicul cu număr foarte
redus, chiar dacă acceptăm numărul de 150 000 de persoane între cele două
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războaie mondiale. Spre asemănare: în anul 1910 în Monarhia Austro-Ungară
numărul românilor era: 3 224 000.
Deci acest etnic, cu un număr redus, a rămas aproape fără intelectualitate.
Pentrucă mulţi dintre ei, de frică, s-au retras în România. în locul unei biserici
independente, bine organizată, românii susţineau doar cîteva parohii ortodoxe,
care degeaba se luptau ca să se unească într-o episcopie, mereu erau împiedicate
de autorităţile maghiare.
Românii rămaşi fără sprijin, fără îndoială putem să spunem că nu alcătuiau
un factor determinant în viaţa socială şi culturală ungară.
Deci, după cele spuse, concluzia este că în general istoriografia maghiară
relatează foarte pe scurt despre noi, totuşi la pornirea cercetării istoriei unei
anumite aşezări, comune sau oraş, folosindu-ne de terminologia maghiară,
trebuie să începem cu cercetarea istoriografiei înaintaşilor.
2. Cercetarea românimii din Bichişciaba pe baza istoriografiei maghiare.
în cazul meu, atunci cînd doresc să aflu tot ce s-a scris despre românimea
din oraşul Bichişciaba, cercetarea mi-am început-o cu întocmirea unei
bibliografii, care cuprinde şirul autorilor şi al scrierilor, care se ocupă de
istoricul oraşului începînd din secolul trecut pînă în zilele noastre.
în următoarele dau doar cîteva exemple, date referitoare la înfiinţarea
comunităţii ortodoxe din Bichişciaba, după diferite monografii ale judeţului şi
ale oraşului apărute în secolul XIX-XX.
Unul dintre primii istoriografi din secolul trecut, unul dintre reprezentanţii
istoriografiei maghiare pozitiviste, care a cercetat şi a scris monografia
judeţului şi a oraşului Bichişciaba, a fost Haán Lajos /1818-1891/. Ca paroh
evanghelist al slovacilor din oraş scrie şi editează mai multe volume în legătură
cu istoria, etnografia şi viaţa religioasă a slovacilor din oraş.
Luînd în sens cronologic toate datele cu privire la înfiinţarea comunităţii
ortodoxe din Bichişciaba, parcă toţi istoriografii de mai tîrziu, deci după Haán,
acceptau datele publicate de el.
După Haán, parohia ortodoxă din Bichişciaba a fost înfiinţată în jurul anului
1821. Regretatul nostru vicar Teodor Misaroş în cartea sa: Din istoria
comunităţilor bisericeşti ortodoxe române, referinduse la Márkus György

Sympozion

37

(Békésvármegye), în această monografie scrie că parohia a fost înfiinţată în
anul 1820 cu 620 de suflete.
Autorul Ján Bella scrie în 1902 că în anul 1816 românii din Ardeal şi Bihor
au înfiinţat o mică comunitate pravoslavă în Bichişciaba, iar urmaşii acestora
au devenit slovaci. Haăn prin 1860 scrie monografia oraşului, menţionînd la
fel că românii nu mai vorbesc româneşte şi că şi biserica lor în curînd se va
desfiinţa.
Dintr-un document al arhivei judeţene putem afla că românii din oraş deja
în anul 1822 au înaintat o cerere pentru un lot de pămînt, pe care să se
construiască biserica, parohia şi şcoala. Această cerere a fost acceptată de către
autorităţi abia în anul 1833.
După Haăn, biserica a fost construită în anul 1841, iar parohia şi şcoala mai
tîrziu, pentrucă în jurul anului 1840, citez: „a várostól templomra és papiakra
fundust nyervén ezt a szegény egyház fel nem építhette, Wasarhán Miklós és
Ficsovici Sándor egyházi felügyelő útnak indultak segedelem gyűjtése végett.
Bejárták Bécst, Triesztet, Velencét, Horvátországot és így épült föl a mostani
templom, papiak és iskola, amaz 1841-ben, emezek valamivel később.”
De la Teodor Misaroş ştim că al treilea preot al comunităţii, amintit şi de
Haán, adică acest Wasarhán este părinte Nicolae Oşorhan, care a păstorit
comunitatea din anul 1835 pînă în anul 1876, şi împreună cu epitropul /după
Misaroş/ Ştefan Ficiovici abţin aprobarea guvernului de-a putea face colecta.
Haán nu vorbeşte despre această aprobare a guvernului. Dacă a fost, ar fi
bine să se găsească acest document. Nu se ştie pe ce se bazează afirmarea lui
Haăn că preotul Nicolae Oşorhan şi epitropul Ştefan Ficiovici au făcut colecta
în Viena, Triest, Florenţa şi ţara Croaţilor.
Ar fi interesant, o adevărată curiozitate să aflăm cum de acei doi români
însufleţiţi din Bichişciaba au cutreierat lumea în vederea împlinirii acestui
scop?
De ce tocmai în locurile amintite au făcut colecta?
într-adevăr au făcut colecta în locurile amintite? Deocamdată întrebările
rămîn fără răspuns.
După Teodor Misaroş, din darurile credincioşilor din localitate şi sprijinul
primit de peste tot în anul 1837 se construieşte biserica din cărămidă, iar
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tîmosirea ei a fost săvîrşită de către Gerasim Raţiu, episcopul Aradului, între
anii 1835-1850.
Tot de la Haăn putem afla, şi aici a-ş atrage atenţia asupra unui singur lucru
interesant, cu privire la persoana lui Ştefan (după Misaroş) sau Alexandru (după
Haăn) Ficiovici. în monografia oraşului Bichişciaba, în capitolul „honoratiorok” scrie, citez:
„Ficsovics Sándor, fűszerárus. Görög nem egyesült. Évek óta a helybeli
görög nem egyesült egyháznak a felügyelője, melynek érdekében Olaszhonban,
Moldvában, Oláh országban és á hazában sok fáradalmas utakat tett Vasarhán
Miklós lelkésszel együt, s az ily módon történt gyűjtések által létrehozták a
görög nem egyesült templomot és paplakot.”
Faptul e cunoscut că şi în judeţul Bichiş s-au stabilit mai mulţi greci, care
fac parte din acei macedo-români, care, refugiindu-se dinaintea turcilor, s-au
stabilit de exemplu în oraşele Bichişciaba, Bichiş. In primul rînd se ocupau cu
comerţul, dar fiind puţini la număr s-a organizat în parohie împreună cu
românii şi cu bulgarii.
Probabil că şi acest vînzător de mirodenii, Ştefan sau Alexandru Ficiovici,
era un macedo-român.
3. Cercetarea presei.
După ce am încercat să adun toate datele privitoare la comunitatea
românească din Bichişciaba din scrierile înaintaşilor, din care am încercat să şi
redau cîte ceva, cercetarea mea am continuat-o cu cercetarea presei.
în speranţa că şi în presa judeţului şi a oraşului am să găsesc măcar cîteva
referiri la comunitatea românească din oaraş, am început să răsfoiesc ziarele
judeţului şi a oraşului începînd cu anul 1868. în urma acestor cercetări tun reuşit
să adun un dosar pl in de copii ale articolelor apărute în diferitele organe de presă.
Aceste articole în general sînt nişte relatări scurte sau mai lungi despre biserică,
despre preoţii ortodocşi, despre nişte români din Bichişciaba, cărora „nu le este
ruşine să se declare de români, despre nişte români din Bichişciaba cărora nu
le este ruşine în loc de Békéscsaba să spună Bichişciaba”.
Ca curiozitate a-ş reda doar cîteva titluri ale acestor articole care au apărut
în ziarele anilor 1900:
- Bichişciaba
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- Tüntetés a dákőromán papnál
- Egy dákőromán pap üzelmei
- Az oláh nyelv becsempészése a Rudolf főgimnáziumba.
Viaţa politică începe să se schimbe începînd cu anii 1900, ceea ce se
oglindeşte şi în scrierile apărute în ziarele oraşului şi judeţului, ale căror titluri
au fost citate de mine, şi pe care trebuie să le folosim cu o critică.
4. Cercetarea documentelor din diferitele arhive.
După cercetarea presei, cercetarea trebuie continuată în diferitele arhive, ca:
- Országos Levéltár
- Békés Megyei Levéltár
- Arhivele bisericii ortodoxe Arad, Jula, Oradea.
Ca încheiere voi prezenta foarte pe scurt două documente, care au fost
aşezate în globul turnului la renovarea bisericii din 24 iunie 1928, cînd tumul
bisericii a fost împodobit cu o nouă cruce aurită.
Aceste două documente sínt ziare, în care au fost învelite documentele
aşezate în acel glob al bisericii, care cu timpul s-au distrus şi au fost duse la
Budapesta pentru restaurare.
Aceste două documente sínt două numere ale ziarului Békés megyei
Közlöny din anul 1928,17 şi 24 iunie. Documentele din globul turlei tendenţios
au fost publicate în aceste două numere ale ziarului, pentrucă în aceste două
numere s-a înştiinţat publicul oraşului că în ziua de 24 iunie 1928 va fi sfinţirea
bisericii nou renovată şi a crucii noi aşezată în vîrful turlei a bisericii ortodoxe
române din Bichişciaba.
Aceste două numere ale ziarului sínt documente importante privitoare la
istoricul bisericii, pentrucă ne înştiinţează şi despre multe amănunte în legătură
cu documentele aşezate în globul turlei, în legătură cu sfinţirea bisericii şi a
participanţilor.
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Mihaela Bucin
Otlaca Pustă
Schiţă monografică
Toponimicul Otlaca Pustă denumeşte astăzi un sat alcătuit din două nuclee,
două cartiere distincte (Bagó şi Tökfalu) locuite în majoritate de două
naţionalităţi: români şi slovaci (tăuţi). Satul cuprindea în trecut mult mai multe
părţi, datorită modului dezordonat în care era vîndut (cumpărat) pămîntul,
ridicate sălaşele ca şi teritoriul relativ întins pe care îl cuprindea satul. Astfel a
existat mai întîi o aglomerare de case pe locul numit Hegyeshatár, unde se
păstrează încă urme ale primului cimitir românesc din sat; apoi pînă prin anii
1930 a existat un aşa numit cartier: Német föld, locuit de germaii din Aletea,
iar pînă după 1950 a existat Korosma, un adevărat cătun care a avut chiar şcoală
separată şi magazin alimentar.
Revenind la cele două cătune de astăzi: partea numită „Tökfalu” este locuită
de slovaci evanghelişti care se ocupau cu creşterea ludăilor, a dovlecilor. Partea
locuită de români se numeşte Bagó, pentrucă locuitorii s-au ocupat de cultivarea
tutunului. E probabil că românii au găsit această ocupaţie aici, deci n-au adus-o
cu ei. în multe lucrări este menţionat faptul că în jurul satului Medgyesegyháza
sínt culturi de tutun. Dar se poate ca acest nume să fi fost accentuat şi de faptul
că strămoşii otlăcanilor (bărbaţii) fumau mai toţi pipă. între poveştile lui Mihai
Purdi este una (Cîlţu Bătrînu), în care sínt descrise plăcerea şi necazurile
fumatului din „pipe lungi” sau „dă spumă, cu ciutură lungă, aşe cum are unchiu
Anţiu Porfil, pipă fără dinţor la ciutură.” Avînd în vedere limba, dar mai ales
credinţa diferită, căsătoriile mixte între români şi slovaci au fost relativ reduse,
dar numai pînă prin 1950. Astfel, perechile de peste 50 de ani sínt preponderent
româneşti, sub 50 de ani sínt frecvente căsătoriile mixte. E greu de aflat cînd
s-au stabilit primii români în „Pusta Megyes”, numele anterior al acestor locuri.
Poate la sfîrşitul dominaţiei turceşti, ori poate după anii 1200, cînd hoardele
tătare bîntuiau această parte a lumii, sau acum 700 de ani, cînd ciuma a nimicit
mii de vieţi, iar valahii au repopulat în parte zonele pustii. Presupuneri... Din
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datele concrete, o colonizare în masă a început după prima jumătate a secolului
trecut. Interesant că aproape fiecare familie ştie încă ce strămoş s-a stabilit aici
şi de unde a venit. Se pare că Otlaca Pustă este cel mai tinăr sat românesc din
Ungaria. Din păcate, prea curînd se grăbeşte să îmbătrînească.
Banatul este o provincie deosebit de mănoasă şi cu procent de creştere al
populaţiei ridicat. Cauza migraţiei populaţiei spre vest este deci lipsa
posibilităţilor de a cîştiga traiul. Astfel a început 0 migraţie neorganizată:
iobagii veneau în căutare de lucru în pustă şi după mai multe săptămîni mergeau
acasă, sau rămîneau acolo, sau se reîntorceau cu familiile lor.
Adevărata colonizare sistematică a ţăranilor români în Pusta Megyes se
leagă de numele întemeietorului satului: Ştefan Rus. (Multe date referitoare la
întemeietorul satului Otlaca Pustă se află în biserica din Grăniceri).
După oamenii săraci, care căutau de lucru, au urmat ţăranii mijlocaşi cei
mai înstăriţi în căutare de pămînt. Ştefan Rus este primul dintre aceştia. El a
descins pe aceste meleaguri în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. îmbrăcat în
haine deosebit de simple, bate la porţile unui înstărit maghiar (Újhelyi sau
Újhelej, după cum a rămas în amintirea oamenilor), care dăduse de ştire că
pămîntul şi casa îi sînt de vînzare. Legenda spune că bogatul l-a alungat,
considerîndu-1 cerşetor. Ştefan Rus s-a urcat în cocie şi s-a întors în satul natal,
Otlaca Mare, actualul Grăniceri. (Românii pronunţă acest nume Odlaca.) Pe
drumul de pămînt care ducea altădată prin Chitighaz spre Aletea, pînă la Otlaca
Mare erau doar 30 de kilometri. Otlaca Mare (Grăniceri) este un sat destul de
întins, cu populaţie mixtă atestat încă din Evul Mediu timpuriu.
Nu peste mult timp, Ştefan Rus s-a reîntors în pustă cu preotul din sat, care
a depus mărturie despre starea lui materială foarte bună. Tot în poveştile
bătrînilor se spune că Rus a cumpărat pe loc şi cu bani „hodaia” lui Újhelyi cu
tot, cu acareturi, animale, trăsuri, pămînturi, iar noul proprietar aproape că l-a
dat afară pe fostul stăpîn. Slugi nu şi-a oprit. Oamenii care urmau să-i lucreze
pămîntul şi să-i îngrijească gospodăria au venit de la OtlacaMare. Aşaaînceput
să se înfiripe Otlaca Mică, iar în primul deceniu al secolului XX Otlaca Pustă
de azi era o localitate cu populaţie românească în procent deosebit de ridicat,
fapt pentru care i se zicea în glumă (şi i se zice şi azi în satele vecine) Kis
Románia.
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Ştefan Drágán era un om foarte simplu, fără şcoală, dar se distingea prin
credinţa exemplară, prin respectul şi dragostea pentru tradiţia creştin-ortodoxă.
Ţinea cu stricteţe toate posturile anului şi ducea în „traista de păr” (obiect
specific veşmintelor tradiţionale româneşti) cartofi, roşii, fructe pe care le
mînca crude. îi plăceau mai ales roşiile cu sare şi pîine, ceea ce i-a atras porecla
de „Părădaică”. A avut o fată care i-a dăruit doi nepoţi, ultimii moştenitorii ai
pămînturilor pe care stăpînul lor a lăsat cu limbă de moarte să nu fie vîndute
sau înstrăinate de români niciodată.
Primul lucru de care Ştefan Rus s-a îngrijit a fost viaţa spirituală a tinerei
comunităţi româneşti. Mai mulţi ani, parohia Otlaca Mare s-a ocupat de bunul
mers al ortodoxismului şi la Otlaca Mică. Pe rînd, cei trei preoţi ai parohiei
veneau cu trăsura cu cai 30 de kilometri şi ţineau slujbe în actuala casa
parohială. Cine şi cînd a ridicat această casă, care a slujit mult timp de lăcaş
bisericesc, nu ştim. Ridicată inainte de 1880 din pămînt bătut, în această casă a
fost şi prima şcoală confesională a otlăcanilor. Populaţia s-a înmulţit, putea
de-acum constitui o parohie independentă.
După anul 1910 Ştefan Rus donează loc pentru construirea unei biserici
precum şi pentru înzestrarea acesteia cu 50 de ungăre de pămînt. Aceste 50 de
iugăre de pămînt, numite mult timp „eclezia”, sînt vatra centralului sat. Biserica
a fost ridicată în 1912 de către un maistru neamţ de la Aletea, Nistor Kukla. în
altar este înscris numele ctitorului bisericii, precum şi numele celor trei preoţi
care au păstorit în cele două Otlăci.
Pentru ocuparea postului vacant s-au prezentat doi preoţi: unul de la Otlaca
Mare, căruia de fapt îi revenea postul, şi încă unul, tînăr de lîngă Beiuş, pe nume
Teodor Draia.
în localitate era stabilită şi o populaţie de naţionalitate germană, care
închinase pămînt pe 12 ani. în acest răstimp, românii au „prins” vorbe nemţeşti,
de exemplu să numere pînă la 10. Astfel, ei l-au numit pe părintele Draia, Zdrai
(germ. drei) sau Zdraie. Ştefan Rus l-a ales pe Teodor Draia drept prim preot la
Otlaca Pustă, fiindcă i-a plăcut cum acesta a tămîiat: aplecîndu-se cu evlavie şi
consideraţie în faţa enoriaşilor şi zăngănindu-le îndelung cădelniţa frumos
mirositoare pe sub nas.
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Rus cunoştea toate slujbele bisericeşti şi era un permanent cîntăreţ în strană.
De aici se trage şi cearta sa cu părintele D raia într-o Joie Mare, la slujba celor
12 Evanghelii părintele, grăbit, a omis cîteva fraze din slujbă. De la locul său
cu voce tare şi întrerupînd serviciul divin, Rus i-a atras aspru atenţia preotului
stîmind înmărmurirea credincioşilor.
Conflictul a ajuns pînă în faţa tribunalului din Arad, iar procesul l-a cîştigat
părintele Draia.
Primul preot din Otlaca Pustă a avut pe rîpd doi cantori: Popa Toader zis
Beşe şi Moise Otlăcan zis Burde. Cel din urmă ştia să scrie şi să citească
româneşte şi totdeauna cînd s-a ivit prilejul i-a învăţat şi pe alţii. Trăiesc şi
astăzi cîţiva bătrîni care se apropie de 90 de ani, care n-au umblat la şcoală, dar
ştiu să citească româneşte de la Burde Bătrînul. Acest cantor era şi un bun
povestitor, căci cîteva din basmele lui Mihai Purdi sínt auzite chiar de la el.
Preotul Draia a rămas în sat pînă în anul 1920 cînd, cu ocazia retragerii trupelor
române, a plecat în România sfătuindu-i şi pe alţii să părăsească aceste locuri.
Mulţi au făcut-o, printre care şi cantorul Moisă Otlăcan, dar aproape toţi s-au
reîntors în scurt timp.
Vreme de 15 ani Otlaca Pustă nu a avut preot localnic. Este timpul în care
românismul profund al acestui sat atît de original prin existenţa sa, începe să
se dezagrege.
In anul 1935, Dimitrie Moleriu, un om înstărit şi un bun român îl aduce pe
preotul Flórian Duma. Tot atunci sínt pictaţi şi pereţii bisericii şi are loc a doua
sfinţire a lăcaşului.
Părintele Duma a rămas pînă azi în amintirea credincioşilor, mai ales prin
minunata sa voce cu care încînta pe oricine atît atunci cînd slujea, cît^i cînd
cînta cîntece lumeşti. După moartea sa (1948) parohia a rămas vacantă timp de
10 ani, serviciul religios fiind asigurat de către parohia din Chitighaz.
Despre şcoala confesională din Otlaca Pustă au rămas puţine date. A existat
şi a funcţionat în casa parohială, dar puţină vreme şi puţini oameni rămaşi în
viaţă şi-o amintesc.
Cei născuţi la sfîrşitul secolului trecut, cînd satul deja se înfiripa, nu au
beneficiat de un învăţămînt sistematic. A existat însă un învăţător „de ocazie”,
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pe nume Boroş, nelocalnic; el îi aduna pe copii într-o casă şi-i învăţa noţiuni
elementare de a aritmetică, predate în limba maghiară.
Un informator (Gheorghe Moţ, zis Pripe, n. 1903) povesteşte: „Ne-o învăţat
să numărăm pînă la 100 şi-o zîs că mai dăparte nici nu trebuie să ştim, că o mie
dă zloţi tăt n-om ave niciodată...da poate nici el nu ştia mai mult.”
Prima şcoală de stat s-a înfiinţat la Tökfalu în anul 1905. La această şcoală
au umblat copii români din Bagó pînă cînd s-a ridicat şi aici o şcoală, abia în
anul 1928. Peste un an, primăria din Otlaca Pustă a înaintat o cerere
Inspectoratului şcolar regal în care se solicita înfiinţarea şcolii generale nr. 3
(în locul numit Korosma), ca şi lărgirea şcolii de la Tökfalu. Această şcoală avea
73 de elevi, iar şcoala centrală (unde este azi grădiniţa) 114 elevi. Construcţiile
se plănuiau a fi făcute din fondul de construcţii şcolare, precum şi dintr-un
ajutor de 28.000 penghei oferit de stat, rambursabil în 10 ani, fără dobîndă.
Această şcoală nouă însă din motive încă nedesluşite nu s-a ridicat. Copiii
cătunului Koroşma au continuat să înveţe în casa ţăranului Bucur. Odată cu
sporirea numărului de elevi şcoala centrală (nr. 1) a devenit neîncăpătoare; astfel
clasele mici s-au mutat în casa parohială (poşta de azi) ori în casa lui Dumitru
Moleriu.
Orele de curs erau în limba maghiară, deşi mulţi dintre elevi nu ştiau
ungureşte. „Făceam şi eu ce vedeam că fac ceilalţi. Se ridicau ei, mă ridicam
şi eu, şedeau ei, şedeam şi eu - povesteşte Floarea Şimoancă (n. 1920) - şi elevii
de la clasele întîi pînă la a şasea învăţau într-o singură cameră.”
Prima grupă cu limba de predare română este înfiinţată abia în anul şcoalr
1946-47. Cuprindea 7 elevi, catalogul era scris în limba română, iar învăţător
era Gheorghe Macău. Despre acesta din păcate nu se pot spune cuvinte prea
măgulitoare. Foştii elevi îşi amintesc că erau în casă mai mult singuri.
După cum se vede, rol hotărîtor în păstrarea tradiţiilor şi limbii române l-a
avut familia şi biserica. în Otlaca Pustă şcoala nu a reuşit niciodată să sădească
în sufletul copiilor dragostea şi respectul pentru limba maternă. Im astăzi se pare
că este deja prea tîrziu.
Aceasta este - schiţat şi cu multe scăpări - situaţia vieţii spirituale şi a
învăţămîntului din Otlaca Pustă, pînă în anii precedenţi celui de-al doilea
război mondial.
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Gheoghe Santöu:
Originea comunei si a românilor din
Chitighaz
Despre istoria veche a judeţului Bichiş ne stau la dispoziţie puţine date,
astfel bineînţeles şi începuturile comunei Chitighaz., modul şi timpul de formare
a acestei localităţi nu prea sínt cunoscute. La fel ştim numai puţin despre
locuitorii băştinaşi de aici.
Sub „originea” românilor din Chitighaz în cazul acesta se va înţelege timpul
cînd românii s-au stabilit în această localitate şi locul de une au venit. Din datele
pe care ne putem baza reiese că această stabilire s-a făcut în mai multe valuri,
ultima la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea.
Teritoriul şi hotarele judeţului Bichiş s-au modificat mult şi de multeori în
cursul istoriei. Partea de nord-est a judeţului de azi în evul mediu a aparţinut
judeţului Bihor /astfel şi Micherechiul/, marginea răsăriteană a aparţinut
judeţului Zărand, iar restul judeţului istoric Bichiş. Dealtfel judeţul pe atunci
se numea comitat /vármegye/, după latinescul com itatus.1
Prima denumire de azi a localităţii Chitighaz datează de prin anii 1400. Mai
precis: la 1412 se notează Keteghaz, de la 1453 Kitheghaz, iar după 1506
Ketheghaz. Se spune că aici au fost două biserici, de aici denumirea, dar asta
2
fără dovezi mai concrete.
Deci, amitirile scrise pomenesc pentru primadată comuna din anul 1412.
Tot din acest document găsim că cel mai vechi stăpîn al Chitighazului se poate
considera familia Syketh de Fövényes, care în 1412 a primit din partea regelui
Sigismund ca donaţie o parte a Chitighazului /şi a altor localităţi/. Cealaltă
parte a comunei în acest timp a aparţinut familiei Erdőhegyi. Aceste familii
însă nu au domnit mult timp în Chitighaz, deoarece în anul 1420 întregul
Chitighaz a fost cumpărat de către Marőtliy János, ban de Macső. 3
Se mai spune că comuna îşi derivă denumirea sa de astăzi încă din timpul
regelui Ungariei Ştefan I, numit şi Sfîntul. Acesta a dat ordin ca zece comune,
numite „decacomion”, împreună să aibă cîte o casă rugăciuni, adică o biserică.
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Decacomionul din acest ţinut a fost atît de populat, s-au poate şi bogat, încît
locuitorii de aici au zidit două biserici, de la care ar deriva denumirea comunei.
4

Dar dacă e adevărat că în acest timp au trăit în comună şi români, s-ar fi
putut întîmpla ca o biserică să fi fost ortodoxă română, iar cealaltă
romano-catolică maghiară.
Karácsonyi mai aminteşte, în opera sa citată mai sus, o presupunere,
conform căreia un proprietar de aici, cu numele Két, ar fi construit aici o
biserică, şi eventual de aici denumirea: Két egyháza, adică biserica lui Két.
Satul de odinioară probabil nu a fost pe locul unde se găseşte comuna azi,
ci în imediata apropriere á haltei de cale ferată „Kétegyházi tanyák” . Aici, la
nord de şine, printre clădirile anexe ale cantonului /boctăriei/, într-un dîmb s-au
găsit urmele unei colonii din epoca tîrzie de piatră, numită neolitic /csiszolt
kőkorszak/. Aici a descoperit, pe la începutul secolului nostru, Csalogány József
nişte cioburi /hîrburi/ aparţinînd culturii de Tisa. Aceste obiecte, cîteva cioburi
netede, aşchii de obsidian, părţi dintr-un castron, au fost predate Muzeului
Naţional din Budapesta în anul 1939. 5
Deci, amintirile scrise pomenesc pentru prima dată comuna din anul 1412.
Pe baza celor de sus însă e înafară de orice îndoială că a existat şi înainte de
descălecarea lui Árpád. Adevărat că întrucîtva în altă parte, desigur cu altă
denumire, pe care nu o cunoaştem.
Probabil s-au abătut multe peripeţii asupra Chitighazului, mai ales în secolul
al XlII-lea, în urma năvălirii tătarilor, care au incendiat şi nimicit totul în drumul
lor, şi în urma diferitelor epidemii frecvente pe atunci, cum a fost bunăoară
ciuma din anii 1347-1350, bîntuind în multe regiuni.
*
Iar acum să vedem cum s-a format populaţia Chitighazului. Haán Lajos în
opera sa citată scrie /p. 217/: Kétegyháza e un sat român-maghiar pe lîngă calea
ferată Ciaba-Arad. Pe semne, satul a fost locuit din cele mai vechi timpuri de
populaţie de două religii - romano-catolici şi ortodocşi- fiecare avînd biserica
sa proprie. De aici denumirea de Kétegyház /două biserici/ întîlnită deja în
secolul al XV-lea.
Tot Haán Lajos spune următoarele în opera citată /pag. 14/:
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Cînd primele triburi ale ungurilor în 889 au intrat în bazinul carpatin, în
patria de azi, în această regiune trăiau bulgari, cozari şi valahi /români/, a căror
voievod Menumorut locuia în cetatea Bihariéi. împărăţia acestuia, după
cronicarul anonim al regelui Béla al IlI-lea, s-a extins de la Mureş pînă la Someş,
de la Tisa pînă în Ardeal.
în legătură cu evenimentele descălecării ungurilor, Anonymus relatează
despre Menumorut, comandantul bihorean, care s-a împotrivit ducelui Árpád,
dar pe urmă s-a supus acestuia, iar fiica lui a devenit soţia lui Zolta, care a fost
fiul lui Árpád. în cadrul acestei relatări aminteşte cronicarul anonim şi Zărandul.
6

Tot cu referire la Anonymus găsim în Istoria României /vol.I. pag. 763 Editura Acad. Rom., 1960/...„în adevăr, cronica Notarului anonim al regelui
Béla /sec. XII/ aminteşte existenţa în secolul al X-lea a unor formaţii statale,
cu caracter feudal, în regiunea de vest a patriei noastre. în fruntea acestor ducate
/voievodate/ se aflau: marele duce Keen, strămoşul ducelui Salanus, venit din
Bulgaria, în regiunea dintre Dunăre şi Tisa; Glad, venit în Banat de asemenea
din Bulgaria, de la Vidin; Menumorut în ţara Crişurilor şi Gelu, ducele Vlahilor,
7
în podişul Transilvaniei.”
„După cum relatează Cronicarul Anonim, încă în timpul pătrunderii
maghiarilor în Cîmpia Panonică, pe la 900, căpetenia Tuhutum ocupă, după o
luptă lîngă Căpuş, ţara ducelui vlahilor şi slavilor Gelu.”
...„în centrul din valea Mureşului se închegase încă în secolul al VUI-lea o
O
aşezare română-slavă.”
„în regiunile vestice, ştirile legate de primele incursiuni ale maghiarilor la
răsărit de Tisa, documentează existenţa unui voievodat /ducat/ în părţile
Bihorului, în fruntea căruia se găsea Menumorut. O altă formaţie politică
băştinaşă, condusă de Glad, se găsea în Banat, iar în centrul Transilvaniei o a
treia condusă de Gelu, el însuşi caracterizat ca român /vlah/.
Aceste formaţiuni feudale începătoare s-au construit în timpul dominaţiei
statului bulgar în nordul Dunării, în secolul IX. Probabil că sub presiunea
statului bulgar şi a bisericii sale, religia creştină îmbrăţişată de populaţia
română s-a generalizat şi s-a impus organizarea bisericii după modelul celei
bulgare, introducîndu-se şi limba slavă ca limbă liturgică. Aşa se explică de ce
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terminologia creştină de bază este de origine latină, în timp ce termenii referitori
la ierarhia şi organizaţia bisericii de origine slavă-bulgară”. 9
Deci, după Anonymus, Panonia ar fi fost locuită la venirea ungurilor de
slavi, bulgari, valahi şi păstorii romanilor.
Dar izvoarele ungureşti sínt întărite şi prin apusele concordante ale
cronicarului rus Nestor, care scria către anul 1100. El spune că „în anul 898,
ungurii trecură pe Ia Kiev pe lîngă marele munte ce şi astăzi se numeşte muntele
ungurilor. Ajunşi la malurile Niprului, ei aşezară acolo corturile lor, căci ei erau
nomazi, precum sínt şi astăzi polovţii. Ei veneau de la răsărit şi trecură nişte
munţi înalţi, care s-au numit munţii ungureşti şi se apucară la luptă cu valahii
şi slavii, care locuiau aceste ţări; căci mai întîi, se aşezaseră slavii aici; pe urmă
veniră valahii, care supuseră pe slavi, apoi, ungurii alungind pe valahi şi
cucerind această ţară, se aşezară aici lîngă slavoni, după ce îi supuseră. De aici
vine numele ţării de Ungaria.”
Aceşti valahi şi slavi ai lui Nestor corespund întocmai cu blassi et sclavi ai
lui Anonimus, încît este învederat că ambele arătări se referă la celaşi fapt:
supunerea românilor din Transilvania de unguri. 10
Alt izvor contemporan cu Nestor este şi poema germană a Nibelungenilor
care, între oaspeţii veniţi la nunta lui Etzel /Attila, principele hunilor/ cu
Krimhilda, enumeră pe lîngă ruşi, greci şi pecenegi şi pe valahii cu ducele lor
Ramunc. /Ducele Ramunc din ţara valahilor cu şapte sute de oameni venise şi
el grabnic/...Ramunc este pronunţarea nazalizată a numelui de român.
Concordanţa între izvoarele ungureşti, cronicarul rus şi poema germană,
trei izvoare atît de deosebite, dovedeşte într-un chip neîndoielnic aflarea
românilor în Transilvania la venirea ungurilor. 11
Unii istorici maghiari contemporani, în frunte cu Győrfi György, neagă
credibilitatea lui Anonimus, imputîndui-se că confundă împrejurările timpului
său cu epoca descălecării, şi că născoceşte existenţa unor triburi în Panonia,
pentru a ridica gloria ungurilor care au învins şi supus aceste triburi.
Conform datelor înşirate, deci, se poate crede că la sfîrşitul mileniului trecut
în această regibne s-a găsit populaţia română. Dar nu se ştie dacă au fost români
chiar şi în preajma acelei aşezări, pe locul căreia se găseşte azi Chitighazul. în
orice caz nu este exclus.
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Ca referire la secolul al XII-lea şi la închisa unitate etnică a maghiarilor,
istoricul maghiar Hóman Bálint constată:
„...Germanii imigraţi în mase mari, precum şi valahii infiltraţi tot mai des
dinspre sud s-au stabilit la periferii - în Szepesség şi Ardeal - şi izolaţi complet
de ungurime, s-au instalat pentru o viaţă endogenă. în secolul al XIII-lea însă
marea mulţime a imigraţilor răsăriteni s-a vîrît printre maghiari.
...După năvălirea tătarilor numărul ismaiţilor s-a mărit prin imigraţi şi a
început imigrarea în masă a cumanilor, a iazigilor păgîni, a ruşilor schizmaţiei
şi a valahilor... Numărul valahilor după anul 1241 de-odată s-a ridicat, deoarece
în urma tătarilor s-a nimicit o bună parte a populaţiei din Transilvania şi de
dincolo de Tisa, în locul acestora au fost colonizaţi, în urma migrării cumanilor,
12
grupe mai mici şi mai mari de valahi refugiaţi.
Deci stabilirea românilor pe aceste meleaguri în secolul al XIII-lea se poate
considera primul val al colonizării lor. ...„După pierirea populaţiei, ce a urmat
după groaznica ciumă din anii 1347-1350, au venit naţionalităţile...colonişti
valahi, care au scăpat de nimicire sub paza munţilor, printre colonişti
13
găsindu-se şi sirbi.’
...„Valahii la şes trecînd la agricultură, la munte continuînd păstoritul
nomad, în cursul secolului al XIV-lea s-au contopit în unitarea clasă
iobagă-ţărănească.” 14
Iată, deci, cel de-al doilea val al colonizării românilor pe acestea meleaguri.
Depopularizarea judeţului a luat măsuri mari în urma îndelungatelor
războaie cu turcii şi a devastărilor de mari proporţii. Lipsa populaţiei reducînd
veniturile turcilor la minimum, aceştia au făcut demersuri pentru recolonizarea
părţilor depopulate. Mai ales s-a evidenţiat în acest sens alaibegul Aii,
comandantul cenădean. Astfel în anii 1640 au fost colonizaţi maghiari, sîrbi şi
români în mai multe comune din regiune, printre care şi în Bătania Mică, în
Chiiighaz şi A letea.15
Acesta ar putea fi al treilea val.
Spre sfârşitul secolului al XVII-lea au început luptele pentru izgonirea
turcilor din ţară. în timpul acestor lupte populaţia s-a refugiat din calea
beligeranţilor pe unde a putut, mulţi au murit. Astfel, la începutul secolului al
XVIII-lea multe regiuni au fost lipsite de populaţie. După ce s-a restabilit
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ordinea şi siguranţa publică în oarecare măsură, au început să se strecoare
români printre ostaşii sîrbi de la cetatea din Giula, după 1711. Prin 1720 s-au
stabilit români şi la Vareu /Gyulavári/. Din cauza spaţiului mărginit, urmat apoi
de neînţelegeri, conflicte şi certuri dintre maghiarii şi românii din Vareu, în
anul 1724 românii din Vareu au fost colonizaţi, de către Névery Pál,
administratorul moşiei lui Löwenburg, la pusta din Chitighaz, loc ce aparţinea
pe atunci domeniului din Vareu. Iar pe ungurii din Chitighaz i-a colonizat la
Vareu.
Astfel a devenit Varéul comună pur ungurească, iar recent colonizatul
Chitighaz localitate cu populaţie românească. 16
Românii au fost goniţi din Ardeal în judeţul Bichiş în primul rînd de
mizerie. După cele scrise în anul 1748 de preotul Markovicz Mátyás din
Szarvas: „peste tot, pe cîmpuri, în oraşe şi sate se pot vedea români în mare
număr. Sínt angajaţi în slujba arendaşilor armeni şi a altor domni, de obicei pe
un an, pentru îngrijirea animalelor, sau pentru munci de vară, cosit, seceriş,
treierat, goniţi de cea mai mare mizerie, asigurîndu-şi traiul cu oţet, ceapă,
linte, mălai.”
în judeţul Bichiş pînă în anul 1720 au fost colonizate 14 comune, iar apoi
pînă la lupta pentru libertate încă 11 comune. Comuna Chitighaz a fost
colonizată în 1724. 17
Deci, în unna celui de-al patrulea val al colonizării românilor s-a fonnat
propriu zis comuna, care pînă atunci era doar o pustă cu centru de ferme /major/.
Prin anii 1722-1735 s-au construit biserici noi, greco-orientalii români
giulani mai înstăriţi din cărămidă, chitighăzenii din lemn. Prima comunitate a
greco-orientalilor români din Giula s-a format la 1695, cea a chitighăzenilor în
1724, anul colonizării. 18
Originea noastră, a românilor din Chitighaz aici trebuie căutată, în acest al
patrulea val al românilor stabiliţi în această comună la începutul secolului al
XVIII-lea.
„Valahii sau românii au venit în deosebi din învecinatul comitat Arad. Dar
mulţi se trag din Ardeal, de aici frecventatul nume de Ardelean. Ei locuiesc cu
deosebire în Giula, Chitighaz, Bichiş şi Ciaba.” 19
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Dar şi mai űrziu au sosit români în judeţ, în grupe mai mici sau mai mari.
„Sărăcia din anii 1780 în judeţul Bichiş a fost îngreunată de năvălirea în masă
a românilor înfometaţi din Bihorul învecinat., .mai ales din regiunea Beiuşului.”
Mă gîndesc că poate acea mizerie i-a gonit pe aceşti români din Ardeal, care
a contribuit şi la izbucnirea răscoalei moţilor dina anul 1784, sau poate venirea
strămoşilor noştri de mai tîrziu a fost o urmare a acelor întîmplări din anii aceia.
în cursul secolului al XVIII-lea şi XIX-lea populaţia Chitighazului acrescut
treptat. Numărul locuitorilor din comună a fost după cum urmează:
1773:
720
1827:
3.163
1850:
3.169
1890:
3.766
Comuna în anii următori colonizării nu a rămas curat românească. Statistica
din anul 1870 arată următoarele date:
Greco-orientali /neuniţi/:
2.316
Romano-catolici:
797
De confesiune augustană:
20
De confesiune elveţiană:
13
Evrei /izraeliteni/:
16
22
în total:
3.162
După cele mai recente date din anul 1989:
- numărul locuitorilor din Chitighaz.
4.714
- din aceştia români:
3.017 /64%/
în fine, o întregire de seamă a datelor spicuite de mine:
„Grupul etnic românesc, de care se leagă mai apropiat românimea de la noi,
este amintit de către documentele Ungariei din secolul al XlII-lea încă în părţile
superioare ale Crişurilor. Mai tîrziu s-a răspîndit treptat şi înspre Cîmpie,
ajungînd astfel în secolul al XVIII-lea pe locurile de azi şi, deci, în strînsă
legătură cu blocul etnic maghiar. Varianta de limbă a regiunii, despre care este
vorba, e identificată de lingvişti ca - dialect crişan.
Se constată despre el, între altele, că dintre cele cinci dialecte româneşti este
23
cel mai arhaic şi mai puţin unitar.”
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Deci, şi pe bază de grai crişan, se poate deduce că strămoşii noştrii se trag
din regiunea dintre Crişul Repede şi Mureş probabil din valea Crişului Alb şi
Negru.
*
Cercetările mele prezente şi viitoare au ca obiectiv clarificarea: cel de-al
patrulea val al românilor, care s-au stabilit la Chitighaz, de unde a venit, pe bază
de documente de încredere.
Giula, noiembrie 1991.
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Ana Borbil
Lexicul regional si frecventa fenomenelor
dialectale la copiii români din Chitighaz
1.
De-a lungul veacurilor românii din Chitighaz vorbeau româneşte atît în
mediul familiar, cît şi în mediul oficial (sfat, biserică, judecată, űrg). Ştiau şi
vorbeau ungureşte, dar nu prea mult. Cei mai mulţi erau agricultori şi foarte
puţini mici meseriaşi. Au trăit şi au lucrat numai în interiorul satului, în
comunitatea lor românească.
In ultimele decenii modul de trai s-a schimbat considerabil. Unii români din
sat, după colectivizare, au lucrat la colectivă, iar alţii au fost nevoiţi să-şi caute,
undeva prin oraşele din vecinătatea satului natal, un post. Astfel, aceşti oameni
au ajuns în mediu străin, ceea ce a rezultat schimbări şi în graiul român din sat.
In mediul oficial, azi, foarte rar este vorbită limba română, iar acasă, în familie,
în general, graiul natal este folosit paralel cu limba maghiară. După cum se ştie,
găsim foarte multe familii unde numai generaţia bunicilor vorbeşte româneşte.
Adică tot mai mulţi vorbitori români de naţionalitate stăpînesc, într-o măsură
foarte mare, limba maghiară, de care se folosesc, în comunicarea cu ceilalţi
membri ai comunităţii, în locul graiului natal. Fenomenul acesta al
bilingvismului, în sociolingvistică este cunoscut sub termenul schimb de limbă
(„language sílift”) (cf. Gal, 1979, 1991). Dar care este situaţia cu graiul
copiilor? Cum vorbesc ei româneşte? Cu lucrarea de faţă doresc să atrag atenţia
asupra unor probleme lexicale şi fonetice, care se ridică în legătură cu graiul
copiilor români din Chitighaz.
1.1.
Intr-o anchetă realizată în perioada mai-august 1990, în comuna
Chitighaz, am adunat un material pentru arhiva fonogramică a graiului român
din Ungaria. Prezentarea graiului român vorbit în sat va fi realizată în viitor pe
baza acestui material cules. In cadrul anchetei am aplicat, între altele, şi un test
lexic atît la adulţi (cu un eşantion de 60 de locuitori originari din sat şi împărţiţi
în trei grupe de vîrstâ), cît şi la copiii din şcoala locală cu limba de predare
română (50 de elevi, din clasele 5-6-7-8).
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1.2.
Testul conţine o sută de cuvinte. Cuvintele au fost alese după două
criterii. în primul rînd şirul cuvintelor l-am alcătuit din cele mai frecvente
cuvinte, care sínt cunoscute şi de un copil de cinci ani. în al doilea rînd toate
cele o sută de elemente lexicale au o formă de limba română standard şi o formă
regională. Dintre aceste o sută de cuvinte 98 au fost prelucrate.
Subiecţii, în decursul anchetei, au fost rugaţi să denumească româneşte
obiectele, fructele, animalele, părţile corpului omenesc ş.a.m.d. care figurau pe
cîte un desen.
Răspunsurile căpătate de la informatori pe de-o parte arată cunoştinţele lor
lexicale (competenţa comunicativă) în limba română standard, ori în graiul
chitighăzean; şi pe de altă parte prestigiul sau lipsa prestigiului variantelor
locale.
2.
în cele ce urmează, ne vom ocupa numai de răspunsurile copiilor. (în
legătură cu răspunsurile adulţilor vezi Borbil, 1991).
2.1. Cei 50 de copii la cele 98 de desene au dat în total 4 800 de răspunsuri
(vezi tabelul 1). Aceste răspunsuri au fost clasificate în patru categorii: 1. forme
dialectale româneşti din Chitighaz {prunc), 2. forme de limba română standard
(copil), 3. forme maghiare (gyerek), 4. forme diverse. în categoria a patra am
colectat răspunsurile pe care nu le-am putut încadra în primele trei categorii
(jucărie, în loc de prunc/copil/gyer'ek). Aceste categorii marchează că unii dintre
românii din Ungaria pe lîngă că sínt bilingvi, cunosc şi diglosia. Fireşte însă că
nu toţi vorbitorii graiului chitighăzean, numai acei membri ai comunităţii care
vorbesc atît graiul regiunii, cît şi limba română standard. în cazul lor se poate
vorbi de un bilingvism cu diglosie (cf. Fishman, 1967).
Răspunsurile copiilor au fost analizate din punct de vedere statistic.
2.2. Fiind vorba de un eşantion destul de mare, am avut posibilitatea să
calculăm media răspunsurilor dialectale, literare româneşti şi a răspunsurilor
maghiare (vezi tabelul 1). Media formelor chitighăzene, în eşantionul copiilor,
a fost 13,72, iar a formelor româneşti literare 33,64. Astfel media totală a
răspunsurilor româneşti este de 47,36. Media formelor maghiare a fost 45,76,
iar în categoria a patra 4,88.
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Tabelul 1

OO
OO

COPII (eşantion de 50 de persoane 198 de
cuvinte)
cuvinte
media
minimul
maximul
dialectale româneşti
13,72
2,00
46,00
33,64
literare româneşti
8,00
64,00
maghiare
5,00
83,00
45,76
1diverse
0,00
11,00
După cum se observă, formele româneşti dialectale sínt cu mult mai puţine
decit cele literare. Minimul formelor dialectale a fost 2,00 iar maximul 46,00.
Adică a fost copil care în total din cele 98 de cuvinte ne-a dat numai două
răspunsuri dialectale, şi cea mai mare cifră în categoria aceasta a fost 46,00.
Comparînd aceste cifre cu răspunsurile românei standard, trebuie să afirmăm
că acestea sínt mult mai mari decît răspunsurile dialectale, atît în ceea ce priveşte
minimul (8,00), cît şi în ceea ce priveşte maximul (64,00) formelor literare. Pe
baza acestor medii putem constata căelevii chitighăzeni cunosc mai bine lexicul
limbii române standard decît lexicul regional, ori că în conştiinţa lor limba
română standard are prestigiu mai mare decît graiul local.
Comparînd cifrele răspunsurilor româneşti (47,36) şi ungureşti (45,76) însă
trebuie să observăm următoarele. Este adevărat faptul că răspunsurile românei
standard sínt de două ori mai multe decît răspunsurile date în limba maghiară.
Deci, copiii nu au putut denumi toate desenele româneşte, numai aproape
jumătate din ele. Numărul redus al ocurenţelor româneşti implică situaţia
destul de serioasă a graiului român din Ungaria.
După cum se observă, între răspunsurile copiilor elementele lexicale
regionale apar cu o mai mică frecvenţă decît cuvintele româneşti literare sau
cuvintele maghiare. Observaţia concludentă în legătură cu aceasta este că
elementele lexicale regionale par a fi mai puţin cunoscute şi folosite în
comunicare.
2.3.
După cum se ştie, structura fonetică a graiului românilor din Ungaria,
faţă de limba română literară, conţine şi fonemele: e, q, t% d ’, n ’. Merită ca,
pe baza răspunsurilor, să vedem cu ce frecvenţă sínt rostite de copii aceste
foneme (vezi tabelul 2-3-4).
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2.3.1.
Este binecunoscut că fonemul e se pronunţă, în cele mai multe cazuri,
în locul lui e, urmat de o silabă conţinînd e: mere (merge), cere (cere), verd’e
(verde), sau în locul diftongului ea final: be (bea), me (a mea), vre (vrea) (v.
Borbély 1986, 1990). în răspunsurile anchetate copiii chitighăzeni au rostit
foarte rar acest fonem. Cu ajutorul cuvintelor şi al variantelor de cuvinte din
tabelul 2 susţinem că frecvenţa lui e, în răspunsurile copiilor, este foarte mică.
Tabelul 2
Fonemul e în răspunsurile copiilor români din Chitighaz
ocurente
exemple
exemple
ocurente
12
cămaşă
19
cheie
2
2
k’imaşă
t’eie
t’eie
k’imese
4 (!)
H !)
10
24
degete
peşte
1
2
iejete
pest’e
peşt’...
ieiit’e
4 (!)
1 (!)
Cred că nu întîmplător, în exemplele prezentate copiii numai sporadic au
rostit e. După părerea mea ocurenţa mică a fonemului se poate explica prin
următorul lucru. Învăţînd la şcoală alfabetul românesc, copiii ştiu bine că limba
română standard nu conţine litera fonemului e.
2.3.2.
Fonemul q, la fel este foarte frecvent pronunţat de românii din
Ungaria, şi se realizează în locul diftongului oa: more (moare), sore (soare) (cf.
Borbély, 1986, 1990.) Utilizarea fonemului q este caracteristică atît pentru
adulţi cît şi pentru copii. Spre deosebire de e, din exemplele înşirate în tabelul
3 reiese clar că subiecţii nu simt diferenţa dintre pronunţarea diftongului oa şi
a fonemului q.
Tabelu 3
Fonemul q în răspunsurile copiilor români din Chitighaz
| exemple
ocurenţe
exemple
soare
floare
0
32 (!)
flore
sore
scoacă
I ploaie
0
scocă
I ploie
33 (!)

ocurente
0
30 (!)
0
5 (!)
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2.3.3.
în sfîrşit, ultimele foneme pe care mi le-am propus să le discut sínt
dentalele t, d, n . Palatalizarea den talelor este generală pentru vorbitorii originari
din Ungaria, în prezenţa unei vocale prepalatale e, i şi a unui iot: î ’ine (tine),
cleşt’e (cleşte), d ’asă (deasă), cred’e (crede), n ’egură (negură), cîn’epă (cînepă)
(v. Borbély 1990). Chiar şi în cuvintele împrumutate din limba maghiară (t’ist
„ofiţer”, lipid’eu „cearşaf’)- Cu ajutorul exemplelor înşirate în tabelul 4 este
atestată ocurenţa foarte rară în răspunsuri a dentalelor palatale. După intenţia
mea, frecvenţa mică a acestor foneme, ca şi ocurenţa mică a lui e, se poate
explica pe de o parte cu influenţa românei standard, învăţată şi vorbită la şcoală
şi pe de altă parte cu lipsa comunicării în graiul bunicilor.
Tabelul 4
1Fonemele t , d , n in răs punsurile copiilor din Chitighaz
exemple ocurente
exemple ocurente
exemple ocurente
lapte 40
dinte 26
came 25
lapf e 4 (!)
cam’e 2 (!)
d’in fe 5 (!)
peste 24
deal 2
inimă 30
1peşt’e 2 (!)
d’al 0 (!)
in’imăO (!)
3.
în concluzie aş dori să remarc următoarele: limbile unor popoare sau
ramuri de popoare - care locuiesc între alte neamuri şi sînt bilingve, adică
vorbesc şi limba străină din jurul lor, iar pe a lor o vorbesc numai acasă - sínt
împestriţate cu nenumăratele cuvinte străine. Şi totuşi şi în astfel de idiomuri,
în cazul nostru la generaţia mai în vîrstă, s-a păstrat o mare parte din lexicul
fundamental. Este însă evident că se păstrează de-a lungul veacurilor, adică de-a
lungul mai multor orînduiri sociale, numai acele cuvinte care sínt des
întrebuinţate, şi acele limbi care sînt vorbite. Copiii români din Chitighaz
cunosc foarte puţine forme dialectale, locale. Aceste forme au un prestigiu mai
mic, ca şi creaţiile lexicale literare. în acelaşi timp, din răspunsurile primite de
la copii este evident, că elementele lexicale ale românei standard nu sînt
întrebuinţate prea mult în comunicare. Fonemele graiului chitighăzean e, o, t%
d ’, n ’ (inexistente în limba română standard) cu excepţia lui q au fost rostite
sporadic în răspunsurile culese, desigur, şi fenomenul acesta accentuează
prestigiul mai mare al formelor literare.
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în încheiere, transmit şi pe această cale călduroase mulţumiri corpului
didactic român din Chitighaz, pentru că au făcut tot posibilul să realizez ancheta,
precum şi elevilor, care au colaborat la culegere cu mare plăcere şi simpatie.
Transcrierea materialului anchetat şi prelucrarea statistică a fost sprijinită
de Fundaţia „Pentru Minorităţile Naţionale şi Etnice”.
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