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Alexandru Hoþopan

Cercul ºi revista Izvorul
Concomitent cu apariþia actualului numãr al publicaþiei noastre, în anul acesta
se împlinesc 40 de ani de la constituirea primului cerc de cercetãri etnografice,
respectiv 20 de ani de la apariþia primului numãr al revistei de etnografie ºi
folclor IZVORUL. În calitatea sa de iniþiator al cercului, respectiv ca fondator ºi
fost redactor al primei serii (1982–1992) a publicaþiei noastre, – perioadã în
care, cu unele întreruperi, au vãzut lumina tiparului 12 numere redactate de
autorul celor douã evocãri din paginile urmãtoare – i-am cerut permisiunea
colegului nostru Alexandru Hoþopan sã ne îngãduie sã ne folosim de acele
douã succinte studii asupra evenimentelor menþionate care au apãrut în coloanele Foii româneºti în cursul anului trecut. Aºadar, în cele ce urmeazã citãm
din lucrãrile amintite (Cercul folcloric al Uniunii ºi O [micã] revistã care rezistã
încã – Foaia româneascã, 27 iulie 2001, p. 13 ºi Foaia româneascã, 10 august
2001, p. 13) în speranþa cã aceste amintiri vin sã ne lãmureascã unele detalii ale
muncii organizatoriceºti de odinioarã.
❖❖❖
În anul 1961 am devenit angajatul Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria. În primele luni, sarcina mea a fost desemnatã de cãtre ºeful Uniunii, sã
fac cunoºtinþã cu terenul. Practic, aceastã „misiune” mi-a oferit ºansa sã ajung la
Debreþin ºi sã mã întîlnesc cu fosta mea colegã de liceu, Hermina Szakadáti.
Dînsa, terminînd facultatea de etnografie la Universitatea de ªtiinþe Kossuth
Lajos din reºedinþa judeþeanã Hajdú-Bihar, era mult preocupatã, cel puþin principial, de folclorul românilor din Ungaria. Chiar ºi lucrarea de diplomã a scris
din acest domeniu intitulat Culegere de strigãturi din Chitighaz, un studiu vast,
depus în arhiva Uniunii în speranþa cã organul nostru suprem odatã, cîndva, îl
va ºi edita.
De la prima noastrã revedere în noile posturi, însufleþita folcloristã mereu ne
sugera, sã facem ceva în scopul mîntuirii valorilor noastre folclorice. Ideea a
fost îmbrãþiºatã ºi de secretarul general al Uniunii Petru Silaghi, doar traducerea
în faptã s-a amînat de la o zi la alta. Cînd apoi m-a aflat lîngã dînsul, m-a ºi numit
responsabil al domeniului.
De menþionat cã, încã înainte de a trece la fapte, în primãvara anului urmãtor
Gheorghe Petruºan a publicat un articol în coloanele Foii cu titlul O acþiune
de culegere a folclorului românesc, (Fn, 15 martie 1962, p. 3) din care aflasem
cã la Catedra românã de filologie a Universitãþii din Budapesta, cîþiva foºti absolvenþi ai catedrei s-au întrunit pentru a discuta, printre altele, ºi unele sarcini
legate de culegerea creaþiilor populare ale neamului nostru. Tot în paginile
Foii a mai apãrut încã o scurtã ºtire (nesemnatã), avînd ca subiect culegerea
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tradiþiilor populare bihorene (15 septembrie 1962, p. 1), sesizînd totodatã cã
unele dansuri ºi cîntece populare au fost deja prelucrate ºi puse în scenã de
cãtre formaþii bihorene. Cert e cã, încã în aceeaºi lunã, la sediul giulan al Uniunii a avut loc o consfãtuire în scopul coordonãrii lucrãrilor de întemeiere a unui
cerc folcloric, eveniment în curs de organizare, despre care Gheorghe Petruºan,
ca unul dintre pariticipanþii la convorbiri, a lansat un nou articol, relatînd pe larg
despre ceea ce s-a discutat, despre recomandãrile ºi propunerile adoptate în
comun cu acest prilej. (Pe marginea culegerilor noastre folclorice, 5 octombrie, p. 6-7). În fond, acest articol poate fi considerat un fel de anunþ public,
prin care se dã de ºtire la ce se pot aºtepta invitaþii la ºedinþa de constituire a
cercului, act programat pe ultima decadã a lunii noiembrie.
Aºa a pornit deci constituirea primului cerc folcloric, ca în continuare sã devin responsabilul muncii organizatorice. Am la îndemînã cel mai autentic document un proces verbal semnat de secretarul general Petru Silaghi, care demonstreazã data înfiinþãrii primului cerc folcloric (1 decembrie 1962) ºi desfãºurarea lucrãrilor de constituire, precum ºi a discuþiilor prilejuite de acest eveniment.
La întrunirea constitutivã au primit invitaþie 15 cadre didactice, de la care ne
puteam aºtepta cã se vor înrola în munca de culegere de pe teren. 13 persoane
au ºi venit.
Deoarece de pe foile îngãlbenite ale procesului verbal, în afarã de înºirarea
activiºtilor care s-au înscris la cuvînt, nu putem afla prea multe informaþii de
valoare, ne vom referi mai mult la cele notate, prelucrate ºi publicate în Foaia
noastrã (Un prim pas… Fn. 15 decembrie p. 3) de cãtre Livia Santãu. Astfel
reconstituind cele petrecute la ziua de naºtere a Cercului Folcloric aflãm pe de
o parte întreg scenariul consfãtuirii cu secvenþe din luãrile de cuvînt, respectiv
trei hotãrîri însemnate, adoptate în unanimitate:
1. Angajamentul Herminei Szakadáti de a elabora un material avînd ca subiect
Îndrumãtor metodologic pentru culegerile folclorice (Módszertani útmutató a
népköltészet gyûjtéséhez).
2. S-a convenit asupra necesitãþii unei forme simple, totuºi adecvate a notãrii
textelor culese pe teren, metodã a cãrei formulare i-a fost distribuitã lui Gheorghe Petruºan, care s-a angajat sã întocmeascã un sistem de transcriere. (Átírási
rendszer).
Ambele documente au fost elaborate la timp, iar Uniunea le-a distribuit membrilor cercului multiplicate ºi rînduite într-un caieþel broºat. Din partea Uniunii
am redactat ºi o scurtã introducere, din care citãm doar ultimele propoziþii, semnificative din mai multe puncte de vedere: „Conform propunerilor acceptate
de comunitatea de muncã în timpul ºedinþei sale constitutive, am întocmit
materialul alãturat – cu caracter de îndrumãtor în culegere ºi trascriere. Vã
rugãm ca, în calitatea Dvs. de membru al cercului, sã Vã folosiþi de sprijinul
acordat, totodatã rugîndu-Vã sã ne informaþi cu regularitate ºi pe noi despre
rezultatele obþinute în culegere”.
3. În urma celei de-a treia decizie aprobatã, încã la faþa locului, s-a format ºi
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o comisie executivã, alcãtuitã din Alexandru Hoþopan, Gheorghe Petruºan,
Hermina Szakadáti ºi Ana Varga. (Fn, 15 decembrie 1962, p. 3). Chiar mai
mult: cei prezenþi au împãrþit între ei terenul în speranþa cã astfel ºi munca de
teren va porni cît mai repede, ºi cã se va solda cu succesele dorite.
Însã succesul sperat ºi dorit a întîrziat. A întîrziat aproape un deceniu...
Unul dintre motivele acestei zãboviri, fãrã-ndoialã, a fost cã – deºi la reuniunea de formare a cercului toþi cei prezenþi au cãzut de comun acord în privinþa
necesitãþii muncii la care s-a angajat – au trecut lunile, apoi ºi anii, însã cu
material adunat nimeni nu s-a prezentat.
Singura excepþie a fost deplasarea unui mic grup la Cenadul Unguresc. Despre aceastã excursie Gheorghe Petruºan relateazã în Foaie (1 februarie 1964)
sub titlul Despre activitatea noastrã folcloricã, din care aflãm cã la deplasarea la
Cenad au participat Alexandru Hoþopan, Gheorghe Petruºan ºi Ana Sãlãjan.
În aceastã prezentare autorul face aluzie ºi la unele roade concrete, obþinute la
Micherechi, Sãcal, Apateu ºi Bãtania, în vreme ce numai Ioan Berényi din
Apateu este nominalizat ca persoanã care a ºi adunat cîte ceva.
Desfãºurarea evenimentelor din anii urmãtori poate fi reconstituitã doar
nesatisfãcãtor. Ca puncte de plecare le avem la dosar scrisorile lui Gheorghe
Petruºan, din care reiese clar starea neîmbucurãtoare a treburilor. Acest aspect
neplãcut al situaþiei se înþelege dintr-o scrisoare adresatã lui Petru Silaghi, cu
data de 11 aprile 1967: „În legãturã cu materialul folcloric de la mine vã pot
spune urmãtoarele. Pe lîngã toatã bunãvoinþa mea, pînã în prezent n-am putut
sã prelucrez întreg materialul. (...) Pentru asta, ºi multe alte preocupãri, numai puþin am putut sã notez din el.”
În consecinþã, pe scurt aceasta este cronica istoricã a cercului folcloric de
odinioarã: s-a înfiinþat, a visat planuri frumoase, n-a fãcut nimic, apoi a dispãrut
de pe paleta vieþii culturale a comunitãþii noastre.
❖❖❖
Istoricul editãrii revistei IZVORUL începe aproape concomitent cu ieºirea
de sub tipar a primului numãr al publicaþiei Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria. Chiar în timpul lucrãrilor de pregãtire ale primului numãr al
serialului din urmã, cei cîþiva fondatori, ºi-au dat seama pe de o parte cã spaþiul
acesteia – raportat la exigenþele crescînde – nu e suficient, pe de altã parte cã
nu toate lucrãrile luate în consideraþie pentru Din tradiþii... ating nivelul corespunzãtor unei publicaþii ºtiinþifice. Se ºtie însã, cã noþiunea de „nivel ºtiinþific”
cuprinde o întinsã scarã gradatã a unor valori variabile, ale cãrei limite într-o
direcþie sau alta nu pot fi fixate nici mãcar cu aproximaþie. În consecinþã, sub
aspect ºtiinþific, chiar ºi o simplã datã incertã, un detaliu original sau un document inedit, în realitate, pot fi considerate drept calitate de pondere, inclusiv
punct de plecare spre o cercetare aprofundatã.
Pornind de la aceastã idee de bazã, pe la sfîrºitul anilor ’70 s-a înaintat o
propunere conducerii Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria în care
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s-a schiþat intenþia – sprijinitã cu suflet ºi de recunoscuta cercetãtoare, doamna
Ágnes Kovács – de a redacta o revistã micã, în care ar cãpãta loc lucrãri mai
modeste, date etnografice, fotografii de arhivã, recenzii, ºtiri, vizînd activitatea
de culegere ºi prelucrare a unor valori folclorice etc. Acþiunea întreprinsã în
acest scop a fost refuzatã categoric.
Noua tentativã am aºezat-o într-un alt context. La ultima ºedinþã din anul 1979
a Prezidiului UDRU am înaintat în scris ºi recomandarea ºi proiectul financiar al
revistei visate. Nici aºa nu mi s-a acordat sprijinul solicitat. Cînd, în fine, mi-am
dat seama cã singuratic nu-mi rãmîne ºansã sã-mi realizez planul, în vederea
împlinirii conceptului iniþial, – am schimbat tactica. În toamna anului urmãtor,
din proprie iniþiativã, dar sub egida Uniunii, am organizat cercul de etnografie
ºi folclor, numit pe scurt Cercul „Izvorul”. În sine acest pas n-ar fi avut prea
mare importanþã, însã noua „mutare tacticã” pînã la urmã s-a dovedit a fi folositoare. În ultimul trimestru al anului 1982 a iesit de sub tipar primul numãr al
revistei de etnografie ºi folclor sub denumire similarã, deci IZVORUL, cu un
comitet de redacþie format din membrii fondatori ai Cercului IZVORUL.
Comitetul de redacþie:
1. dr. János BENCSIK
2. Lucia BORZA (lector)
3. Maria BOTEA
4. Elena CSOBAI
5. Maria GURZÃU
6. Alexandru HOÞOPAN (redactor)
7. Emilia MARTIN
8. Gheorghe MARTIN
9. Maria PUI
10. Ioan RUJA
Dat fiind cã din editorialul acestui modest prim volum – patru coli de tipar –
putem afla unele amãnunte semnificative, cred de bine sã reproduc integral
acest text:
„Cercul de etnografie ºi folclor al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, o datã cu actul constituirii sale, a adoptat un program de activitate axat pe
culegerea, prelucrarea ºi publicarea tuturor acelor valori de genezã popularã
care încã se gãsesc din abundenþã ºi în grai viu în bogata moºtenire a românilor
din Ungaria. Iar pentru ca roada muncii acestui modest colectiv, format din
însufleþiþi amatori, sã poatã deveni o sursã a autocunoaºterii, o metodã a aprecierii trecutului ºi prezentului nostru, o oglindã documentarã a autenticitãþii, i s-a
creat posibilitatea inaugurãrii unei publicaþii etnologice, periodicul cãpãtînd
titlul semnificativ IZVORUL, noþiune cu referire directã la locul de naºtere, la
puritatea, la forþa demonstrativã a tezaurului cules de pe buzele pãrinþilor, moºilor ºi strãmoºilor noºtri.
Aºadar, caietul nostru IZVORUL îºi propune ca scop nemijlocit aºezarea pe
hîrtie a unor detalii ale pitorescului folclor românesc de pe aceste meleaguri:
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materiale descriptive, prelucrãri de texte originale, fragmente ºi studii de tot
genul, date, note º.a.m.d.
În dorinþã scopul este unitar: respectarea la maximum a autenticului, cãci
numai adevãrul redat cu fidelitate poate sã foloseascã cititorului de azi ºi de
mîine al periodicului nostru.
În primii cinci ani ai existenþei sale, IZVORUL a apãrut consecutiv, aºa cum
figura în casetã, adicã de douã ori pe an. Ca apoi, pentru prima datã sã i se
întrerupã apariþia pe o duratã de doi ani, explicaþia (de nevoie) fiind urmãtoarea: „Motivul pauzei este foarte simplu: bugetul Uniunii democratice a românilor din Ungaria – sub egida cãreia au apãrut ºi numerele anterioare – nu nea fãcut posibilã publicarea fãrã întrerupere a caietului nostru etnografico-folcloric. Din pãcate, fondul financiar actual nici în viitor nu ne va sta la dispoziþie
conform perioadei anterioare, deci asigurîndu-ne o prezentare de cîte douã
ori pe an.” (Izvorul, 1988/1, p. 2)
Din nefericire, starea lucrurilor nici în deceniul urmãtor nu s-a schimbat mult.
Transformãrile radicale în sistemul de finansare de ultimã orã îi obligã pe redactorii actuali ca, de la un numãr la altul, sã asigure bani prin concursuri.
Redactorii revistei:
1. Alexandru Hoþopan: Volumele apãrute între anii 1982-1989 ºi numãrul
din anul 1992;

Povestitorul Teodor ªimonca, Alexandru Hoþopan
ºi Maria Ardelean (nãscutã ªimonca)
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2. Elena Csobai: numãrul 1990/1;
3. Emilia Martin: Numerele apãrute (în format nou) dupã anul 1993.

Debuturi în revista IZVORUL
1. Elena Csobai: Colindatul ºi umblatul cu steaua ºi cu icoana la românii
din Giula, 1982/1, p. 40–47.
2. Emilia Martin: Vifleimul la Bedeu, 1982/1, p. 35–39.
3. Stella Nicula: Anecdote din Chitighaz ºi Otlaca-Pustã, 1992, p. 30–34.
4. Irina Garami: Obiceiuri de post la Sãcal, 1984/2, p. 36–44.
5. Stela Roxin: Ciocnitul ouãlor de Paºti, 1984/1, p. 38–29.
6. Maria Sãlãjan: Obiceiuri care marcheazã momente importante în viaþa
omului, 1983/2, p. 15–19.
7. Maria Botea: Corpul omului, Credinþe ºi superstiþii, 1983/1, p. 38–43.
8. Florentina Marc: Obiceiuri care marcheazã momente importante în
viaþa omului, 1982/1, 12–21.
9. Gheorghe Santãu: Cilcoºul – un joc chitighãzean, 1985/2, p. 40–41.
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Maria Gurzãu Czeglédi

Mozaicuri istorice
ºi etnografico-folclorice
din viaþa românilor din Ungaria
În partea de est, ºi de sud-est a Ungariei, în judeþele Bichiº, Csongrád ºi
Hajdú-Bihar (în localitãþile Aletea, Apateu, Bãtania, Bedeu, Cenadul Unguresc,
Chitighaz, Leta-Mare, Micherechi, Otlaca-Pustã, Pocei, Sãcal) trãiesc împreunã
cu cetãþenii maghiari, români, germani, slovaci ºi sîrbi.
Românimea din Ungaria de azi este o minoritate rãsfiratã, numeric modestã.
Majoritatea românilor din aceastã zonã este de religie ortodoxã, însã creºtinii
din Bedeu, Pocei ºi Leta Mare sînt greco-catolici. Varianta de limbã românã
vorbitã de aceastã minoritate poartã caracteristicile sub-dialectului criºean. În
aceastã lucrare spicuim doar cîteva date din istoricul localitãþilor populate ºi de
români.
Istoricul maghiar Pál Hunfalvy în lucrarea sa Istoria valahilor consemneazã: „În anul 1404, comunele Vitha, Keresztúr, Csernetfalva ºi Zvaltpuszta au
fost dãruite de cãtre regele Sigismund lui Bolya ºi fiilor lui, care populeazã
aceste pãrþi pãrãsite cu români, care se stabilesc pe aceste meleaguri, schimbînd
totodatã ºi denumirile maghiare de pînã atunci, de ex. localitãþii Keresztúr i se
dã forma româneascã cunoscutã pînã azi de Crîstor”.1
Lajos Haan susþine cã localitatea Chitighaz a existat deja în secolul al XVlea fiind locuitã de unguri ºi români.2
Iobagii români din judeþul Bichiº au fost scutiþi în anul 1520 de anumite prestãri.3
Dupã ocupaþia cetãþii din Giula de cãtre turci, ºi Bãtania ajunge sub stãpînire
otomanã, fiind înglobatã nahiei Aradului. Defterul turc încã în anul 1557 a colindat prin sat sã adune impozite, iar printre iobagii contribuabili se înºirau cei
cu numele Kohan ºi Valah.4
Cînd cãlãtorul ºi istoricul turc, Evlia Celebi, a cutreierat între anii 1660-1666
diferitele pãrþi ocupate de turci, în anul 1666 a trecut ºi prin cetatea din Giula.
În monumentala sa lucrare a consemnat urmãtoarele: „Întreaga populaþie a oraºului vorbeºte limba turceascã, dar mulþi ºtiu sã vorbeascã ungureºte ºi româneºte. Iobagii toþi sînt unguri ºi români. Viaþa este ieftinã, pentru cã ungurii ºi
românii sînt harnici, silitori ºi serviabili”.5
De-a lungul vremii dominaþia turceascã, lupta de eliberare a lui Rákóczi,
ciuma, holera ºi alte epidemii au pustiit ºi au depopulat aceastã zonã.
În primele decenii ale sec. al XVIII-lea, aceste meleaguri pãrãsite au fost
populate de coloniºti, printre care se aflau ºi români. La început de secol s-au
reînfiinþat judeþele Bihor (1688), Bichiº (1715) ºi Cenad (1730).
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Înaintaºii noºtri au adus cu ei elementele esenþiale ale supravieþuirii: limba,
religia, obiceiurile ºi tradiþiile. Graiurile (bihorean ºi criºean-mureºan) vorbite ºi azi de românii de pe aceste plaiuri (precum am consemnat mai sus)
aparþin sub-dialectului criºean. M. Kozma în lucrãrile sale – urmãrind elementele lingvistice precum ºi etimologia numelor noastre de familie – contureazã
obîrºia, locul de unde se trag rãdãcinile românimii din aceastã regiune. De la
Giula pînã la Cenadul Unguresc conjunctivul verbului se formeazã cu „sã” ºi
cele mai frecvente nume de familie îºi trag etimologia din denumirea unor
localitãþi ca ex.: Pilan (din Pilu), Otlãcan (Otlaca) etc. Printr-o analizã amãnunþitã cercetãtorul ajunge la concluzia cã românii din aceste sate se trag dinspre
pãrþile muntoase care coboarã spre Criºul Alb. De la Micherechi pînã la Pocei
conjunctivul verbului se formeazã cu „ºi”, iar cele mai rãspîndite nume de familie sînt Gîrdan (din Gîrda), Ruja, Gurzãu. Acestea dovedesc cã înaintaºii au venit din pãrþile Criºului Negru mai aproape de munþii bihoreni. Aºadar „Nu sîntem
în sens propriu-zis români ardeleni, ci sîntem români criºeni”.6
În secolul al XVIII-lea ºi populaþia româneascã ºi-a înfiinþat rînd pe rînd comunitãþile bisericeºti, care au devenit leagãnele credinþei ºi culturii strãmoºeºti. Existenþa celei mai vechi comunitãþi bisericeºti dateazã din anul 1695, ºi
anume cea din Giula Oraºul Mare Românesc. Dupã Teodor Misaroº ºi în
timpul ocupaþiei turceºti (1566–1695) a trebuit sã existe o organizaþie bisericeascã ortodoxã românã în aceste pãrþi.6 S-au înfiinþat apoi ºi celelalte locaºuri
de cult, precum ºi ºcolile confesionale, prima fiind organizatã în anul 1771, în
Magyargyula. Dupã apariþia legii Ratio Educationis (1777) s-au înmulþit, într-o
anumitã mãsurã, ºcolile cu predare în limba maternã.
Urmãtoarele decenii constituie una dintre cele mai avansate perioade de
culturalizare. Biserica ortodoxã (cu ºcolile confesionale) a devenit mentorulcheie al vieþii spirituale. În aceste focare de culturã au fost introduºi în tainele
bucvarului fii de þãrani, fiind instruiþi ºi educaþi în spirit ortodox, ca apoi cei mai
talentaþi ºi dornici de ºtiinþã sã-ºi continue studiile în centrele culturale apropiate: la Arad, Oradea, Cluj, Timiºoara. Prin activitatea depusã în slujba neamului românesc de pe aceste meleaguri ºi-au înscris numele în „cartea nemuririi”.
Sã amintim doar cîteva nume ale unor personalitãþi marcante ca: Moise Nicoarã,
David Voniga, I. Ioan Ardelean, ªtefan Rusu. Marele învãþat, Moise
Nicoarã, originar din Giula, s-a afirmat ca una dintre cele mai proeminente
personalitãþi politice ale românilor din Banat ºi Criºana. ªi-a depus tot efortul
pentru emanciparea culturalã ºi religioasã a românilor din Ungaria. Cîþiva
dintre aceºti oameni de culturã, dupã terminarea ºcolilor primare la Giula, au
fãcut teologia la Arad, ca ex. David Voniga, fondatorul revistei Lumina din
Giula ºi autorul operei: Lexiconul Biblic Bisericesc ºi Teologic (rãmas în manuscris). Tot la Arad a studiat ºi giulanul Teodor Papp (întemeietorul unei fundaþii)
precum ºi chitighãzeanul Iosif Ioan Ardelean, scriitorul Monographiei
Chitichazului. Meritã sã amintim ºi numele lui ªtefan Rusu care la începutul
secolului al XX-lea a înfiinþat Otlaca-Pustã de azi, populînd-o cu români ortodocºi. Ctitorul bisericii ortodoxe ºi întemeietorul ºcolii româneºti din aceastã

IZVORUL

11

localitate, în testamentul sãu a lãsat ca moºtenire pãstrarea limbii româneºti ºi cinstirea credinþei strãmoºeºti.
Precum limba ºi religia, aºa ºi obiceiurile, tradiþiile sînt factorii de bazã
ai trecutului, precum ºi elementele-cheie ale supravieþuirii. În oglinda acestora
se reflectã imaginea vie a realitãþii din trecut, precum ºi fizionomia proprie a
minoritãþii româneºti din Ungaria de azi. Toate acestea creioneazã profilul etniei româneºti, oglindesc modul de viaþã ºi de gîndire al individului de culturã
tradiþionalã. În trecut comunitãþile de tip endogam au constituit un mediu conservator de tradiþii, obiceiuri ºi credinþe, precum ºi un spaþiu creator-transmiþãtor de creaþii populare. În aceste focare de culturã strãmoºeascã s-au cultivat
diferite manifestãri social-culturale, însoþite de o serie de acte ºi rituri cu funcþii
complexe ºi sens adîncit. În vremurile trecute fiecare individ destãinuia cu uºurinþã simbolurile ascunse în gesturi, în rituri ºi cuvinte. Actele ceremoniale,
riturile ºi practicile magice îºi aveau mesajul strîns legat de destinul uman. Se
credea în rolul lor mijlocitor pentru cîºtigarea protecþiei puterilor benigne. Membrii colectivitãþii simþeau o obligativitate în respectarea datinilor. Obiceiurile
erau transmise de la tatã la fiu, întãrind vechile rãdãcini cu noi sensuri ºi substanþe.
Dintre obiceiurile moºtenite de la înaintaºii noºtri cele mai reprezentative sînt
evenimentele de cãpetenie: naºterea (botezul), cununia (nunta), moartea
(înmormîntarea), sãrbãtorile calendaristice în frunte cu sãrbãtoarea de Crãciun.
Dintre cele 3 rituri de trecere spectacolul nunþii a fost mai mult supus imperativelor vremii, aºa încît aceastã manifestare popularã constituie un adecvat
exemplu al metamorfozei obiceiurilor, ºi creioneazã schimbarea modului de
viaþã, de gîndire ºi fãptuire a individului precum ºi fizionomia etniei româneºti.
De-a lungul vremii unele rituri sacre au trecut printr-un proces de profanizare,
pierzîndu-ºi înþelesurile ce le-au avut. În ciuda acestui fapt însã din taina cununiei religioase precum ºi din poezia popularã de nuntã cultivatã de
românimea din Ungaria se contureazã un mozaic sacral rezistent în timp.
Acest mozaic sacral îºi are ecoul triumfãtor asupra secolelor, mesajul dumnezeiesc tãlmãcit prin gest ºi cuvînt, prin fel de fel de însemne demne pentru a fi
cunoscute ºi de noile generaþii. În cele ce urmeazã – cu o privire generalã –
încercãm sã urmãrim sensul ascuns în taina cununiei, precum ºi imaginile sacre ale poeziei populare de nuntã cunoscutã pe aceste meleaguri. Ceremonialul nupþial e tradiþional ºi modern, conservator ºi pururea reîntineritor. Mozaicul sacral ºi materialul etnografico-folcloric ce urmeazã sã fie prezentat – ca
întreg spectacolul nunþii – îºi are caracterul sãu universal-naþional precum ºi
un profil etnic-local. Nunta este spectacolul popular însoþit de cîntec, dans ºi
poezie în cadrul cãruia se realizeazã cununia, actul sfînt al unirii dintre fecior ºi
fecioarã. În trecut nunþile se þineau în perioada cînd nu era post. Creºtinii respectau învãþãturile bisericeºti: posteau – nu mîncau ouã, produse lactate ºi carne – ºi în aceastã perioadã sacrã, nu se cãsãtoreau ºi nu organizau întruniri
însoþite de muzicã ºi dans. Postul mic (Postul Crãciunului) coincidea cu cele
40 de zile de dinaintea Crãciunului. Cele mai multe nunþi se þineau în Cîºlegi,
perioada de la Boboteazã (8 ianuarie) pînã la Postul mare (Postul Paºtilor) care
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dura 6 sãptãmîni înaintea praznicului de memorare a rãstignirii ºi învierii lui
Mesia.
Pentru omul credincios cununia bisericeascã este o slujbã, un serviciu divin
cu adînci semnificaþii. Concepþia lui despre rostul cãsãtoriei îºi are sursa în Cartea Sfîntã. La Geneza (Fac. 1, 28) se poate citi: „Creºteþi, înmulþiþi-vã, umpleþi
pãmîntul ºi supuneþi-l…”
ªi mentalitatea creºtinilor din aceastã zonã îºi are sursa într-un substrat spiritual religios. Felul cum se gîndesc despre rostul cãsãtoriei ne aminteºte de
mesajul biblic. În mãrturisirile chestionaþilor din satele populate ºi de români se
ascunde vocaþia de a fi roditori.
Consemnãm aici doar cîteva constatãri. Florica Butã, Dulãu din Micherechi
era de pãrerea cã: „Aºe o lãsat Dumnezo ºi sã sporeascã lume.” Chitighãzeanul
Mihai Brindaº credea: „ªi sã iubascã unu pã altu, ºi sã aibã copii ºi bucurii.”
Un alt chestionat Ioan Havasi din Pocei ne-a mãrturisit: „Doru dã dragoste
ºi ºi avem prunci.”
Pe baza Bibliei atît Biserica Ortodoxã, cît ºi Biserica Catolicã considerã cununia ca una dintre Cele ªapte Taine. Despre ritul de sfinþire în lucrarea intitulatã
Liturgia specialã se consemneazã: „Cununia sau slujba nunþii este serviciul
divin prin care Biserica binecuvînteazã ºi consfinþeºte cãsãtoria, adicã legãtura dintre bãrbat ºi femeie, ridicînd-o la rangul de tainã.”7
Dicþionarul de teologie ortodoxã exprimã noþiunea de tainã, sacrament (gr.
mysterion, lat. mysterium sacramentum = tainã = simbol sacru) în felul urmãtor:
„Noþiunea de tainã are în teologie o dublã semnificaþie, avînd în ambele cazuri provenienþã spiritualã, divinã: una este aceea care se acoperã cu termenul de mister, de lucru ascuns ºi necunoscut ºi o alta, care e redatã mai exact
de termenul sacrament. Primul sens, misterul lui Dumnezeu sau chiar al omului, sau chiar al creaþiei, omul e incapabil de a-l cunoaºte. Al doilea e concretizarea realitãþii spirituale, a sfinþeniei, într-un gest însoþit de realitate materialã ºi prilejuitã de preot.”8
Pentru insul religios slujba cununiei este un act sacramental, un rit de sfinþire,
un jurãmînt ce se leagã în cer pe pãmînt. În timp ce în Vechiul Testament
actul matrimonial se bazeazã pe vocaþia fecunditãþii (Fac. 2, 18–24; 3,16), în
Noul Testament taina cãsãtoriei are ca model cununia de iubire dintre Hristos
ºi Bisericã (Ef. 5, 25–32), însuºi Hristos se considerã mire, precum comunitatea
ucenicilor e mireasa.
Cununia religioasã în cadrul Bisericii Ortodoxe cuprinde o serie de acte sacramentale, rituri de sfinþire, de unire, de purificare ºi simboluri sacre. Toate
acestea sînt purtãtoarele spiritualitãþii divine ºi conþin sensuri complexe. Cununia bisericeascã de azi se realizeazã în ziua de sîmbãtã dupã-masã, fiind precedatã de cununia oficialã de la primãrie. Ritualul sacru se desfãºoarã conform
datinii strãmoºeºti. Mireasa ºi mirele, însoþiþi de naºi intrã în bisericã, fiind urmaþi de feciori ºi fecioare. Fãclii aprinse lumineazã ºi flori frumoase aºtern
covor mirilor.
Primul act esenþial e cel efectuat de miri prin faptul cã merg înaintea icoa-
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nelor – a Mîntuitorului ºi a Maicii Domnului. Ei sînt însoþiþi de naºi, de martorii
marelui eveniment. Naºul stã totdeauna la dreapta mirelui, iar naºa la stînga
miresei. Amîndoi þin în mîini lumînãri de cearã, împodobite cu panglici albe.
Lumînãrile sînt aprinse de la flacãra din altar. Aprinderea fãcliilor este strîns
legatã de viaþa creºtinilor ortodocºi. Ele însoþesc cele trei evenimente de cãpetenie din viaþa individului. Sînt mijlocitoare la botez, la cununie ºi la moarte.
Dupã naºtere, la ºase sãptãmîni, în cadrul botezului bisericesc, naºa însoþeºte
nou-nãscutul cu o lumînare aprinsã. Conform datinii, cînd cineva se stinge din
viaþã i se aprinde o lumînare.
Lumînãrile sînt prezente ºi la taina cununiei.
„Fãcliile aprinse pe care le þin în mîini naºii sînt simbol al curãþeniei mirilor,
al luminii, al darului de sus ºi al bucuriei nuntaºilor.”9 E totodatã ºi un simbol
al cunoaºterii ºi al spiritului veºnic treaz cu o genezã în mitul prometeic. Dupã
credinþa popularã, dacã în timpul slujbei cununiei se stinge vreo lumînare este
însemn rãu, lansat de spiritele diabolice, prin care se prevesteºte divorþul noucãsãtoriþilor din cauza neînþelegerii sau a unei tragedii, poate ºi a morþii.
În timp ce se aprind lumînãrile, inelele – simbolurile fidelitãþii reciproce,
precum ºi ale infinitului – sînt aºezate pe o farfurioarã, apoi duse la altar ºi puse
pe Sf. Evanghelie.
Dupã aceste secvenþe urmeazã Ectenia mare care cuprinde diferite cereri cu
scopul de a cîºtiga harul duhurilor dumnezeieºti pentru binecuvîntarea ºi consacrarea logodnei. În succesiunea cererilor, preotul pomeneºte numele celor
doi tineri sãrbãtoriþi ºi sfinþeºte inelele lor de trei ori.
Se rosteºte apoi o rugãciune specialã pentru sanctificarea „credinþãrii”, care
e urmatã de pronunþarea formulei de logodnã din nou de trei ori: „Se logodeºte
robul lui Dumnezeu.... cu roaba lui Dumnezeu... în numele Tatãlui, al Fiului
ºi al Sfîntului Duh.”
La sfîrºitul acestora se mai zice: „De-acum ºi pururea ºi-n vecii vecilor. Amin.”
Apoi, cu ajutorul naºilor, li se pun inelele pe mîna dreaptã.
Al doilea act important se leagã de momentul cînd mireasa ºi mirele sînt
conduºi în centrul bisericii, în faþa tetrapodului unde e aºezatã Evanghelia ºi
Icoana învierii. Se repetã aici Ectenia mare care cuprinde cereri ºi e însoþitã de
douã rugãciuni de binecuvîntare ºi de consacrare. Cînd se rosteºte a doua
rugãciune, se face legarea mîinilor cu batistã albã, gest menit sã provoace
unitatea conjugalã bazatã pe iubire, fidelitate ºi respect reciproc. Preotul împreunã mîinile drepte ale mirilor. În legãturã cu acest act plin de simboluri I. A.
Popescu îºi aminteºte de un „strãvechi obicei latin, cunoscut sub numele de
dextrarum iunctio” ºi menþioneazã cã „gestul simbolizeazã indestructibilitatea
cãminului ºi atotputernicia iubirii” ºi e „drept simbol al veºnicei convieþuiri
împreunã”.10
Dupã omul credincios acest gest este un act al consfinþirii nevãzute, e plin de
mister ºi de o credinþã cã aceastã legãturã e o împãrtãºire din sacru ºi e veºnicã.
În cadrul cununiei religioase asistãm la o serie de acte cu semnificaþii simbolice.
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Legarea mîinilor e urmatã de aºezarea crijmei pe spatele mirilor, gest cu
aceeaºi menire de naturã magicã, de provocare a unitãþii conjugale. Tot în aceste momente sînt aºezate pe masã cununile, la fel purtãtoare de adînci semnificaþii.
E. Braniºte descifreazã aceste însemne în felul urmãtor: „Actul ritual care
simbolizeazã ºi pecetluieºte sãvîrºirea tainei este punerea cununilor pe capetele mirilor. Cununile sînt fãcute în chipul coroanelor cu care se cununau
odinioarã regii, biruitorii în rãzboaie ºi în întrecerile din arene ºi palestre,
precum ºi fecioarele în anumite rituri ºi procesiuni religioase. Ele erau semnele puterii, ale stãpînirii ºi ale biruinþei (la bãrbaþi), ori ale frumuseþii ºi curãþiei
virginale (la fecioare), întruchipînd totodatã podoaba, cinstea ºi slava ce se
dãdea împãraþilor de cãtre supuºii lor, precum ºi sentimentele de admitere,
recunoºtinþã sau omagiu datorate biruitorilor în lupte. Ele se pun pe capul
mirilor ca un elogiu sau ca o rãsplatã adusã curãþiei ºi fecioriei acestora, pe
care ei au pãstrat-o pînã la nuntã ºi pentru care au fost încununaþi.”11 Tot
despre simbolul coroanelor în Dicþionarul de teologie se consemneazã: „Mirii
sînt încoronaþi cu cununile, semnul martirilor ºi sînt întîmpinaþi cu imnul
mucenicilor, ceea ce înseamnã cã ei sînt chemaþi sã depãºeascã egoismul ºi
individualismul omenesc, printr-o viaþã de comunicare ºi solidaritate.”12 Dupã
împreunarea mîinilor drepte cu batista albã, preotul ia în mînã cununa din dreapta
mirelui. În momentul cînd o ridicã face cu ea semnul crucii peste Sf. Evanghelie, apoi peste faþa mirelui. Acest act e repetat de preot de trei ori. Aceste
gesturi sînt însoþite de formula sacrã de cununie: „Cunune-se robul lui
Dumnezeu...(în aceste clipe se atinge cu cununa fruntea mirelui) cu roaba lui
Dumnezeu... (se atinge cu cununa ºi fruntea miresei) în numele Tatãlui, al
Fiului ºi al Sf. Duh.” Cînd se rosteºte numele Tatãlui din nou este atinsã fruntea
mirelui. Cînd se pronunþã numele Fiului este atins pieptul tînãrului participant
la ritualul de trecere. La evocarea Sf. Duh se atinge cu cununa umãrul drept ºi
apoi cel stîng. A treia oarã formula sacrã se încheie cu cuvintele „Acum ºi pururea, ºi-n veci vecilor. Amin.” Apoi mirele, acantul tainei ºi al sacramentului
sãrutã cununa, care este pusã de preot pe capul nubilului. Dupã credinþa individului folcloric se cere ca aceste cununi sã fie bine aºezate pe capetele mirilor, fiindcã dacã sînt puse strîmb sau una din ele cade la pãmînt, aduce nenorocire. În trecut, precum ne-au mãrturisit transmiþãtorii de valori tradiþionale, pe
capetele mirilor români de religie greco-catolicã se aºezau coroane din pietre
scumpe (azi cunune de mirt) ºi dacã în timpul slujbei cãdea la pãmînt vreo
pietricicã era un însemn rãu, prevestea un viitor sumbru, plin de necazuri. Se
repetã apoi asupra miresei toate aceste rituri de sfinþire ºi cuvinte de
binecuvîntare ºi consacrare.
ªi pe capul nubilei este aºezatã coroana, simbolul virginitãþii ºi al puritãþii.
Preotul aºazã epitrahilul pe mîinile legate ale mirilor ºi cîntã de trei ori: „Doamne Dumnezeul nostru cu mãrire ºi cu cinste încununeazã-i pe dînºii...” Se
rosteºte apoi Apostolul, se citeºte din Evanghelie ºi se spune rugãciunea Tatãl
nostru.
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O parte esenþialã a ritului de consfinþire e ºi Rugãciunea de binecuvîntare a
vinului ºi a pîinii.
Vinul îºi are locul aparte în mitologie ºi în simbolismul creºtin. În Biblie,
precum ºi în alte texte sacre, via devine „regatul lui Dumnezeu” ºi vinul „sîngele
Mîntuitorului.” Pentru ca sã aibã valoare euharisticã, vinul trebuie sã fie natural
(vin de vie). În Vechiul Testament se aflã cã Noe, dupã potopul cu apã a
sãdit prima datã vie, îmbãtîndu-se de fructul ei. Rodul viþei de vie la sfîrºitul
antichitãþii a devenit simbolul împãrãþiei Izraelului, iar via însemnul poporului
ales de Dumnezeu (Ez. 5, 1–7). În Noul Testament dupã Evanghelia lui Ioan,
Iisus e „viþa” (Ioan, 15, 1–11): „Eu sînt adevãrata viþã, ºi Tatãl Meu este vierul.
Eu sînt viþa, voi sînteþi mlãdiþele. Cine rãmîne în mine ºi în cine rãmîn Eu,
aduce multã roadã; cãci despãrþiþi de mine nu puteþi face nimic.”
Vinul ºi pîinea sînt elementele sacre prin care se sãvîrºeºte ºi taina Euharistiei vezi: I Corinteni 11, 24-25.
La Luca 22, 7-20 este descrisã prãznuirea Paºtilor, (momentele pictate de
Leonardo da Vinci în Cina cea de Tainã:)
7. „Ziua praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite paºtele a venit.
14. Cînd a sosit ceasul, Iisus a ºezut la masã cu cei doisprezece apostoli.
19. Apoi a luat pîine, ºi dupã ce a mulþumit lui Dumnezeu, a frînt-o, ºi le-a
dat-o, zicînd: Acesta este trupul Meu, care se dã pentru voi sã faceþi lucru
acesta pentru pomenirea Mea.
20. Tot astfel, dupã ce au mîncat, au luat paharul ºi li l-a dat, zicînd: „Acest
pahar este legãmîntul cel nou, fãcut în sîngele meu, care se varsã pentru voi.”
Euharistia în Biserica Ortodoxã se sãvîrºeºte prin sacramentul cu pîine
ºi vin, însemnele tainei ºi ale jertfei. Catolicii sãvîrºesc cuminecãtura prin pîine
nedospitã (hostie), la fel cu caracter de tainã ºi jertfã. Tot hostia ºi vinul constituie ºi împãrtãºania evanghelicilor ºi a reformaþilor. Luther considerã pîinea
ca trupul lui Hristos, iar dupã Calvin, prin Cina Domnului e prezentat Duhul
Sfînt. „În vechime (în Biserica ortodoxã) taina cununiei se realiza ca o parte
integrantã a Liturghiei, la sfîrºitul cãreia mirii erau invitaþi sã primeascã în comun sfînta împãrtãºanie (simbolizatã) în ritualul actual prin paharul mîntuirii” La
românii din Pocei ºi din Cenadul Unguresc în ziua cununiei îºi mãrturiseau pãcatele ºi luau Cina Domnului. În trecut în cadrul cununiei ortodoxe se oferea mirilor ºi naºilor pîine ºi vin, iar azi li se închinã colac ºi vin. „Se gustã de trei
ori în semn de amore perpetuã ºi unire nedespãrþitã.” „Paharul cu vin închipuie atît bucuria ºi veselia nunþii, cît ºi soarta comunã a viitorilor soþi, pe care
vor împãrtãºi-o împreunã, avînd parte de aceleaºi necazuri ºi aceleaºi bucurii.”13 Gustarea din vin este o împãrtãºire din sacru ºi din simbolul unirii mirilor.
Dupã ridicarea de trei ori a paharului cu vin preotul cu mirii ºi naºii înconjoarã
de trei ori tetrapodul, dinspre stînga spre dreapta – asemenea înconjurare se
face ºi la botezul nou-nãscutului sau la stropirea mirilor cu apã sfinþitã ºi cu
grîu, în cadrul ritului de fecunditate sãvîrºit dupã actul matrimonial. Acest act
este întîmpinat de cîntãri ºi de fumul tãmîiei din cãdelniþa ridicatã de preot spre
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cer ºi lãsatã spre pãmînt. ªi acest gest e o mãrturie a mentalitãþii transcendente:
poartã în sine ºi simbolul Sf. Duh prin care se sfinþeºte cununia.
În cãdelniþã se aºazã tãmîie, amintindu-ne de darurile magilor de la rãsãrit.
Dupã credinþa popularã mirosul tãmîiei alungã forþele demonice, îi pãzeºte de
orice rãu pe actanþii ritului de sfinþire. Fiecare gest se reazemã pe principiul
trinitãþii, prin evocarea lui Filioque. Considerãm cã cerurile ce se creioneazã
prin înconjurare sînt ºi simbolurile unirii veºnice. Tot de trei ori se fac
binecuvîntãrile din faþa Icoanei.
Dupã înconjurare se iau coroanele de pe capetele mirilor în ordinea în care
au fost aºezate. ªi acest act este însoþit de o formulã sacrã, specificã momentului. Urmeazã apoi dezlegarea mîinilor, precum ºi luarea crijmei de pe spatele
mirilor.
Între timp se ajunge la punctul culminant al actului matrimonial, la depunerea jurãmîntului. În trecut în cadrul cununiei din Biserica Ortodoxã mirii
jurau pe Sf. Cruce cã vor fi împreunã ºi la bine ºi la rãu. Mulþi indivizi, în ciuda
cãsãtoriei nereuºite, purtînd frica de jurãmînt au renunþat la divorþ.
Azi jurãmîntul se sãvîrºeºte cu punerea mîinilor pe Sfînta Evanghelie ºi pe
Sfînta Cruce. Formula rostitã însã e mai tolerantã decît cea din trecut.
De opusul ritualului cununiei, a actului plin de simboluri sacre se leagã
urãrile de bine rostite înainte de toate de preot, apoi de participanþii la cununie. Dupã credinþa individului religios rugãciunile ºi urãrile de bine rostite de
pãrinte confinþesc ºi influenþeazã puterile divine în favoarea persoanelor cãrora le sînt adresate.
La sfîrºitul ritualului de consacrare, în cadrul cãruia tinerii îºi dãdeau
consimþãmîntul la cãsãtorie toþi martorii din locaºul sacru cîntã împreunã:
//:Mulþi ani, mulþi ani,
Sã trãiascã mulþi ani,: //
Mulþi fericiþi ani.
Precum am consemnat mai sus, românii din Leta Mare, Pocei ºi Bedeu sînt de
religie greco-catolicã. Dupã mãrturisirile localnicilor la Leta, din anul 1924 cununia se sãvîrºeºte în limba maghiarã. În trecut ritul de sfinþire al greco-catolicilor era asemãnãtor cu al ortodocºilor. Episcopia din Hajdúdorog a simplificat
însã ritualul greco-orientalilor. Coroana e înlocuitã cu cununã de mirt. Nu se
face înconjurarea tetrapodului de trei ori ºi nu se închinã cu vin. Nici epitrahilul
nu e pus de preot pe mîinile legate ale mirilor, ºi nici jurãmîntul nu e atît de
solemn. Ritualul este mai simplu, conþine mai puþine acte ºi simboluri sacre.
Biserica a constituit o forþã puternicã de pãstrare a identitãþii ºi a limbii române, un esenþial factor de conservare a culturii strãmoºeºti. Greco-catolicizarea a
întãrit procesul de asimilare a românilor din judeþul Hajdú-Bihar.
În comunitãþile tradiþional-folclorice endogamia de religie, de naþionalitate
se pãstra ºi cînd cea localã era depãºitã.
Dacã unul dintre miri a fost din altã localitate, atunci era român sau româncã
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dintr-un sat vecin. Exogamia de religie, de naþionalitate ºi localã e caracteristicã în a doua parte a secolului nostru. În cazul cãsãtoriilor mixte se pretinde
înþelegerea în ceea ce priveºte moºtenirea religiei. Dupã mãrturisirile din Sãcal,
dacã pãrinþii sînt de diferite religii, conform obiceiului tradiþional-local, fetiþa
primeºte religia mamei sale, iar bãieþaºul e botezat la biserica de care aparþine
tatãl sãu. La românii din Peterd cele materiale dominau în privinþa religiei copiilor. Dacã familia femeii era mai înstãritã, atunci bãrbatul declara în scris, afirmînd
cã copiii vor fi de religia soþiei. În cazul cînd soþul era mai bogat, femeia proceda în acest fel.
La Cenadul Unguresc dacã mireasa era de naþionalitate sîrbã ºi mirele român,
ea trecea la Biserica Ortodoxã Românã, ºi copiii aparþineau apoi acestei comunitãþi creºtine. Ea ºi urmaºii ei învãþau ºi româneºte.
În majoritatea satelor româneºti moºtenirea religiei se fãcea pe baza înþelegerii reciproce a celor douã familii. Aºa e ºi în zilele de azi, însã un însemn
îmbucurãtor e faptul cã tot mai multe fecioare române îºi pãstreazã religia ortodoxã, se cununã în cadrul acestei biserici.
În aceste cazuri mirii, deºi sînt unguri, trec la religia femeii, însã firul de
moºtenire a limbii materne în cadrul familial se întrerupe mereu.
Precum am consemnat mai sus ºi poezia nunþii închide în sine imagini
sacre de o rarã frumuseþe. Încercãm sã spicuim doar cîteva mozaicuri din tezaurul tradiþional-folcloric de pe aceste meleaguri.
Spectacolul nunþii în cadrul cãruia se desfãºoarã taina cununiei este însoþit ºi
de o coloratã creaþie folcloricã rãspînditã ºi în zona populatã de românimea din
Ungaria.
În formulele tradiþionale de chemare la nuntã, în diferitele tipuri de oraþii
precum ºi în unele strigãturi se contureazã bogate imagini sacre.
Creaþiile de acest tip se rãspîndeau din gurã-n gurã, din generaþie în generaþie ºi erau interpretate în momente solemne ºi cu multã cinstire. În majoritatea
textelor populare formulele de invitaþie se împletesc cu urãri de bine ºi cu
binecuvîntãri menite sã asigure veselie ºi noroc pentru noul cãmin. Ca exemplu în urmãtoarele variante.
– Deie, Dumnezo, voie bunã,
Cu pãlãscarii d-împreunã.
Noi sîntem mînaþi la june ºi mnireasã,
Ca sã viniþ p-on ceas, pã douã,
Batãr pã noauã,
La on pãhar dã bãuturã,
Sã ne fãcem voie bunã
– Mulþãmim, Dumnezo le deie noroc!
(Chitighaz, Mihai Brindaº)

Bunã zuua la Dumnevoastã
Cinstitã gazda noastã!
Am vinit cã sînteþ temaþ la uspãþ
La ficioru... ºi la fata...
P-on scauãn dã hodinã,
Pã prînz, pã mneazãzã, pã cinã,
Pã o leac dã bãuturã,
Dumnezo sã-i binecuvînteze!
– Mulþãmim,
Dumnezo-i trãiascã pã tînãri!
(Otlaca-Pustã, Gheorghe Gabor)
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Secvenþa introductivã a ambelor variante conþine salutarea gazdelor ºi destãinuirea scopului sosirii pãlãscarilor.
Creatorul popular îºi continuã mesajul cu imaginea-metaforã a nunþii cînd
gazdele sînt invitate de solii mirelui sau ai miresei „La on pãhar dã bãuturã”,
„P-on scauãn dã odihnã” etc. Aceste imagini-metafore precum ºi urãrile de
bine sînt elemente componente arhicunoscute ºi frecvent folosite în formulele
de chemare la nuntã, rãspîndite în cele mai diferite zone folclorice ale românilor de pretutindeni. Ne dãm seama însã cã vestimentaþia, rechizitele chemãtorilor, graiul românesc folosit de pãlãscarii din aceastã regiune, precum ºi unele
secvenþe din formulele prezentate dau o coloraturã localã acestui material etnografico-folcloric.
O specie strîns legatã de secvenþele manifestãrii tradiþional-folclorice este
oraþia de nuntã, creaþia popularã de mari dimensiuni care marcheazã în mod
adecvat momentele-cheie ale spectacolului. În folclorul nostru se mai pãstreazã oraþii de iertãciune, de colãcãrie ºi la masa mare.
Acest tip de creaþie oralã s-a conservat mai mult în localitãþile româneºti din
judeþul Bichiº – mai ales la Chitighaz ºi la Micherechi – iar în satele din HajdúBihar sînt înlocuite de texte folclorice ungureºti.
Pãrerea specialiºtilor despre originea acestor creaþii se împarte. Unii accentueazã originea cãrturãreascã a acestei specii, iar alþii ca ex. Gh. Vrabie îi
cautã geneza „în straturi strãvechi”14 În literatura de specialitate gãsim diferite
descrieri ale oraþiilor de nuntã. I. ªeuleanu evidenþiazã: „Funcþia de cãpetenie
a oricãrei oraþii rãmîne cea de urare”15 „Funcþia de urare” dominã ºi în oraþia
de iertãciune care se leagã de cel mai important moment ritual al nunþii ºi
înglobeazã actul etic, gestul iertãrii precum ºi simbolul suprem al trecerii. Cererea iertãciunilor este un act practicat de majoritatea popoarelor europene.
Dupã credinþa popularã nu existã cãsãtorie reuºitã fãrã iertarea ºi binecuvîntarea
pãrinþilor. Dupã Sim. Fl. Marian iertãciunile româneºti îºi au geneza în rugãciunile Bisericii Ortodoxe, forma acestor creaþii s-a schimbat de la prozã la
poezie. 16
În zilele de azi unele oraþii de iertãciune îºi pierd forma de poezie
simplificîndu-se la niºte formule tradiþionale în prozã.
Iertãciunile, rugãciunile ºi urãrile de bine îºi au ecoul în impresionante imagini sacrale care constituie profilul acestor creaþii folclorice. Consemnãm aici
cîteva citate din oraþiile de iertãciune cultivate de românimea din judeþul Bichiº.
În oraþia de iertãciune prin care mirele din Micherechi îºi ia rãmas bun de la
iubiþi – dupã destãinuirea scopului plecãrii – se adreseazã asistenþei cu urmãtoarele cuvinte:
Cum sã vã mulþãmãsc uare?
Dar voi mulþãmi aºe:
Tatã scump, mãicuþa me
Dumnezãu ºi vã trãiascã,
ªi dã rele vã fereascã.
Dar, vã rog, ºi mã iertaþi
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ªi voi pãrinþi ºi voi fraþi
ªi voi fraþii mei iubiþi,
Care mult mã bãnuiþi.
ªi voi neamuri mici ºi mare,
Vã sãrut pã fiecare.
ªi ne rugãm lui Dumnezãu
ªi ne fereascã dã rãu.
ªi ne începem la drum,
Doamne, ajutã în ceas bun!
(Micherechi, Vasile Poiendan)
Aceastã parte a variantei conþine: mulþumirile împerecheate cu urãri de bine,
iertãciuni ºi îndemn la rugãciune. Tot aceste segmente-cheie alcãtuiesc ºi textele tradiþionale rostite de mireasã la despãrþirea ei de casa pãrinteascã. Despãrþirea fecioarei de iubiþii sãi se realizeazã într-o atmosferã plinã de solemnitate ºi tensiune sufleteascã. „Cu momentul iertãciunilor accentul dramatic al
spectacolului de nuntã creºte simþitor (...). Actul în sine marcheazã despãrþirea mirilor de pãrinþi ºi trecerea în noua stare de cãsãtoriþi, gestul iertãrii
consemnînd un act etic de sensibilitate, un elogiu adus grijii ºi strãdaniei pãrinteºti.”17
La Micherechi mai trãiesc încã cîþiva autori-transmiþãtori de texte folclorice
de acest tip. Ei au talentul de a modifica ºi a actualiza creaþia popularã pentru
mireasa din pragul trecerii în noua stare civilã. Parcã aceste producþii ar fi niºte
autobiografii versificate. Aceste texte orale se numesc de micherecheni „versurile mnireselor”.
Înainte de a pleca la cununie mireasa îmbrãcatã în hainã albã, întîmpinatã de
mire, de pãrinþi ºi alþi nuntaºi cu ochii scãldaþi în lacrimi rosteºte oraþia de iertãciune. Momentul ritual potenþeazã tensiunea lãuntricã a celor prezenþi. Mireasa
precum ºi mama ei suportã greu trauma psihicã produsã de plecarea pe calea
necunoscutului. Plînsul, motivarea acestuia, mulþumirile ºi urãrile de bine îºi
au ecoul ºi în urmãtoarea oraþie:
Plînje-mã, mãicuþã dragã,
C-amu plec d-a bunã samã,
Pe-o cãrare neumblatã,
Inde n-am fost niciodatã.
M-aþi crescut cît sînt dã mare,
Cu trudã ºi cu sudoare.
Braþul vostru pãrintesc,
N-am sã-l uit io cît trãiesc.
Cîte flori sînt pã su soare,
Toate-s asemãnãtoare,
Cu viaþa fetelor,
Pînã sînt la mama lor.
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Sã udã ºi sã plevesc,
Pînã iele mare cresc.
Dupã ce au crescut mare,
Sînt rupte fieºtecare.
Aºa ºi eu, mamã dragã,
Azi mã rup ca ºi o panã.
ªi de-al mneu tatã iubit,
Dîr mine mult o trudit.
Dar cum ºi vã mulþãmãsc?
Cu ce ºi vã rãsplãtesc?
Draji pãrinþii mnei iubiþi,
Vã mulþãmãsc la amîndoi,
Dumnezãu fiie cu voi.
Înainte de-a mã duce,
Vã sãrut tare cu dulce.
Rãmas bun unti ºi untioaie,
ªi draji mãtuºele mele.
Rãmas bun veriºene,
Rãmas bun nãnaºi ºi fini,
Rãmas bun iubiþi vecini,
Rãmas bun chertuþ cu flori,
Rãmas bun fete, ficiori,
Cã ieu nu mai plec cu voi.
ªi ne rugãm lui Dumnezãu,
ªi ne fereascã dã rãu.
ªi ne începem la drum,
Doamne ajutã în ceas bun!

În imaginea introductivã fiica mergãtoare se adreseazã mamei care suferã
trauma despãrþirii, fiinþei care a iubit-o ºi a ocrotit-o cum nimeni în lume. Motivul „cãrãrii neumblate”, frica de necunoscut ºi de strãini îºi are expresia ºi în
aceste versuri.
În partea a doua se face elogiu pãrinþilor, care au trudit atît de mult pînã au
crescut-o mare. Comparaþia floralã nu lipseºte nici din aceastã variantã, coloreazã acest tablou al copilãriei senine.
Cu interogativele trecem în al treielea segment, care e o mulþumire în versuri. Partea a patra este un bun rãmas exprimat printr-o formulã poeticã ºablon.
Imaginea finalã îndeamnã la rugãciune, exprimã o dorinþã de a cîºtiga protecþia fiinþei sacre. Paralelismul analogic accentueazã aceastã aspiraþie nutritã
de insul folcloric.
Dupã rostirea acestei creaþii folclorice, mireasa e îmbrãþiºatã ºi sãrutatã în
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primul rînd de pãrinþi, de fraþi ºi de surori, apoi de cei mai apropiaþi actanþi.
Despre acest act de despãrþire I. A. Popescu scrie: „Îmbrãþiºãrile ºi atmosfera
au cu acest prilej parcã ceva din acel Der Stimmung al vechilor tragedii greceºti inspirate deseori din eposul popular.” 18 ªi fiindcã „nu existã acte fãrã
sens” apelãm la relatarea lui I. ªeuleanu: „…binecuvîntarea pãrinþilor sau
îmbrãþiºãrile ºi sãrutãrile de rãmas bun ale mirilor cu rudele ºi ceilalþi nuntaºi,
în ipostaza lor de gesturi ritualizate, au pe lîngã funcþia de bazã a despãrþirii ºi
una integratoare. Gestul binecuvîntãrii pãrinteºti, prin care se ratificã separarea, ºi mai departe, formarea cuplului, se instituie ºi ca premisã a noii stãri.”19
„Oraþia ospãþului sau la masa mare, la fel are o rãspîndire generalromâneascã (...) este aºezatã ferm sub semnul riturilor de fertilitate, de propiþiere.
Urãrile sînt fãcute pentru noua familie, pentru noua casã, pentru „masã”, pentru toþi cei care participã la consacrarea noului cuplu.”20
În localitãþile din judeþul Bichiº (Aletea, Chitighaz, Micherechi) oraþiile la
masa mare ºi azi sînt cultivate cu o deosebitã plãcere. ªi aceste creaþii populare îºi au menirea lor proprie, sînt nu numai niºte discursuri festivizatoare, ci ºi
purtãtoare de binecuvîntãri. Ca exemplu consemnãm aici o „Oraþie la închinarea paharului cãtre mireasã” auzitã de la Mihai Pãtcã din Micherechi:
Grãitorul:
Trãieºti, jupîneasã, mnireasã,
Ca iarba ºi-nverzãºti,
Cu mirele d-împreunã,
ªi trãiiþi cu voie bunã.
În lume cu belºugare,
Fãrã nici o supãrare.
Dã la a voastã tînãreaþã,
Pînã la a voastã bãtrîneaþã.
Pã loc cu noroc,
La viiaþã cu dulceaþã,
Ca primãvara ce-nfloritoare,
Cu flori amirositoare.
ªi ca toamna ce bogatã,
Cu dã toate-ndãstulatã.
ªi fii isteaþã ºi blîndã,
Ca Iisus în Þara Sfîntã.
Bine-þi închin,
Bine-þi deie Dumnezo!
Aceastã creaþie folcloricã este o urare de bine, exprimatã printr-o imagine
epico-liricizantã. Este o binecuvîntare, o consacrare a noului cuplu. Atît gestul
de ridicare ºi închinare a paharului, cît ºi rostirea acestui text tradiþional sînt
niºte rituri de fertilitate ºi fecunditate cultivate pentru cei ce au pus jurãmîntul,
pentru o viaþã plinã de „voie bunã”, „belºugare”, „noroc”, „dulceaþã” º.a.m.d. ªi
comparaþiile folosite de creatorul popular subliniazã aspiraþia individului de a
influenþa în mod pozitiv destinul noii familii: de ex. „ca iarba ºi-nverzîþi”, „ca
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primãvara ce-nfloritoare”, „ca toamna ce bogatã” etc. Miresei i se cere sã fie
„isteaþã ºi blîndã / ca Iisus în Þara Sfîntã”.
Imaginea finalã se reazãmã pe bunãtatea Atotfãcãtorului „Bine-þi deie
Dumnezo!” Urãrile de bine se ascund ºi în unele strigãturi de nuntã. ªi
aceastã specie prin tematica ºi tonalitatea variatã constituie o specie preferatã
ºi de românii din satele sus-consemnate. Piesele orale cu valoare de rit verbal
dispun de un rol distractiv, de interpretare ºi comentare a evenimentelor. Unele însoþesc segmentele-cheie ale petrecerii, iar altele secvenþele complementare ale spectacolului tradiþional. Îºi au tematica, funcþionalitatea ºi atmosfera
proprie.
Strigãturile de nuntã se adapteazã întotdeauna momentului ºi atmosferei dominante. Prin ele se aduce elogiu „fetei-mirese” precum ºi „mirelui arhetip” cu
însuºiri demne etosului popular. Pe la noi sînt prezentate de femei. Unele chiuituri coincid cu niºte comentãri reale, interpretãri strîns legate de secvenþele
nupþiale ca ex.:
Frunzã verde dã hîrtie,
Noi merem la cununiie.
Clopotele or suna,
Tînãrii s-or cununa.
(Chitighaz, Maria Brindaº)
Frunzã verde dã colie,
Noi merem la cununiie.
ªi coliie s-a usca
ªi popa ne-a cununa.
(Micherechi, Rafila Juhász)
Sunetul clopotelor evocat în varianta din Chitighaz îºi are mesajul complex,
bine cunoscut de insul comunitãþilor tradiþionale. Avem ºi o serie de strigãturi – urãri de bine cu misiunea de a influenþa, prin cuvînt, puterile benigne
ºi prin ele destinul noului cãmin – prin care se ureazã o cãsãtorie durabilã,
bazatã pe politeþe ºi respect reciproc:
Frunzã verde busuioc
Deie-le, Dumnezãu, noroc!
Cã-n lume cît-or trãi,
ªi sã ºtiie biciuli.
Unu p-altu d-a iubi,
(Micherechi, Eva Sava n. Juhász)
Naºilor consideraþi ca „jumãtate dã pãrinþi” fiind martori la actul sfînt care se
sãvîrºeºte, li se adreseazã creaþii populare ca urmãtoarele:
Trãieºti, Doamne, cumãtru,
Cumãtru ºi cumãtra,

ªi mai poatã cununa,
ªi cu finii lãuda.
(Micherechi, Ioan Marc)
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Dã-i, Doamne, nãnaºului
Mult bine în casa lui!
ªi-i dã, Doamne, nãnaºii
Mult bine în casa ii!
(Micherechi, Rafila Juhász)

În cele mai multe cazuri aceste piese populare au un ton laudativ ºi în unele
cazuri glumeþ. Varianta colecþionatã la Sãcal este ºi ea o urare de bine, cu cele
mai preþioase comori cum sînt: norocul, sãnãtatea ºi bunurile materiale.
Socãciþã dã la uale,
Deie-þ Dumnezo cereale!
ªi noroc ºi sãnãtate
ªi poþ ferbe ºi-n altã parte.
(Sãcal, Irina Monoc)
Frumuseþea expresiei, elementele de lexic regional, arhaismul potenþeazã ºi
coloreazã substanþa poeticã a creaþiilor de tip popular. Avem încrederea cã
mozaicurile etnografico-folclorice, imaginile sacre prezentate în paginile acestei
lucrãri sînt niºte bucãþi din oglinda fidelã în care se reflectã profilul etniei româneºti de pe aceste meleaguri ale Ungariei.
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Emilia Martin

Particularitãþi etnice în cultura
materialã a românilor din Ungaria
În momentul stabilirii lor pe teritoriul Ungariei de azi, românii aveau o culturã popularã specificã. Cultura materialã a românilor din Ungaria nu este însã
omogenã, datoritã pe de o parte faptului cã – dupã cum dovedesc datele istorice ºi lingvistice – au sosit din diferite localitãþi ºi în diferite decenii ale secolelor
XVII–XVIII, iar pe de altã parte trãind în continuare alãturi de alte naþionalitãþi,
cultura lor tradiþionalã a trecut în mod firesc printr-o transformare considerabilã,
acomodîndu-se noilor condiþii geografice, sociale, economice, etnice.
Cercetînd domeniile etnografiei în cercul românilor, este foarte greu sã prezentãm aceastã culturã tradiþionalã a românilor, care cuprinde diferite influenþe, ce diferã de la o aºezare la alta. Cercetãrile legate de cultura materialã dovedesc cã fiecare localitate îºi are specificul ei aparte, care s-a format în urma
evenimentelor istorice, situaþiei geografice, stãrii economice ºi componenþei
etnice. Componenþa etnicã a localitãþilor, populate pe lîngã români ºi de alte
naþionalitãþi, se schimbã permanent, numãrul românilor scade. Fireºte, reminiscenþele culturii tradiþionale se pot gãsi încã în aºezãrile, unde românii ºi-au
pãstrat identitatea timp mai îndelungat.
Cercetãrile etnografice efectuate în cercul altor naþionalitãþi din Ungaria
mi-au atras atenþia asupra trãsãturilor care doar într-o anumitã perioadã istoricã
sînt caracteristice românilor. În multe cazuri este vorba, deci, de fenomene
identice cu ale ungurilor, care în cercul românilor au existat timp mai îndelungat, ajungînd sã fie într-o anumitã perioadã elemente specifice românilor.
Datoritã cercetãrilor de teren am putut constata cã cele mai însemnate deosebiri în ceea ce priveºte cultura materialã a comunitãþilor româneºti de pe teritoriul de azi al Ungariei derivã îndeosebi de la starea socialã ºi economicã a familiilor ºi mai puþin din dependenþa etnicã. Analiza elementelor aparþinãtoare etnografiei este deci mult mai dificilã, deoarece acestea nu reprezintã specificul
etnic la fel ca limba sau tradiþiile populare. Aºa se explicã faptul cã cercetãrile
– care în mod sistematic au început doar în ultimele decenii – s-au îndreptat
spre domeniile aparþinãtoare folclorului.
În cercetãrile referitoare la cultura materialã ne putem baza doar pe obiectele etnografice gãsite în localitãþi sau pãstrate în colecþia muzeului de bazã al
românilor din Ungaria, pe informaþiile fotografiilor ºi pe amintirile pãstrate în
memoria oamenilor, deoarece literatura de specialitate cuprinde puþine date
referitoare la cultura materialã a românilor din localitãþile aflate în judeþele Bichiº,
Hajdú-Bihar ºi Csongrád din sud-estul Ungariei (Aletea, Apateu, Bãtania, Bichiº,
Bichiºciaba, Cenadul Unguresc, Chitighaz, Crîstor, Ciorvaº, Darvaº, Giula, Micherechi, Otlaca-Pustã, Peterd, Sãcal, Vecherd). Din motive care ar necesita o
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analizã detaliatã, printre care se numãrã schimbarea modului de trai, cãsãtoriile mixte, lipsa legãturilor cu þara-limbã ºi a cunoºtinþelor de limbã, problemele grave ale învãþãmîntului românesc etc. românii, în multe dintre localitãþile amintite, sînt pe cale de dispariþie.
Lucrarea de faþã este doar o încercare de a schiþa trãsãturile caracteristice pe baza datelor înregistrate despre
locuinþa, interiorul locuinþei, textilele
populare, îmbrãcãmintea românilor din
Ungaria, date care fac posibilã prezentarea culturii materiale începînd cu
mijlocul secolului trecut cînd acestea,
fiind într-o continuã dezvoltare, au trecut deja printr-o oarecare transformare. Fireºte cã, datoritã modului de moºtenire, tradiþiile, obiectele de la mijlocul secolului trecut au pãstrat ºi eleªimon Barna ºi soþia, în anul 1928
mente din timpuri mai vechi.
Aºezãrile constituie nucleul vieþii
economice ºi sociale. Localitãþile care au în componenþa lor ºi populaþie româneascã sînt în general de tip îngrãmãdit, unele dintre ele au forme regulate din
cauza mãsurilor administrative efectuate mai recent. Azi, populaþia româneascã
nu este aºezatã în aceste localitãþi în mod compact. În momentul aºezãrii lor pe
aceste locuri, românii au trãit în grupuri compacte, mai mult sau mai puþin izolate. Aceastã izolare se dovedeºte prin faptul cã în fiecare localitate se pot
delimita acele pãrþi unde locuiesc românii mai în vîrstã, aflate în general în jurul
bisericii ortodoxe. Un alt argument gãsim ºi în toponimele care se referã la
pãrþile aºezãrilor locuite de români: oraºul românesc, partea româneascã, strada româneascã. Aceastã terminologie de multe ori se referã la apartenenþa
religioasã ºi nu la cea etnicã. Probabil convieþuirea cu alte etnii, procesele sociale, schimbarea modului de viaþã au fost acei factori care au rezultat ca noile
generaþii ale românilor sã locuiascã împrãºtiate în cadrul localitãþilor mixte.
Structura curþii, aranjarea locuinþei ºi a clãdirilor anexe depindeau de specificul localitãþii, de ocupaþiile predominante, de starea socialã ºi de tradiþiile locale. Structura gospodãriei deci oglindea mai cu seamã starea economicã ºi nu
apartenenþa etnicã a proprietarului.
În mediul geografic al Cîmpiei Ungare ocupaþiile principale ale românilor
erau agricultura ºi creºterea animalelor. Baza cultivãrii pãmîntului era cultura
cerealelor ºi a porumbului. Tendinþa de dezvoltare, schimbarea uneltelor agricole s-a desfãºurat asemãnãtor celorlalte localitãþi din Cîmpia Ungarã. Cealaltã
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ramurã a economiei care a asigurat traiul a fost creºterea animalelor. Pînã la
sfîrºitul secolului al XVIII-lea forma de bazã a creºterii animalelor era pãºunatul. Creºterea oilor a fost în trecut o ocupaþie rãspînditã, însã în urma dezvoltãrii
agriculturii teritoriul pãºunilor a scãzut. O datã cu micºorarea pãºunilor locul
creºterii ovinelor la sfîrºitul secolului al XIX-lea a fost substituit de creºterea
vitelor. În unele localitãþi însã încã ºi la începutul secolului al XX-lea erau cîþiva
gospodari, care creºteau oi pentru blana, lîna ºi carnea lor. Creºterea vacilor a
devenit generalã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.
Diferitele forme de comerþ au influenþat în mare mãsurã cultura popularã
caracteristicã anumitor regiuni, contribuind ºi la transformarea culturii materiale
a naþionalitãþilor. Tîrgurile erau ocazii potrivite pentru procurarea pieselor,
obiectelor ºi uneltelor, dar au avut un rol important ºi în crearea relaþiilor dintre
oameni. Rãspîndirea anumitor mãrfuri ºi unelte, precum ºi aria de rãspîndire a
utilizãrii acestora se explicã – printre altele – ºi cu efectele centrelor de tîrguri,
care depindeau de posibilitãþile de circulaþie ºi transport. În regiunea cercetatã, românii frecventau tîrgurile din Giula, Debreþin, Oradea ºi Arad îndeosebi
cînd realizau cumpãrãturi mai mari, cumpãrau însã mãrfuri cu predilecþie ºi la
tîrgurile mai mici, dar mai apropiate de aºezãrile unde locuiau.
Lemnãria necesarã construcþiilor a fost transportatã din pãdurile bihorene pe
apa Criºurilor chiar ºi pînã la Giula. Trestia era cãratã cu cãruþele din regiunea
Nagysárrét, iar varul din satele Munþilor Bükk. Mãrfurile meºteºugãreºti s-au
rãspîndit pe o arie întinsã mulþumitã meºterilor ºi negustorilor. De exemplu
meºterii olari din fostul comitat Gömör, blãnarii din Orosháza ºi Hódmezõvásárhely îºi vindeau mãrfurile la tîrgurile din Arad, Giula, Oradea, Bichiºciaba,
Pecica, Bãtania, frecventate ºi de populaþia româneascã din sud-estul Ungariei.
Locuinþa este cel mai important spaþiu al vieþii þãrãneºti, fiind nucleul vieþii,
centru economic ºi loc pentru desfãºurarea evenimentelor principale legate
de viaþa omului. Casa deci nu poate fi privitã pur ºi simplu ca un product al
arhitecturii populare, ci ca o oglindã a
vieþii comunitãþii.
În formarea structurii caselor þãrãneºti au avut un rol însemnat condiþiile naturale, geografice, istorice ºi economice, arhitectura fãcînd parte din
tradiþiile zonei ºi ale aºezãrilor, dar bineînþeles exprimînd ºi exigenþele comunitãþilor. Astfel deci din punct de
vedere al arhitecturii populare nici în
regiunea cercetatã – în sud-estul
Cîmpiei Ungare – nu putem vorbi despre localitãþi uniforme.
Casa þãrãneascã a fost timp îndelunBlid de perete, Leta Mare
gat în centrul cercetãrilor specialiºti(Colecþia etnograficã a Muzeului
lor istorici ºi etnografi, conþinînd variErkel Ferenc din Giula)
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ate puncte de vedere. Cercetãtorii au încercat sã reconstituie pe lîngã forma
originalã a locuinþei caracteristicile evoluþiei caselor ºi împrejurãrile care le-au
determinat, condiþii în urma cãrora de-a lungul timpului s-au format numeroase
ºi variate forme, clasificate de specialiºti în tipuri regionale, zonale ºi subzonale.
Formarea ºi evoluþia diferitelor tipuri zonale cuprinde influenþele mai multor
popoare. Clãdirile ca rezultate ale procesului complex ºi îndelungat de dezvoltare prezintã elemente, trãsãturi pãstrate din timpuri vechi. În cadrul cercetãrii
însã pe lîngã trãsãturile specifice tipurilor este important ºi raportul dintre locuinþã ºi om, þinîndu-se seamã de faptul cã clãdirea cu roluri multiple se transformã permanent în timp, trecînd prin multe faze înainte de a ajunge la aspectul
pe care îl are. Cercetarea complexã deci trebuie sã se extindã ºi spre prezentarea casei ca locuinþã, loc de muncã, spaþiu potrivit pentru evenimente familiale festive, la care se mai poate adãuga ºi prezentarea obiceiurilor ºi credinþelor legate de casã, dereticarea, repararea locuinþei, precum ºi aspectul estetic
al clãdirii.
Românii stabiliþi în localitãþile din Ungaria, unde mai trãiesc ºi azi, au adaptat
modurile de construcþie specifice localitãþii respective, care de fapt nu prezentau mari diferenþe de cele cunoscute în regiunile de unde au venit. Locuinþa
românilor a fost construitã în mod tradiþional, caracteristic mediului geografic ºi
cultural, fãcînd parte din tipul casei de cîmpie (alföldi háztípus). Aproape fie-

Casã þãrãneascã, Micherechi, anii 1970

IZVORUL

29

care clãdire are un istoric aparte, fiind
locuitã de-a lungul secolelor de proprietari de diferite naþionalitãþi. Mulþi
dintre români au lucrat ºi au locuit la
sãlaºele din apropierea localitãþii ºi cu
timpul s-au strãduit sã-ºi cumpere locuinþe de multe ori de la proprietari
de alte naþionalitãþi.
Casa manifesta rangul social al proprietarului. În funcþie de starea materialã ºi de numãrul membrilor familiei,
casa era construitã cu douã sau trei
încãperi, cãrora li se anexa uneori ºi o
cãmarã. Încãperile erau aºezate pe un
rînd sub acelaºi acoperiº cu prispa,
care se întindea pe lungimea casei. În
zonã sînt rãspîndite douã tipuri ale
prispei în funcþie de materialul din care
s-a construit: prispa cu stîlpi ciopliþi din
lemn ºi cea din cãrãmidã, reprezetînd
în mod spectaculos starea materialã a
Tîrnaþ, Sãcal, 2001
proprietarului.
Cea mai generalizatã tehnicã de construcþie era construirea pereþilor de lut, tehnicã rãspînditã mai ales în zonele
joase lipsite de suficient material lemnos. Se construiau pereþi din noroi, din
corpuri uscate pãtrate de lut, care erau cioplite ºi îmbinate cu noroi, sau numai
din lut amestecat cu paie (vãlãtuci). În zonã se gãsesc ºi reminiscenþele unor
vechi tehnici de construcþie, pãstrate mai cu seamã la ridicarea clãdirilor anexe
(de ex. pereþi de nuiele spoiþi pe ambele pãrþi cu lut).
Acoperiºul în douã ape (pante), uneori construit cu pinion – în formã
specificã zonei – avea învelitoare de trestie. Schimbarea împrejurãrilor naturale, desecarea teritoriilor mlãºtinoase care a avut drept urmare scãderea cantitãþii trestiei, precum ºi dispoziþiile apãrute din cauza incendiilor, au accelerat
rãspîndirea acoperiºurilor învelite cu þiglã.
Exteriorul casei era vãruit în general în alb sau galben, poalele casei, fiind
zugrãvite în culori închise (gri, brun, vînãt). Înseamnã curiozitate cã pînã în anii
1940, locuinþele românilor din comuna bihoreanã Pocei, se puteau deosebi de
ale ungurilor prin vînãtul utilizat pe întreaga suprafaþã a pereþilor exteriori. Casele vechi aveau decor arhitectonic sãrac. Se poate observa doar existenþa a
unui decor – mai cu seamã geometric – realizat în relief de tencuialã plasat pe
peretele dinspre stradã deasupra sau în jurul ferestrelor. Elemente decorative
erau stîlpii pridvorului ºi ferestrele mici, în cruce, prevãzute uneori cu obloane
de lemn.
Cel mai spectaculos element decorativ din interiorul caselor era peretele
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zugrãvit, rãspîndit de fapt în zonã indiferent de apartenenþa etnicã. Pereþii erau
decoraþi cu ajutorul modelelor cumpãrate la tîrguri, fãcute dupã diferite tipare.
Tehnica zugrãvirii pereþilor cu aceste modele consta din aºezarea lor unele
lîngã altele, apoi unele peste altele pe pereþi, ºi imprimarea acestora cu vopsea. Astfel se puteau realiza zugrãveli cu motive complicate, cu o esteticã deosebitã. Motivele cu care erau împodobiþi pereþii erau flori, fructe, ciorchini de
struguri ºi fructe vopsite în nuanþele culorilor albastru, galben, verde, bordo.
Atît ornamentarea, cît ºi culorile întrebuinþate pe pereþii vãruiþi variazã în raport cu funcþia încãperilor.
În ceea ce priveºte funcþia încãperilor, în camera dinspre stradã, se sãrbãtoreau evenimentele familiale, aici locuia mama cu copilul nou-nãscut, aici primea mireasa ceata mirelui ºi tot aici era aºezat pe catafalc mortul. În aceastã
camerã erau instalate cele mai preþioase mobile, obiecte, textile ale familiei. În
timpul iernii, aici se desfãºurau muncile care necesitau spaþiu mai mare. În
unele localitãþi aceastã “camerã curatã” ºi-a pãstrat destinaþia tradiþionalã chiar
ºi pînã în zilele noastre. Camera din spate, deci încãperea dinspre curte, folositã zilnic de întreaga familie era mult mai simplã. Centrul vieþii familiale ºi al
lucrãrilor gospodãreºti a fost întotdeauna bucãtãria. Aceastã funcþie, în ultimii
ani, a fost preluatã de bucãtãria de varã care îºi are locul în general într-o
clãdire anexã.
Piese importante ale locuinþei erau cuptoarele în formã de trunchi de con sau
piramidã, aflate în ambele camere, dar alimentate din bucãtãrie. Cuptorul era
construit în aºa fel ca pe lîngã încãlzire sã ofere ºi loc pentru aºezat, loc de
dormit ºi loc pentru depozitarea unor obiecte de uz casnic.
Construcþiile economice sînt diferite în funcþie de profilul lor economic.
În gospodãriile româneºti existau trei tipuri de construcþii economice: construcþii pentru pãstrarea produselor alimentare, construcþii pentru adãpostirea animalelor ºi clãdiri pentru depozitarea uneltelor, mijloacelor de transport ºi a
furajelor.
Unele construcþii erau cumpãrate de-a gata la tîrgurile locale sau la cele din
localitãþile din împrejurimi. Erau meºterite de dulgheri din satele din apropierea Aradului ºi Oradiei. La tîrguri construcþiile erau vîndute fãrã acoperiº, acesta fiind montat la faþa locului. Mai tîrziu, dulgherii ºi zidarii din localitãþi ºi-au
însuºit modul de construire al acestor clãdiri.
Numãrul ºi extinderea clãdirilor anexe dintr-o gospodãrie nu ofereau întotdeauna date despre starea materialã a proprietarului, deoarece muncile agricole ºi creºterea animalelor se desfãºurau ºi la sãlaºe care erau o a doua locuinþã
a familiei. Construcþiile anexe din împrejurimea casei erau deosebite atît prin
forma lor, cît ºi prin calitatea materialului din care erau fãcute. Însemnãtatea
acestor construcþii constã în faptul, cã au pãstrat pînã în zilele noastre elemente
tradiþionale, moduri ºi tehnici vechi de construcþie.
Dezvoltarea economicã din a doua parte a secolului trecut a influenþat ºi
arhitectura popularã. Casele þãrãneºti construite la începutul secolului nostru
încep sã fie reconstruite dupã noile necesitãþi. Structura caselor s-a modificat în
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ªopron, Sãcal, 2001
ceea ce priveºte înfãþiºarea ºi dimensiunile acesteia. Procesul reconstruirilor s-a accelarat pe la mijlocul secolului nostru. Multe dintre clãdirile vechi
au fost demolate, construindu-se în locul lor clãdiri noi, cu structurã schimbatã.
Interiorul locuinþei, mobilierul
reflecta condiþiile de viaþã ale familiei, nu era deloc indiferent unde erau
plasate anumite piese de mobilã, aranjarea fiind în strînsã legãturã cu rolul
practic ºi estetic al acestora. Piesele
de mobilã se puteau cumpãra de asemenea la tîrguri sau de la tîmplarii din
localitãþile respective. Specificul etnic
al interiorului locuinþelor româneºti se
prezenta – în ciuda uniformizãrii pieselor de mobilã – în plasarea mobilierului în încãperi ºi elementele ornamentale.

Gard din nuiele, Sãcal, 2001
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Odinioarã instalarea camerelor se fãcea cu mobilier confecþionat din lemn
tare, care avea ca decoraþie incrustãri geometrice ori motive florale vopsite. La
mijlocul secolului al XIX-lea a apãrut ºi în locuinþele românilor mobila confecþionatã de tîmplari ºi mobilierul de tip burghez.
Specificitatea interiorului camerei curate consta în decoraþiile pereþilor, icoanele ºi oglinzile, care se gãseau în fiecare casã, alcãtuind împreunã cu textilele
ansamblul estetic al camerei. Fotografiile aranjate pe pereþi pe lîngã funcþia de
ornamentare cuprind ºi informaþii despre familie, prezintã realitatea înregistratã în timp ºi spaþiu, oglindind astfel schimbãrile survenite în modul de viaþã al
familiei.
Bucãtãria era centrul vieþii familiale ºi al lucrãrilor gospodãreºti. Amenajamentul bucãtãriei era foarte simplu, mobila principalã fiind raftul pentru depozitarea vaselor ºi uneltelor necesare gãtitului. Se foloseau obiecte de uz casnic
din ceramicã, oale, urcioare, cãni, castroane cumpãrate la tîrguri sau de la negustori români, care transportau piesele cu cãruþa din regiuni îndepãrtate aparþinãtoare azi României, numiþi „pãdureni”. Tocmai datoritã acestui fapt, în gospodãriile þãrãneºti se gãseau piese din diferite centre de ceramicã popularã, în
funcþie de gustul proprietarilor. Printre obiectele folosite la gãtirea ºi depozitarea mîncãrurilor erau întrebuinþate în mare numãr, pe lîngã produsele meºteºugarilor, ºi produsele de fabricã caracteristice perioadei de mai tîrziu.
Cu renovãrile caselor s-a schimbat permanent ºi interiorul acestora. Unele
piese de mobilier, pierzîndu-ºi rolul au ieºit din uz ºi din modã, deseori cãpãtînd
altele funcþii nespecifice, ca de exemplu depozitarea produselor agricole.
Specificul etnic al locuinþelor se prezintã ºi prin obiceiurile ºi credinþele legate de casa þãrãneascã, sau de unele pãrþi ale acesteia, despre care în limita
timpului nu avem posibilitate sã vorbim, deºi cercetarea locuinþei în mod complex, – deci structura clãdirii împreunã cu funcþia pe care o îndeplineºte – ajutã
la definirea specificului etnic al locuinþei românilor din zonã.
Portul are întotdeauna mai multe funcþii, dintre care cele mai importante sînt
acoperirea ºi apãrarea corpului, manifestarea simþului pentru frumos, exprimarea vîrstei, a sexului ºi a stãrii sociale a purtãtorului. Membrii comunitãþilor româneºti nu se îmbrãcau în mod asemãnãtor, totuºi se observa în îmbrãcãmintea
lor o asemãnare de croialã, culori ºi ornamente.
Datoritã convieþuirii mai multor naþionalitãþi, portul românilor din þarã s-a schimbat, pierzîndu-ºi chiar cele mai importante semne etnice. Particularitãþile etnice
au fost pãstrate mai cu seamã de elementele portului femeiesc, care au rezistat
influenþelor externe. Româncele îºi pieptãnau pãrul în douã plete aºezate pe
cap, pînã cînd unguroaicele îºi purtau pãrul într-o singurã pleatã. Femeile îºi
împleteau pãrul într-un coc lat, numit la Chitighaz „conci românesc”, iar unguroaicele aveau coc ascuþit. Femeile de naþionalitate românã pînã în anii 1960
nu ºi-au tuns pãrul ºi nu au umblat dezvelite, pãstrînd ºi pe mai departe gãteala
capului tradiþionalã. Culoarea întregului ansamblu vestimentar depindea de
vîrsta purtãtoarei, dar la români erau preferate culorile mai închise. Element
caracteristic al portului fetelor de naþionalitate românã era salba de bani purtatã
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la gît. Bluza româncelor ºi unguroaicelor era asemãnãtoare, în faþã cu nasturi ºi la talie cu volan, iar nemþoaicele
îmbrãcau bluze mai largi cu croieli variate. Femeile de naþionalitate românã
purtau fuste mai lungi ºi mai largi decît
cele de alte naþionalitãþi. Elementul
distinctiv al îmbrãcãmintei femeilor era
ºorþul. Pînã cînd nemþoaicele purtau
ºorþ îngust prevãzut dedesubt cu un
volan lat, ºorþul româncelor era foarte
larg, fãrã decor, sau decorat împrejur
cu volan.
Cãutînd elementele specifice îmbrãcãmintei bãrbaþilor gãsim date mult mai
puþine. La Bãtania, de exemplu, ungurii purtau pãlãrie, românii cãciulã cu
vîrf, iar sîrbii cãciulã rotunjitã. La Aletea
Rochie din Otlaca-Pustã
ºi Chitighaz, la mijlocul secolului trecut ungurii ºi nemþii îmbrãcau pantaloni, izmenele fiind considerate piese de îmbrãcãminte caracteristice românilor. Vesta din postav negru, prevãzutã în faþã cu mulþi nasturi de metal se deosebea ºi prin denumire: „laibãr românesc cu gorgoale”. Sumanul cu decor multicolor, cumpãrat la tîrg, în localitãþile cercetate era piesa preferatã mai ales de
români. În general românii au fost cei care au pãstrat timp mai îndelungat piese
vestimentare tradiþionale, ca de pildã opincile folosite mai cu seamã în timpul
muncii.
Textilele din interiorul locuinþelor sînt elementele cele mai specifice româneºti, fiindcã acestea au fost þesute ºi
brodate pînã în anii 1950 în gospodãrie, astfel atît modalitãþile tehnice tradiþionale ale acestor activitãþi, cît ºi motivele originale ale pieselor au fost mai
puþin influenþate de efectele exterioare, cum sînt de exemplu, procesul de
urbanizare ºi influenþele etnice reciproce între români ºi alte naþionalitãþi.
Materiile de bazã ale þesãturilor erau
firele vegetale, mai cu seamã cînepa
ºi bumbacul. Motivele decorative ale
textilelor româneºti constau în dungi
de diferite lãþimi, þesute din fire de
cînepã de diferite calitãþi, care dãdeau
Poale din Otlaca-Pustã
þesãturii un relief, sau din fire colorate
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care alcãtuiau diferite motive. Culoarea de fond a textilelor este albul, decorul este concentrat numai pe anumite porþiuni ale þesãturii. În cazul pieselor cu funcþie decorativã decorul este
dispus pe toatã suprafaþa, fiind mai
dezvoltat la capete.
Ornamentele obþinute prin tehnica
þesutului constau mai cu seamã din motive geometrice, predominînd dungile de diferite mãrimi. Motivele geometrice sînt realizate prin îmbinarea diferitelor forme compuse din linii drepte, scoþînd în evidenþã simþul simetriei. Foarte des este figurat motivul pistornicului, cunoscut sub denumirea de
Vestã din Chitighaz (Colecþia
„prescuriþã”. Motivele figurale, vegeMuzeului Erkel Ferenc din Giula)
tale, antropomorfe ºi zoomorfe sînt
mult mai puþine la numãr ºi sînt schematizate.
Culorile principale ale þesãturilor au fost albul, roºul, albastrul ºi negrul,
predominînd tonurile de roºu. Pe parcursul timpului gama culorilor s-a îmbogãþit cu nuanþe ºi culori noi, intervenind treptat unele accente de galben, violet
ºi verde.
Executarea ornamentelor prin broderie a fost utilizatã atît la împodobirea
pieselor de îmbrãcãminte, cît ºi la cusãturile de interior. Sistemul tehnic al cusã-

Motive þesute pe o faþã de masã din Micherechi
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Broderie pe un giulgiu funerar din Micherechi
turii urmãreºte textura pînzei, respectînd liniile drepte ale firelor. Materialul pe
care se realizau cusãturile era pînza de cînepã sau de bumbac, iar motivul preferat era cel geometric sau stilizat. Pe la începutul secolului au apãrut ºi motivele vegetale sub formã de flori, vrejuri, ghirlande ºi cele figurale mai cu seamã
sub formã de pãsãri.
Cele mai vechi piese de textile au fost decorate în alb cu cusãturi decorative,
mai ales cu puncte cusute dupã tragerea firelor de fond. Dintre cusãturile decorative erau preferate cheiþele, crucea, cusutul pe fire, tãietura. Pentru executarea cusãturii s-au folosit fire de cînepã, bumbac, iar mai tîrziu fire industriale.
Pe lîngã punctele cu caracter decorativ sînt utilizate ºi cele cu caracter funcþional, care servesc la tivirea sau reunirea foilor de pînzã. Marginile diferitelor
piese de port ºi ale þesãturilor de interior au fost împodobite ori cu ciucuri legaþi
în diferite forme, ori cu dantele lucrate de mînã cu croºeta sau de facturã industrialã.
În cercetarea etnograficã a românilor din Ungaria un important punct de vedere este componenþa etnicã a diferitelor aºezãri. Putem constata cã în acele
localitãþi unde românii trãiesc în proporþie majoritarã (de exemplu la Micherechi ºi Chitighaz), sau unde convieþuiesc mai multe naþionalitãþi (ca de exemplu la Aletea ºi Bãtania), cultura materialã ºi spiritualã ºi-a pãstrat specificul
etnic timp îndelungat. În schimb, în aºezãrile unde românii trãiesc în minoritate, doar împreunã cu ungurii (ca de exemplu la Crîstor ºi în mai multe localitãþi
din judeþul Hajdú-Bihar) procesul de asimilare este mult mai înaintat. Se pare,
deci, cã mediul maghiar determinã un proces de asimilare, în timp ce convieþuirea diferitelor naþionalitãþi ajutã la întreþinerea diversitãþii ºi la pãstrarea particularitãþilor etnice.
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Din istoricul ºi obiceiurile sãcãlenilor
Comuna Sãcal este o aºezare pe meleagurile bihorene, unde Criºul Repede
intrã pe teritoriul Ungariei.
Cu istoriografia comunei s-au ocupat învãþãtorul Résh Pál ºi profesorul de
istorie din Sãcal Sipos Endre.
Din cartea lor ºi din diferite monografii gãsim date preþioase în legãturã cu
aºezarea de azi.
Din datele gãsite se poate constata cã Sãcalul este o aºezare veche. Din cercetãrile arheologilor, din documentele sãpãturilor reiese cã pe teritoriul aºezãrii trãiau oameni deja în epoca primitivã.
Iatã câteva documente cu care „sãcãlenii” dovedesc trecutul aºezãrii. La sãpãturile din anul 1894 s-a gãsit locul „sãtuleþului” anterior. La „tãn’iarul” lui
Mártonffy la Telek-dülõ s-au aflat rãmãºiþele unei bisericuþe ºi o stampilã pe
care e scris: „FILIAS TRICEZIMA FELSÕ-SZOKOL”1 În anii 1960, când s-a înfiinþat mina de nisip, au ieºit la suprafaþã urne folosite la înmormântarea morþilor
arºi.
Tot în anii aceºtia s-a gãsit la „Nyista-puszta” un mormânt din timpul descãlecãrii, cu un schelet de om ºi al unui cal. Într-una din orele de practicã elevii
ºcolii au dat la „gropoaie”, în anul 1965, de 296 monede de argint din timpul lui
Iulius Cezar. Aceste documente sunt pãstrate la Muzeul Déri din Debreþin.
Oamenii din sat pot vedea zilnic rãmãºiþele „turnului ciunt” de la Cheresig.
Existenþa turnului documenteazã cã teritoriul a avut rol important istoric în sistemul cetãþilor din Ardeal ºi cã aceastã regiune era populatã.
Primul document scris despre aºezare se dateazã din anul 1248. Numele
aºezãrii e amintitã într-o înregistrare din care reiese cã aºezarea e în proprietatea familiei Szakali ºi unde se plãtea zeciuialã episcopalã.2 Locuitorii din evul
mediu erau iobagi, rãzeºi. Se ocupau cu agriculturã ºi cu pãstorit.
Din istoria comunei trebuie amintitã ocupaþia turceascã. Pentru sat luptele
contra turcilor au avut urmãri grave. Satul s-a depopulat. O parte din locuitori
s-a refugiat în diferite pãrþi din apropiere, se presupune cã la Komádi. Dupã un
recensãmânt între anii 1608–1740 aºezarea era pustie.
În anul 1726, Nadányi Zsófia a rãscumpãrat teritoriul ºi a repopulat aºezarea.3
Pentru a asigura braþe de muncã, au fost colonizaþi locuitori din regiunea
Munþilor Apuseni. Cei care s-au aºezat definitiv au devenit iobagi.
„1715–20 között alakul újjá a vármegye, abban visszatelepedett magyarok
és bevándorolt románok alkottak nemzetet. Apáti és Szakál lakói hûségesek
maradtak az õseik nyelvéhez, vallásához és szokásaihoz.”4
Rãdãcinile oamenilor din aºezare pot fi urmãrite dupã anii 1740. Pãmântul
din jurul aºezãrii era favorabil pentru pãstorit. Calitatea pãmântului arabil era
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Familia Goron din Apateu
bunã însã regiunea era permanent în pericol de inundare. Criºul Repede inunda des. Comuna de azi se aflã la 1 km de fluviu, la o altitudine de 85–95 metri
de nivelul mãrii. Media precipitaþiei anuale atinge 550–590 mm, iar temperatura anualã 10,2–10,3 °C. În sat se poate intra din trei direcþii. Dinspre Humorog
(Magyarhomorog), dinspre Apateu (Körösszegapáti) ºi dinspre Hãrºand
(Körösnagyharsány). Drumurile de þarã trec prin sat, întâlnindu-se în centrul
localitãþii numit Piac-tér. Acestea sunt drumurile principale ale comunei. Strãzile din sat sunt neregulate, ºerpuiesc printre pãrþile mai ridicate, dâmboase. Drumurile au avut însemnãtate ºi mare importanþã în formarea drumurilor comerciale. Trebuie amintitã ºi însemnãtatea podului de pe Criº. Pe Criº duceau drumurile de comerþ dinspre Arad–Salonta–Oradea ºi Arad–Salonta–Uifalãu
(Berettyóújfalu)–Dobrâþân (Debrecen). Criºul Repede este râul îndrãgit al
„sãcãlenilor” cu toate primejdiile lui. Pe Criº cândva exista pod de lemn iar în
evul mediu lângã pod funcþiona un birou regal pentru culegerea de „treizeciualã
regalã”. Acest lucru îl dovedeºte stampila gãsitã la sãpãturi. Reglarea râului s-a
fãcut în anul 1850, primul pod de piatrã s-a clãdit în anul 1869 iar cel de azi în
anul 1927, purtând numele grofului Tisza István.
Cea mai mare inundaþie a Criºului de care îºi amintesc oamenii din sat, este
cea din anul 1925.5 Era spre Crãciun! Apa Criºului era îngheþatã. Grosimea gheþei
era de 30–40 cm iar nivelul apei de 0,50 m. La 21 decembrie temperatura s-a
ridicat pe neaºteptate, a cãzut o ploaie de 60 mm. Nivelul apei la Sãcal s-a
ridicat de la 0,50 m pânã la 4,18 m. Gheaþa la cotituri s-a îngrãmãdit. La 23
decembrie nivelul apei s-a ridicat la 5,20 metri. A depãºit maximumul din 1919
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Podul Criºului Repede cu rãmãºitele podului de lemn
cu 28 de cm. În noaptea zilei de 23 decembrie apa a rupt digul, pe malul la
Olajtanya, pe o distanþã de 112 metri. Apa a curs spre Vésztõ. Sãcãlenii au
„scãpat” de apã, însã inundarea a lãsat urme grele în sufletele oamenilor. Au
luat parte la muncile de pe dig ºi au luptat cu apa în partea dreaptã a râului.
Bãrbaþii stãteau de gardã la graniþã pânã la Totiu.
„Tata ºi bunicu povestea. Bunicu era în strajã spre Totiu. Carele cu boi la
tãniaru li Mártonffy erau încãrcat’e cu pãmânt ºi cu gunoi din iºtalãu. Erau
gata de plecare în orce clipã, dac-a fi bai. Bunicu o vãzut cã înt-un loc la
picioarele digului scurge apa. Apa ºi-o gãsit loc! O dat sãmn oamenilor, strigând cu gurã mare: Mártonffy tanya segítség! Ajutor, ajutor! Haidiþ aice la
Totiu! Unde era scurgerea, l-au înfundat cu gunoi ºi cu pãmânt. Boii l-au mânat sã-l calce sã-l batã bine teritoriul unde era înfundatã scurgerea. Pânã ce
luptau ºi fãceau muncile la digul din partea dreaptã, apa în cealaltã parte s-a
inundat.”6
Satul avea necazuri ºi cu pârâiaºul care trece prin sat. Sãtenii îl numesc „Vale”.
Numele oficial este Csente. Pârâul curge ºerpuind prin sat. A crescut ºi nivelul
apei din pârâu. „Apa a ajuns pânã la case! Noi am umblat prin grãdini la bold
ºi dupã apã la fântâna de arterziu.” 7
În descrieri, regiunea e amintitã ca o regiune cu pãºuni, cu trestiiº ºi cu o
vegetaþie caracteristicã regiunilor mlãºtioase.
Denumirile porþiunilor de hotare pãstreazã aceste caracteristici:
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Kis és Nagykaszáló, Libalegelõ, Körösmente, Csurgó, Lapos, Pál-lapály,
Dancka, Tapolcsány, Câmpuþ, Gropoaie, Domb, Szik, Hejud, Tégla-dûlõ, Malomdûlõ, Nyári-zúg, Közös.
În evul mediu în apropiere erau mai multe sãtuleþe care s-au depopulat.
Unele dintre ele au devenit parte organicã a comunei de azi. La fel unele tãniaruri
ºi pustiuri au devenit proprietatea proprietarilor de pãmânt din Sãcal. Acest
fapt ni-l aratã numele de rãzoare: Kinyesd, Tóti, Nyésta, Peterd, Csehi, Csõsz,
Peszere, Apáti-föld, Török-dûlõ, Csukáti-dûlõ, Vermes, Kiss-tanya, Gaál-tanya,
Sasi-gát, Sânza-tanya.
Kinyesd, Nyésta, Gaál-tanya dupã înfiinþarea gospodãriei agricolã de producþie au devenit centre de producþii, ferme zootehnice. Nagytótipuszta e amintit
ca: Vitéz-tóti, Csokán-tóti, Kirika-domb. Au ajuns în proprietatea Sãcalului prin
schimb de pãmânt ºi cumpãrãturi. „Bunica mea s-a nãscut la Totiu în anul
1894. S-au mutat în sat în timpul primului rãzboi mondial.”8
În jurul anilor 1950 încã avea garã de cale feratã. Sãtuleþul Csõsz e amintit
numai prin „Csõsz-árka” este o linie de rãzor, iar despre sãtuleþul „Csehi” se ºtie
cã a fost între comuna Hãrºand ºi drumul de þarã ce trece din Sãcal spre Hãrºand.
Comuna poartã numele Körösszakál din anul 1909. Dupã repopularea din
anul 1740 aºezarea ºi pãmântul care aparþinea aºezãrii era în proprietatea familiilor: Nadányi, Fráter, Stachó, Buzássy, Mártonffy.
Teritoriul care aparþinea aºezãrii creºtea cu teritoriile sãtuleþelor, „pustiilor”
cumpãrate de „domnii” satului.
Dupã datele din anul 1938, suprafaþa comunei este de 2610 iugãre de pãmânt din care 1673 de iugãre sunt arabile, 120 sunt câmpii, 548 sunt pãºuni,
220 sunt necultivate.9
Datele dovedesc cã agricultura ºi pãstoritul dominã ºi în mijlocul secolului al
XX-lea. În sat a existat o singurã uzinã, moara lui Spitz Ernõ. Lângã moarã
exista ºi un teasc de ulei. „Domnul Spitz” avea în sat ºi un depozit de lemne. Se
povesteºte despre el cã era un om înþelegãtor cu oamenii din sat. „La toatã
lumea îi zicea »fiókám«. Era un om ca nimeni în sat! Dacã a gãsit ceva pe
stradã, fie paie sau fân, l-a dus înlontru! A vãzut vãioajele la t’elecul nostru. A
întrebat de tata: a cui sunt vãioajele? Sunt ai mei, zicea tata – dar n-am bani
încã sã-mi fac casa. Îþi dau eu de toate »fiókám«! Hai, îþi dau împrumut. Da, ai
grije, mãcar cãmãturile sã le plãteºti la timp!” 10
Numãrul populaþiei din comunã s-a schimbat mereu. Câteva date: 1880 –
666 de locuitori; 1990 – 842 de locuitori; 1920 – 1076 de locuitori; 1940 – 1280
de locuitori; 1949 – 1504 de locuitori. Cu formarea gospodãriei agricole de
producþie numãrul populaþiei scade. Locuitorii comunei s-au dus în oraºe, au
lucrat în industrie. În anul 1970 dupã datele „www térképcentrum.hu” sunt
înregistrate 914 persoane. Numãrul locuitorilor de azi este cca. 1000. Majoritatea locuitorilor sunt de religie ortodoxã.
Într-o monografie e amintitã cã Batyánülés sãtuleþul din evul mediu era în
proprietatea familiei Görbedy. Sãtuleþul mai târziu s-a nimicit.11
Din arhiva bisericii reformate din Körösszakál, gãsim urmãtoarele informaþii:

40

IZVORUL

„Lângã pãmântul învãþãtorului are pãmânt un om cu numele Dráguj. Pentru turnarea noului clopot reformat care a crãpat în incendiul din anul 1828 a fãcut
donaþie ºi Gerdán Péter, locuitor de religie ortodoxã.12
La înscrierile judeþene din anul 1732 gãsim înscriºi ca proprietari de pãmânt:
Szilágyi Bálint, Vass András és István, Györfy János, Nagy Márton.13
În anul 1840, la bugetul de stat al dietei sunt înscriºi ca nobili: Sztacho Károly,
Szarka Károly, Ercsey Lajos, Szilágyi Mihály, Borbély Sámuel, Csapó Ferencné,
Saápi Mihály, Györfy János, Kölcsei Fényes Klára, Balku Pálné, Rácz Ferencné.
Proprietari de moºii mai mari: Mártonffy Miklós, Sztacho Gézáné, Sebes
Ferencz, Gáspár Emília, Horthy István, Gaál Mózes.14
Începând din anul 1830, primarii comunei erau:
Buka János (1829–33), Szakadáti Tamás (1831), Zsúró Farkas (1837), Gaál
János (1836), Zsúró Péter (1837), Rocska Miklós (1838), Görbedi Tógyer (1840),
Vásárhelyi Tógyer (1841), Far János (1842, 1848, 1853, 1854), Púj János (1843–
45), Taga János (1846), Buka János (1847), Györfy Pál (1851), Ursz János (1855),
Gaál Mihály (1863), Zsúró János (1867), Hodosán János (1872).15
Ultimul primar al comunei dupã anul 1945 a fost Burzuk György. În lupta
pentru libertate din anul 1848/49 au luptat ca honvezi ºi au cãzut în luptã:
Árgyilán Gábor, Nyikita Lõrincz, Pap János, Virgila Lõrincz, Balogh Gergely,
Görbedi János, Hodosán Tógyer, Gitye János, Gyürki Ferencz, Kiss Tógyer,
Kovács József, Moldován János, Móga Mózes, Púj Tógyer, Szakadáti N. Miklós,
Sztachó Géza.
Numele de familii subliniate se gãsesc în comunã ºi în prezent.
Pe lângã cele de mai sus, în sat se aflã urmãtoarele nume de familii: Bácskai
din Bónácz; Bulcsú din Burzuk; Berindán, Bodnár, Csokán, Drimba, Dobai,
Goron, Hotya, Iszály, Juhász, Kalugyer, Lukács, Laczkó, Miru, Monok, Nazsa,
Nyekita, Onáka, Pintye, Rád, Tripon, Vizslár, Taró, Dóduj, Lazurán, Gliga, Puskár.
Familiile acestea sunt de religie ortodoxã. Numele familiilor reformate:
Balogh, Bordás, Biri, Turi, Szitkó, Molnár, Szabó, Erdei, Hunyadi, Buka, Kovács,
Vass, Puskás, Ecsedi, Pataki, Gyõrfy, Hering. Familia Györfy dupã anii 1740 au
depus eforturi mari pentru reînvierea comunei. Pentru a deosebi familiile cu
aceeaºi nume înaintea numelor sau între numele de familie ºi numele de botez
s-a folosit cîte o literã. De pildã: T. Gerdán, K. Far, H. Burzuk, G. Gaál, Far Gy.
János, Iszály P. János, Szakadáti N. Miklós.
Unele familii pentru a putea fi deosebite una de alta au primit porecle. De
pildã: BURZUK: bajszos, Kacska, mohos, mózsi, muki, lepke, marku;
GERDÁN: gazda, sima, mozog, kajári, mitrucza, szíp, autóbusz;
HODOSÁN: a sânzii, a mihocului, a d’urcuºului, a li hamar;
FAR: a ciuchi (csuka), a li vanti, bõna;
GÖRBEDI: a boldoºului, a ciuntii, a gãvaciului, a peþcheºului, a mohului;
GAÁL: a mâþocului, könyvelõ, sziki;
NAZSA: csucsó, a þârcului, kis;
NYEKITA: a broscoiului, a li bimbo, a poºtaºului, útkaparó;
KISS: a cucului, a fierului, a cinului;
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MIRU: csikós, mirges, guriga;
RÁD: a cantorului; a iepurii, elnök;
ROCSKA: a spridonului, a geberanului, kis;
SZAKADÁTI: a lupului, a sfirticului, a ºtiopului, a li Zahari, szürke, szíp;
TAGA: a danciului, a puºului, balatoni;
VÁSÁRHELYI: a pudului, cukros, a negrului, a scloinerului, a iancului.
„Dacã ne-am dus undeva ºi m-au întrebat: a cui eºti? Am spus, cã sunt nepoata Vanii Cicuhii sau nepoata a Imri Bimboiului.”16
„Tilecurile” de case se aºazã de ambele laturi ale strãzii. Mãrimea lor diferã.
Unele s-au împãrþit între membrii familiei, devenind mai mici, altele au rãmas
mai mari. Astfel se întâmplã cã se gãsesc case una lângã alta cu aceeaºi nume
de familia. De pildã: Pe strada Apateului familiile Szakadáti, Gaal pe strada
Rákóczi, familiile Nazsa, Iszály, Monok, Goron.
Locurile de case împãrþite dupã anul 1945 au aceeaºi mãrime, 400 de „codraþi”
ºi se aflã pe locul tãn’iarului Mártonffy. Strãzile sunt drepte, paralele. Altele au
cotituri, ºerpuiesc, având colþiºoare. De pildã: Juhász-zug, Dráguj-zug, Gerdánzug.
Strãzile secundare erau „chinoase”, prãfoase. Trotuare nu erau. Pe strãzi oamenii mergeau pe „latura cu soare”, acolo pãmântul era bãtucit de mersul oamenilor ºi ici-colo erau puse ºi cãrãmizi. Satele din vecini „ciufuleau” satul,
spuneau „sáros Szakál”.
Strãzile erau numite: strada Bisericii (Templom utca), strada Apateului, (Apáti

b

Casã þãrãneascã, Sãcal, 2001
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utca) strada Criºului (Körös utca). Strãzile principale ale comunei erau totodatã
ºi drumuri de þarã. Avea mare însemnãtate ºi drumul Sas (Sas utca) care ducea la
„szik” pânã la tãn’iarul familiei Gaál. Pe strada Sas umblau ciurda ºi porcii (turma de porci) la „sic”.
Azi toate drumurile, strãzile satului sunt fãrã praf, pe strãzi s-au construit
trotuare din beton, satul e canalizat iar pârâul a primit o albie din beton.
Strãzile pornesc din centrul satului, adicã de la castelul lui Mártonffy.
În centrul comunei erau castelul lui Mártonffy Barnabás, Mártonffy Gyula,
ºcoala cu grãdiniþa, biserica reformatã, locaºul „ciled’ilor”, biroul Hangya
szövetkezet, locuinþa morarului Spitz Ernõ, prãvãlia lui Witrael Zsigmond, casa
notarului, casa satului ºi fântâna artezianã. ªcoala s-a clãdit în 1912.
Lotul de casã era împãrþit în trei. Pãrþile se despãrþeau cu garduri. În partea
dinspre „uliþã” era casa, la mijloc clãdirile gospodãreºti, stogurile de fân, de
paie, de „tulheni”. Apoi urma grãdina. Casele erau construite din „vãioaje”, pe
care le fãceau de obicei þiganii. Tot ei se ocupau ºi de lipitul casei. Pânã în anul
1945, acoperiºurile erau în majoritate din trestie. Þiglele s-au rãspândit abia
dupã anul 1945, precum ºi casele din cãrãmizi. Forma casei arãta lungã, dreptunghiularã, de oarece camerele erau construite una dupã alta. Unde era ºi
„iºtalãu” (grajd) se allipsa de casã.
Numãrul camerelor depindea de starea socialã a „gazdei”. Cei mai înstãriþi
aveau douã camere. Spre „uliþã” era camera „chistaºe” (curatã) la mijloc „chinda”

Tavanul unei case þãrãneºti, Sãcal, 2001
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Tîrnaþ, Sãcal, 2001
(bucãtãria) urmatã de camera de „dânapoi”. Camera „ce mare”, dinspre uliþã,
era folositã numai în zile de sãrbãtori ºi când erau „vind’ici” (musafiri). Bucãtãria era folositã permanent. De aici încãlzeau iarna cuptoarele, aici fierbeau,
mâncau, spãlau ºi fãceau toate lucrurile casnice. Camera din spate era locuitã
permanent. Tavanul era cu grinzi. Înaintea camerelor se afla târnaþul, construit
cu stâlpi, mai demult din lemn, mai târziu din cãrãmidã. Dupã o vreme la capãtul târnaþului s-a construit o „chinduþã”, la capãtul celãlalt, dinspre grajd, o „cãmãruþã” (cãmarã). „Târnaþul liber” s-a transformat în coridor cu geamlâc.
„Ocolul” (curtea) dinaintea casei este despãrþitã de curtea cea mare prin gard.
Gardurile dinspre stradã arãtau mai frumos decât cele din curte. „Gãzdãcoii”
fãceau gard din cãrãmidã ºi poartã din scânduri sau din fier. Majoritatea sãtenilor însã foloseau scânduri, sârmã, leaþuri, ba chiar ºi „dud’e” (tulpini de floarea
soarelui). Gardurile din curte se fãceau în general din leaþuri ºi „dud’e”.
Curtea dinaintea casei era despãrþitã de curtea cea mare în linia unde era
grajdul. În curtea cea mare se intra pe o „uºiþã”, dar gardul avea ºi „cãput”
(poartã) pentru ca carele cu fân ºi cu plante de nutreþ sã poatã intra în curte.
Grãdina nu era îngrãditã.
Înaintea caselor era câte o laviþã. Aproape la fiecare casã se afla fântânã,
groapã, mai târziu hambar.
În grãdinã se produceau toate zarzavaturile de bazã necesare familiei (cartofi, morcovi, pãtrunjel, fasole, mazãre, salatã, dovleac, mac, etc.). Pomii fã-
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Fîntînã cu cumpãnã, Sãcal, 2001

Fîntînã cu roatã, Sãcal, 2001

ceau prune, viºine, mere, nuci, pere.
În unele grãdini era ºi vie.
Locuitorii satului în majoritate erau
agricultori, plugari, jeleri, rândaºi. Lucrau pe moºiile domnilor. Umblau la
munci sezoniere: la secerat, treirat, culegerea porumbului, sãpat etc. Oamenii din sat lucrau pe moºiile fraþilor
Mártonffy ºi Buzássy. Fraþii Mártonffy
au merite remarcabile în agriculturã.
Sub îndrumarea lor, micii proprietari
de pãmânt au învãþat cultivarea mai
modernã a pãmântului. Domnul
Mártonffy Barna a fãcut cãlãtorii în
Europa Occidentalã ºi în America, de
unde s-a reîntors cu experienþe utile
pe care le-a folosit în agriculturã ºi în
zootehnicã. Are distincþii primite la
expoziþiile agrare pentru produsele
sale. A fãcut experimentãri în domeniul cerealelor de seminþe „iar în zootehnicã are merite în creºterea cailor”.17
Notarul satului Bagdi Gyula (1921)
are merite în ceea ce priveºte creºterea oilor. I-a învãþat pe oamenii din sat
cum sã creascã oile. Mai demult aproape la fiecare casã se gãseau oi, deoarece la Paºti la multe familii se tãiau
oi. Dintre oierii satului îi putem aminti
pe Alexandru Isai, „bace Sanyi” ºi bãiatul sãu Gyuri.
Învãþãtorul Résch Pál se ocupa cu
pomiculturã. Învãþa ºcolarilor grãdinãritul ºi dãdea ajutor oricui în pomiculturã. În industrie ºi în comerþ lucrau doar
câþiva: la moarã, la teascul de ulei, ºi
cei care aveau meserie: cãuaci (fierari),
rotar, tâmplar, zidar, croitor, croitoare,
pantofar, frizer. În sat era o maºinã de
treierat.
Muncile de câmp (aratul, semãnatul)
se fãceau cu cai, cu boi. Aproape toate muncile (culesul porumbului, al sfe-
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clei de zahãr, cositul fânului, strângerea fânului, seceratul) se fãceau cu
mâna. În muncile sezoniere urgente,
oamenii se ajutau unul pe altul, lucrând în clacã. Se întâmpla ca cel care
avea plug, vaci etc. sã dea împrumut
uneltele sale de muncã. Dar se ajutorau mai ales familiile înrudite.
Oamenii din sat sunt harnici mulþi au
câte 5-6 vaci mulgãtoare, îngraºã „bici”
(tauri), porci, cresc pui, oi, etc.
Sãcãlenii sunt de pãrere cã muncile de
câmp ºi creºterea animalelor se învaþã
din copilãrie.
Oamenii din sat în general au terminat clasele elementare, clasele ºcolii
generale. Cândva era „mare lucru” sã
înveþe cineva! Înainte de 1945 învãþau
la Oradea („Vãrad’e). Mergeau cu trenul în fiecare zi, sau învãþau la Uifalãu
(Berettyóújfalu). Aceºti elevi au deveFîntînã cu apã potabilã, Sãcal, 2001
nit meseriaºi, funcþionari, învãþãtoare,
educatoare, ingineri, preoþi. Învãþãtoarele: Taga Mária, Juhász Mária, Bogye Anna; educatoare: Nazsa Julianna; ingier:
Goron György; preot: Hodosán Vince. În sat exista ºcoalã româneascã ºi ºcoalã
maghiarã. ªcolile, pânã în anul 1912, funcþionau în sânul bisericii.
Copiii primeau educaþie religioasã. Mergeau la ºcoalã cu „bakó” (traistã). În
„bacãu” erau puse toate rechizitele. Orele începeau cu rugãciune.18
În comunã sunt douã biserici, una a ortodocºilor ºi una a reformaþilor. Baptiºtii au casã de rugãciune. Numai câteva familii sunt catolice, trecând la catolicism când au intrat în serviciul domnilor catolici. Aceºtia umblau la bisericã, la
Komádi. Mai târziu, liturghia se þinea la o casã de pe strada Körös, fiind oficiatã
de cantorul Résch Pál. În fiecare zi se trãgea clopotul în ambele biserici, dimineaþa, la ora 8 ºi la amiazã, la ora 12.
La Sãcal se lucra numai în zi de muncã. Fiind credincioºi, oamenii îºi fãceau
cruce când trãgeau clopotele, dacã treceau lângã bisericã, lângã crucea de la
capãtul satului, la crucea de la tãniarul lui Mártonffy ºi la cea de lângã „temeteu” (cimitir), dar ºi înainte de a lua masa.
Când o familie e gata sã porneascã undeva, ºi tocmai atunci se aude clopotul,
aºteaptã pânã dangãtul se opreºte, altfel drumul familiei nu va fi norocos. Îºi
fac cruce ºi când se apucã de un lucru oarecare, zicând: „Doamne ajutã-mã în
ceasul cel bun!”
Este un obicei vechi ca sãcãlenii sã se roage dacã cineva e bolnav sau când
se apropie vreo vreme grea. Aºa se spune cã clopotul bisericii ortodoxe e
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Coºarã de porumb, Sãcal, 2001
sfinþit împotriva grindinei. Când ameninþã o vreme grea se trag clopotele. Când
se începe pâinea, în partea de jos a pâinii se face cu cuþitul cruce. Când cineva
spune despre cineva ceva neplãcut zice: „Doamne, iartã-mã” ºi îºi face cruce.
Sãtenii þin posturile, în zi de sãrbãtoare femeile nu spalã, nu cos, nu fac pâine
etc.
Fiindcã în sat pe timpuri nu era medic, pentru vindecare încercau totul. Credeau în efectul magic al „obiectelor sfinþite”. La fiecare casã se afla tãmâie,
lumânare sfinþitã, ceva relicvã, apã sfinþitã. Cu apa sfinþitã, spãlau bolnavul.
Lumânare sfinþitã ardea la capul bolnavului, dar se aprindeau ºi pe timp de
furtunã. Relicva o puneau la pat. „Când era cineva bolnav popa în bisericã se
ruga pentru el. Îi duceau ceva din îmbrãcãmintea lui ºi haina sfinþitã o puneau sub cap.”19
Tot aºa procedeau în cazul unui animal bolnav „Îl stropeau cu apã sfinþitã, îi
puneau în lãtureþ ºi îi dãdeau de bãut.” 20
Apa sfinþitã o aduceau de la bisericã la Boboteazã sau o primeau de la preot
când acesta „umbla cu cruce”. Apa se pãstra cu grijã la fel ºi lumânarea folositã
la botez.
Oamenii credeau ºi în efectul magic al descântecelor. Contra durerii de cap
descântau în felul urmãtor:
„Soare-sãc, soare-sãc, ieºi afarã cã te atinge cela viu!” Înainte de rãsãritul
soarelui, capul trebuia udat de nouã ori ºi trebuia spus textul „soare-sãc...”
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Coteþe, Sãcal, 2001
Se uda capul cu apã din fântânã, picuratã încet cu mâna, dupã aceea bolnavul
trebuia „culcat” dar nu era voie sã doarmã pânã la apusul soarelui. Apusul soarelui trebuia aºteptat în picioare, rugându-se. Dacã cineva avea orbanþi se descânta în felul urmãtor:
„Doamn’e, Mãrie Maica Sfântã,
Eu mã rog Þie, Tu mã ajutã mie!
Mã-ntãlnirã cu Maica Sfântã
Maica Sfântã m-apucã de-ntrebat:
Ce t’e plângi? Ce t’e vaieþi?
Cum nu m-oi plânge, nu m-oi vãieta!
Mi s-o þipat orbanþ verd’e, orbanþ roºu,
Orbanþ de 99 de feluri, în 99 de chipuri.
Nu t’e vãieta, cã þi-oi ajuta, cã mândru voi culege
Din creerii capului, din faþa obrazului.
Cu mãtura mãtura l-oi, cu ban’ii împroºca l-oi
Acolo în mare, acolo ºi piarã!
Ca roua de soare, ca scopitul cu picioare
tu sã treci curatã ºi luminatã.”
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Tavanul „iºtalãului”, Sãcal, 2001
Vindecarea sclintitului:
Se freca partea sclint’itã (degetul, mâna, piciorul...) cu grãsime de porc ºi se
descântau urmãtoarele de 9 ori.
„Doamn’e, Mãrie Maica Sfântã!
Mã duse-i pe podul d-aur
Pod’eaua s-a clãt’it, piciorul ... (d-a direapta) s-a sclint’it
N-o ºt’iu descânta, ci-o ºt’iu semãna!
Uãs cu uãs, ciont cu ciont, vânã cu vânã
Sânge cu sânge, carn’e cu carn’e, pt’ele cu pt’ele
El ºi treacã curat ºi luminat
Ca Dumn’ezo cum l-o dat, nici-on bai n-avut
Nici-on bai ºi n-aibe, din ceasul ºi din minut asta!
Tot cu descântece vindecau bolile ca mãtrice, speriatul, deochiul ºi altele.
Oamenii de la sate cunosc diferite plante medicinale din care pregãtesc ceai,
apã de scãldat sau gel, fac inhalare. Experienþele le povestesc ºezând la uliþã
pe marginea aracului ºi pe laviþã.
Pe lângã vindecarea omului sunt care se pricep ºi la „tãmãduirea” animalelor
bolnave. Unii se pricep la cai, alþii la vaci, la porci, la pui etc. Dacã nu s-a
vindecat animalul de practicile vechi chemau medicul veterinar sau l-au tãiat.
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Unele încercãri sunt periculoase, primejdioase. „Dupã un procedeu aplicat (folosit) la o vacã tata a devenit bolnav ºi a murit! O vacã nu a avut excrement ºi a primit constipaþie. Tata
s-a priceput cum sã curãþã maþãle ca
sã se porneascã excrementul. I-au dat
la vacã ceapã sãratã, amestecatã cu
clisã ºi cu tãrâþã, dar au încercat ºi aºa
cã i-au dat de bãut ulei sau supã de
roºii. Vaca era bolnavã dar nu ºtia nimeni. A trebuit tãiatã! Cum a constatat medicul veterinar, vaca a avut antrax. Tata s-a infectat, cum o suflat
vaca pe el când i-a tãiat grumazul.
Tata peste câteva zile a murit.” 21
La Sãcal sunt cunoscute ºi practicate
multe superstiþii. Dupã asfinþitul soarelui sã nu dai afarã din „ocol” nimica!
Dacã vinzi vreun animal (vacã, cal,
porc) trebuie adus din „ocol” cu curul
Groapã, Sãcal, 2001
înainte! Unghiile porcului tãiat trebuie
aruncate în coteþ. Dacã vinzi ceva, primul cumpãrãtor nu trebuie lãsat sã plece cu mâna goalã, banii primiþi trebuie
scuipaþi. Nu e semn bun, dacã cineva intrã în casã cu o canã goalã! Nu dospeºte
„pita” (pâinea) dacã „gãzdoaia” ºade jos cu drojdia, dacã vine la casã „vind’ig”
(oaspete)! Când se seamãnã grâul nu se coace pâine, cã grâul va fi tãciunos! În
joia mare nu se coace pâine cã vara va fi secetoasã! Apa de spãlat din ziua când
se coace trebuie aruncatã pe acoperiº sã creascã „pita” (pâinea)! Dacã sunt
copii la casã, când se bagã pâinea în cuptor trebuie chemaþi copiii sã spunã
urmãtoarele, zburdând lângã gura cuptorului:
„Cea mai micã, cât o vicã!
Cea mai mare cât o arie!
Hu, hu, hu”
Când e lunã nouã nu e bine sã semeni „tent’iu” (porumbul)! Nu arãta cu degetul steaua care „fuge” (stea cãzãtoare) dacã totuºi ai arãtat, degetul trebuie muºcat! Nu se pune pãlãria pe masã! (Va fi sfadã.) Casa trebuie mãturatã spre centrul casei! Dacã vrei sã creascã copilul, la tãiatul porcului sã mãsori copilul cu
splina, luând-o în mânã ºi mãsurând copilul de la cap pânã la picioare, spunând:
„Coada-n jos, fata (...)-n sus
Mie-on colac fetii (...) ficior de diac!”
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Porecle din Micherechi
A Bocoºului
O fost o moarã inde storceu iarba soarelui ºi fãceu uloi de mîncat. Ce s-o stors
dîn sãmînþa ce dã iarba soarelui s-o fãcut pogãci, acile or fost mîncare la iosag,
la porci. ªi o trãbuit on uom, care fãce pogãcile, acela o fost Toader Gurzãu.
Cãtã acela or zîs bocoº. Dîrt-ace or zîs bocoº, cã o fost acolo on boc, care-l pune
acolo inde apãsa sãmînþãle ºi iel o stat tãt acolo pã bocu acela. Aºe or rãmãs ºi
pruncii lui a Bocoºului.
A Boului
Mai dãmult s-o purtat tulhenii ºi botele cu car cu boi. ªi uomu aista s-o dus
dupã tulheni iarna. Caru ave roate sîpþîre cu raf ºi acile tãieu afund în chinã. ªi
trãbuie ºi margã tãt în chinã pînã-n arsurã. Cînd o-ndeþat oleacã, atunci s-o dus
pînt-o groapã mare ºi s-o aºezat acolo cocie în deaþã ºi apoi Lica Negrului o
lucrat tumna acolo în arsuri ºi i-o vãzut cã nu pot ieºi. O vinit ºi vadã cã ce-i cu
ii ºi apoi s-o bãgat su cocie în patru brînci ºi o adircat cocie sîngur, fãrã ajutor. ªi
de-atunci o rãmas aºe pã el, cã-i mai tare dîcît on bou. Adicã, o rãmãs bou.
A Bucului
Mai dãmult n-o fost cãrbuni ºi uoamenii iarna mereu la pãdure ºi-º taie lemne
dã foc. Or fost pãduri multe ºi mereu ºi rãreu pãdurile în parte. Tã tãieu pã
lemne ºi cînd s-or ustãnit s-or pus ºi sã hodineascã, ºi sã-n-cãlzascã ºi mîncau
cîte uarice. ªi cum s-o pus ºi ºadã, o ºezut în uarice spine, c-o fost pãdure dã rug
ºi s-o bãgat spinele-n bucã la iel. ªi iel tãt aºe o strîgat cã: Iai, buca me’, Iai buca
me’. ª-o rãmas a Bucului ºi tãtã lume tãt aºe o zîs cãtã el.
A lui Bulbuc
Mai dãmult pruncii ierau tã dãzbrãcaþi, numa înt-o chimeºuþã. Tata li Ioani lui
Pitic o fost on prunc sclãbuþ ºi iera sãracu tã rãcit. Atunci nu ierau doctori ºi tã io curs sãracu nasu, º-o fo tã cu bulbuc la nas. ªi aºe or rãmas pruncii lui a lui
Bulbuc.
A Buti
Bãtrînii dã dãmult or fost tare rãmaºi, nu ºtieu carte. ª-o fost aºe familie, care
nici mai tîrziu nu ºtie carte ºi or fost mai grei la cap. Dîrt-ace or zîs cãtã ii cã-s
„buta” º-apoi, rãmâneºte, or zîs a Buti.
A Ciacli
Dã dãmult umblau tînãrii la joc, ca pã vremile acile aºe sã puteu distra tînãrii
cã umblau în tãtã dumineca dupã-mniazã la joc. Sã înºtimbau mîndri ºi sã duceu
ºi sã-ntîlneascã cu fetele. Tînãru aiista, cînd mere la joc îºi pune ºapca tãt înt-o
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urete ºi tînãrii zîceu ciaclã cãtã iel. Cînd îl videu zîceu cãtã ciielalþi cã: „Ia vine
ciacla, mã!” Aºe o rãmãs el Ciaclã.
A Ceani
Moºu ºogorului nost, Toader Ciani m-o povestit mai dã dãmult, cã moºu-so
ave doi boi. Apu, cînd vine sara acasã dã la lucru ustãnit ºi iel ºi boii, nu mai
biruie cu ii, atunci dãde cu zbiciu întrã ii, o datã-ncoace ºi o datã-ncolo, ºi în loc
dã cea ºi hoiþ, iel zîce tã: cea ºi ne. Adecate aºe o rãmãs pe iel porecla asta
Ceane.
A Codri
Bace Gyuri a Codri o fost preþîtor la beserecã. Iel o fost on uom treaz dîn cap
ºi ºtiie hori mîndru. Iera on uom vigan ºi tã hore dã codru. Mai tîrziu dîrt-ace or
zîs cãtã nepoþî lui a Codri.
A Curtului
Bãtrînu o fost on uom mînînþãl ºi scurt, ºi dînt asta o zîs cãtã el cã-i curt.
– Buzatu Curtului –
Mai dãmult or fost mulþi curteºti în sat ºi nu i-or putut dãschilini cã care a cui
îs. Iera întrã ii unu, care o fost cu bubã la buza dîn jos, la gurã ºi i-or pus petec
dîn bucã, ºi apoi o rãmas aºe cã strîcat la gurã. ªi dîrt-ace l-o dãschilinit aºe cã
Buzatu Curtului, cã numa iel sîngur o fost aºe la gurã.
– A Sucii Curtului –
ªI aiista o fost curt, da iel o fost ºi sucit la gurã, ºi cu asta l-or dãschilinit dîntrã
cielalþi curteºti.
A lui Cloºcãu
O fost on uom lenos, rãu, apu mere cu cocie ºi aºe cai ave, cã atunci cînd
dãde bineaþã stãteu caii cu el în loc. Iel aºe o fost dã lenos, cã nici nu s-o sculat
ºi deie cu zbiciu întrã ii. Aºe o fost dã puturos ca cloºca, ºi dîrt-ace o rãmãs a lui
Cloºcãu ºi pruncii lui.
A Daini
Tatã-so bãtrîn a bace Gyuri a Daini o fost chiºbirãu. Iel bãte doba, cã pã acile
vremi, aºe sã dãde dã ºtire, dacã o fost uarice dã nou în sat. Stãte chiºbirãu în
capãtu uliþîlor ºi spune în gurã mare la muieri ºi la uoameni, cã ieºte cane leznã
ºi în cinste. Uomu aista s-o dus în crîjmã dupã ce o bãtut doba ºi pînã-i lume tãt
o dãinuit: „Dinm, daina” – ºi, ºi dîn brînci fãce. Aºe o rãmãs ºi urmaºii lui tãþ a
Daini.
A Deli
Muierile pã acile vremi erau tãte învãlite, numa la fete le-o fost sclobod ºi fiie

IZVORUL

53

dãzvãlite. Iarna purtau cîrpe mai groasã, vara mai sîbþîre. Baba Deli o avut o
cîrpã dã delin. Delinu o fost o pãnurã, ce mai scumpã pã acile vremi. ªi baba
iera tare nealcoºe cu cîrpa asta. Aºe o rãmãs porigla dîn delin Deli.
A Doamni
Soacrã-me m-o povestit, încã cînd am fost mai tînãrã, cã mama ii o fost o
muiere frumoasã ºi poganã, ºi o fost sîngurã la pãrinþi. Ii i-o luat hane tã mîndre,
adecã s-o purtat tã mîndrã ca o doamnã. Dîrt-ace or zîs cãtã ie cã-i doamnã ºi
apoi cãtã pruncii ii cã-s a Doamnii.
A Duri
Pruncii or fost prunci dã cînd îi lume lume, plini dã viaþã, tã sã jucai pã nimaº.
Sã-ntãlneu dupã tãt satu ºi sã zvîrgoleu, adecã s-or dat d-a dura. Zîceu pruncii tã
cã: „Dura, dura pîn la Jula”. ªi unu, care s-o dat mai dã multe uãri o rãmãs Durã.
A Fiici
Dîrt-ace or zîs cãtã noi a fiicii, cã pã mãtuºe socrului mneu uo temat fiicã. ªi
aºe am rãmãs noi, pruncii ºi nepoþî a Fiici.
A Fusului
Moºu la fusãºtii aiiºte o fost on uom uscãcios ºi lung în grumaz, ca fusu cu
care am tors cînepa ºi lîna. Pã iel dîrt asta l-o poriglat aºe cã-i fus.
A Haºului
Untiu Vasalicã a Haºului ne-o povestit în pruncie, cã unu dîn familie lor, nu
mai ºti nime care-o fost, cînd sã bãgau galiþãle lui ºi a vecinilor în ogradã la iel,
tãt aºe întãrgãte cã: „Haº, haº, haº!” – în loc dã: „Hess, hess, hess!”.
A Holbanului
Tata bãtrîn a maicii, o fost ºi-nveþe dã cizmaº la Bichiº, ºi o vinit acasã ºi o
lucrat mai dãparte. Atunci în sat o fost lume mai sãracã. Tãtã lume o avut topanci
rele ºi le trimeteu la cizmaº pã prunci, cã ii ierau duºi la lucru pã cîmp. Cizmaºu
aista bãtrîn o fost un uom glumitor, ºi cînd pruncii dãdeu topanca la iel, o cota cã
inde-i strîcatã, iel sã uita (sã-nholba) aºe urît cãtã ii cã ºi-i spãriie, ºi love topanca
dã uºe. Uoamenii întrebau dã prunci pã uliþã cînd mereu ii acasã cã inde-aþ fost,
ºi ii zîceu: „Am fost la holbanu cu topancile.” ªi d-atunci o rãmãs pã iel Holban.
A lui Horti
Bace Niculã a lui Horti, o avut cal alb ca ºi Horthy Mikós. Iel o fost uom
nealcoº ºi aºe ºide dã peþches pã calu lui cel alb, cã dacã îl videu oamenii, zîceu
cã: „Vine Horthy pã cal alb”.
A Ili
Io dîrt-ace-s a Ili, cã tata bãtrîn o vinit dã la Crîstor ºi pã el l-o temiat Ilie. Pînã
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atunci în sat n-o mai fost Ilie. Ile u-o luat pã maica bãtrînã a Dichi ºi dîrt-ace or
zîs cãtã iel a Ili Dichi.
A lui Ijac
Pruncii mai dãmult or mãrs dã scluj la gazde, aiista unu o mãrs dã sclugã la
Ceaba, la on jidov. Pã jidov l-o temat Ijac ºi apoi l-o poriglat ºi pã sclugã ca pã
gazdã Ijac, ºi aºe or rãmãs Ijeceºtii în sat la noi.
A Julanului
Maica mamii bãtrînã o fost julãniþã ºi apoi tãtã feleghezie o rãmãs a Julanului.
A Latului
Uoamenii aiiºe or avut pãmînt mai mult înt-o tablã, înt-on loc. Ii or avut tablã
latã dã pãmînt ºi cînd mereu la lucru, ls sapã, la secere, sã lãudau cãtã ciilelalþi
lucraºi, care or avut pãmînt lîngã ii cã: „Ieco, ce tablã latã dã pãmînt avem noi!”.
ªi aºe or zîs oamenii cãtã ii lãtãºtii, ºi zãc ºi astãz.
A Ludului
Dîrt-ace or zîs cãtã ii a Ludului, cã mama nanii Anã, o fost mai ludalauã, mai
azvîrlitã ºi stropitã dîcît cile mai multe fete ºi muieri dîn sat.
A Lupului
Am ºezut acolo în uliþã lîngã Lica lui Ianoº, ºi or vinit pãcurarii cu uãiile, ºi iel
cînd o vãzut uãiile o zîs tãt aºe cã: „Uã doba me, tulai doamne doba me, da
mereþ prindeþî-l p-acela!”. În turmã o fost on mnel ºtiop ºi iel aºe o fost dã
flãmînd, cã o vu mînca ºi pã mama mnelului, ca lupu. D-atunci o rãmãs iel lup.
A Micului
Cãtã noi dîrt-ace or zîs a Micului, dî ce maica bãtrînã o avut mai mulþi prunci,
ºi pruncu cel mai mic, o fost tata mneu. Cãtã tata, tãt aºe o zîs maica bãtrînã:
„Micuþu mneu.” Aºe sîntem tãþ a Micului.
A Mocuþî
Moºu bace Iuane o Mocuþî, o fost on uom mic, apu o vrut ºi fiie mai mare ºi tã
s-o-ntins. Cine l-o vãzut o zîs ºi nu sã tãt întingã, cã tãt micuþ a rãmîne. ªi din
micuþ s-o format mocuþ, mocuþu mneu.
A Patronului
Strãmoºii lui bace Nuþ a patronului, or fost tã pã rînd patroni dã noapte pã
uliþã, adecã grîjeu dã liniºte uoamenilor, ca jendarii. ªi dîrt-ace îi teamã ºi amu a
Patronului.
A Perî
Strãmoºii mnei or fost jidovi, ºi ii or vinit dîn oraºu Pera, dîn Izrael. În satu
aiista n-or mai fost alþî d-acolo ºi tãtã lume aºe io ºtiut cã ii-s a Perî.
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A lui Pitic
Atunci, pã acile vremi, sã poriglau uoamenii dãr fiie ce. La tãt uomu ior pus
nume. Tatã-so bãtrîn a lui Ioani Boani, o fost uom micuþ, piticuþ ºi aºe or rãmãs
ii a lui Pitic.
A lui Pomir
Aiista o fost on uom gãzdac ºi o avut o ogradã mare, plinã dã cireº, dã peri, dã
pruni ºi dã meri. Tãþ or fost puºi în ºire ºi dîn pomi ºi ºir, o rãmãs pomir. Datunci iel îi Pomir.
A Popuþî
O fost o familie ºi or fost tri prunci: Vasalie, Deordi ºi Petre. Cel mai mic o
fost prunc bun ºi o învãþat tare bine. Pãrinþî or avut avere ºi l-or dat ºi înveþe mai
dãparte dã popã. Mã-sa l-o iubit mult, ºi cînd îl vide cã vine acasã, o zîs tãt aºe
cãtã uoameni cã: „Ia vine popuþa mneu”. Aºe o rãmãs iel Popuþã.
A Pupi
O fost o muiere tare nealcoºe, dîn Rãmânie, dã la Husasãu. O avu cîrpã cu
pupui în tãte tipurile, ºi pupii aiºte cînd or fost la soare or sclipit tar mîndru.
Cîrpa asta le-o plãcut la tare multe muieri dîn sat ºi º-o poatã dãschilini, or zîs
cãtã pruncii ii a Pupii.
A Scami
Tata bãtrîn a Vasalichi Scami, o fost tã scãmos pã hane ºi rîdeu dã iel, cã
sãracu o avut tare puþînã avere ºi zîceu cãtã iel Scamã. Cîtã-i o scamã pã hane,
atîta io fost avere.
A Sfãtului
Moºu bace Toader a Sfãtului, o fost sfãt la besericã, iel o umblat cu tidelniþa,
ºi cu taljeru, ºi o tras clopotele, dîrt-ace or zîs a Sfãtului cãtã pruncii lui.
A Stãvarului
În sat la uoameni ierau cai mulþi, ºi caii îi mînau dîn iºtalãu pã nimaº tãtã vara.
La aiiºte o trãbuiit on grîjitor. Cãtã uomu acela, care o grîjit dã cai or zîs cã-i
stãvar. ªi aºe or fost poriglaþi apoi pruncii lui, a Stãvarului. La fel ºi a Cirudarului.
A lui ªoaloango
Dîrt-ace or zîs cãtã iel aºe, cã o avut zaºcãu, în care º-o þînut duhanu în jeb, ºi
o avut curele multe la iel. Aºte or zbîrlonþat afarã dîn jeb ºi aºte s-or numit
ºalangauã, ºi apoi o rãmãs iel ªoaloango.
A ªutului
O fost o fatã la pãrinþ ºi le-o fost tare dragã, ºi ii tãt aºe or zîs cãtã ie cã: „ªutuþa
me”. Adecã fãtuþa e fo ºi fiie. Fata asta o avut mai mulþ prunci ºi cãtã pruncii
aiiºte or zîs a ªutului.
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A Tinghi
Cînd o fost Tinga prunc mic, atunci mã-sa bãtrînã cînd l-o învãþat ºi umble o
rãmãs tã dupã iel ºi tãt o zîs: „Tinga una, tinga doauã”. ªi aºe o rãma a Tinghi.
A Þuri
Tatã-so bãtrîn a lui bace Toader a Miºchi, o fost jucãuº mare. Iel s-o dus la joc
ºi tãt înante sã pune ºi joace, ºi aºe dãscînta:
„Hop þura, þura, n-are minte,
Cã nu joacã înainte.
Hop, þurã mãi!”
Aºe o rãmãs a Þurii.
A Tuþului
Tata lui bace Mihai a Tuþului o avut uarice þuþur pã obraz, ºi dîrt-ace or zîs cãtã
iel a Tuþului.
A Udului
Moºu lui Diurcã a Udului, o fost la lucru uarindeva ºi l-o prins ploaie. Cînd o
ajuns acasã, l-o vãzut mã-sa tãt ud, º-o zîs cãtã el: „ Vine uduþu mneu.”. Aºe or
zîs cãtã iel Ud.
A Vamalãului
Tînu Miºchi o fost vamalãu la moara Lupului. Iel o luat vama dîn tãtã iarba
soarelui, dîn care s-o fãcut uloi ºi dîrt-ace or zîs mai tîrzîu cã-i a vamalãului.

Nume din Micherechi
Prenume
Anã, Anuþã
Andronicã
Auricã
Firã, Firicã
Floare, Floricã
Diulã
Ievã, Ievuþã, Vuþã
Mariºcã, Mãriuþã, Moari, Mariºcuþã
Martã
Nicã
Rafilã
Savitã
ªaricã
Uãniþã
Vãlãricã
Flore
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Diuca, Deordi, Diuri, Diuricã
Iuuane, Nuþ, Nuþu, Ioani, Iancu
Iosive, Ioºcã
Licã, Licuþã, Vasalicã
Livius, Livi
Mihai, Mihaie, Mihaiu, Mihãiuþã, Mihãiþã
Petre
ªtefan, ªtefane
Terenþ
Nume de familie
Anton, Avramuc, Árgyelán
Bajkán, Bara, Benye, Bogyó, Boka, Bordás, Botye, Buta
Czirle, Csotye, Cséffán, Csóka
Dragán, Duló
Gurzó
Hergyán, Hocopán
Iszály, Jánk, Jova, Jován, Juhász
Kondoros, Koszta, Kotró, Kozma, Kóra
Martyin, Márk, Mihucz
Netye, Nyisztor
Oláh
Patka, Patkás, Papp, Páter, Petruca, Petrusán, Pojendán, Puj, Pojnár
Radics, Rokszin, Roxin, Rosu, Ruzsa
Seres, Száva, Szferle, Szucsigán, Szabó
Tóth, Trippa
Supranume
A: a Ani Flori, a Anþini, a lui András, a lui Andriº,; a lui Anton, a Albului.
B: a Babi, a Banghi, a lui Bãlaj, a Bãrî, a Bãruþî, a Bãtãranului, a Beni, a Beºi,
a Bileºcului, a lui Biti, a Biþî, a Birãului, a Bircului, a lui Bogyó, a Bocanci, a
Bochi, a Bocoºului, a lui Bordás, a Boti, a Boului, a Bozghi, a Bucului, a lui
Bulbuc, a lui Buricoi; a Buti, a Buzatului.
C: A Caparãului, a lui Cartiº, a Cãprarului, a Cãuaciului, a Chiºului, a Clisî, a
Cociºului, a Codri, a Copilului, a Corî, a lui Cotrov, a Cotuni, a Crãparului, a
Creþului, a Crîstoreanului, a Curtului.
Ci: a Ciacli, a Ciani, a lui Ciaveu, a lui Cipcheº, a Ciocîrti, a Ciochi, a Ciulului,
a lui Ciuproº.
D: A Daini, a lui Danþoº, a Deli, a Diacului, a Dorobanului, a Drii, a lui Dulãu,
a Duri.
F: a Ferkului, a Ferului, a Fiici, a Floci, a Flori Lichi, a Floruþî, a Fusului, a lui
Füles.
G: a lui Gabriº, a Chinþosului, a Gîþului, a lui Gîrdan, a lui Glagor, a Glighi, a
lui Golombaº, a lui Gomboº, a Grii, a lui Gusti.
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H: a Haºului, a lui Heredeu, a lui Herdean, a Holbanului, Huple.
I: a Iancului, a lui Ianoº, a lui Ijac, a Ili, a Iosivi, a Ioºanului, a Iuliºchi.
J: a Julanului, a Juji.
L: a Latului, a Lenci, a Lechi, a Locuþî, a Luci, a Ludului, a Luchi, a Lupului.
M: a Macului, a Moanci, a Marti, a lui Moarþi, a Marcului, a Moaºi, a Mãrii, a
Mãriuþî lui ªfoarþ, a lui Mihai Gazda, a Mihai Borbilului, a lui Mihãieº, a Micului,
a Miru lui Deordi, a Mitruþî, a Mîþului, a Mîþî, a Moisî, a Mocuþî.
N: a Natului, a Negrului, a lui Negruþ, a Nicoari, a Niculi, a Niculuþî, a Niºchi,
a Niþî, a lui Nodoban, a Nuºchi.
P: a lui Patãr, a Patronului, a lui Pavãl, a Pãdureni, a lui Pãsulaº, a lui Pãtcaº, a
Petri, a Petri Diurchi, a Petri Miºchi, a Petruþî, a lui Pitic, a Piþului, a Pîrþului, a lui
Poinar, a lui Pomir, a lui Pomiroaie, a Popi, a Popuþî, a Puiului, a lui Pulhac, a
Pupi.
R: a Roºului, a Rotarului, a lui Rozi, a Rusului, a Ruji.
S: a Sabadiºului, a Sabãului, a Savi, a Savului, a Sechi, a Sfãtului, a Sîmului, a
Scami, a lui Sclovac, a Stãvarului.
ª: a lui ªandor, a lui ªereº, a lui ªfoarþ, a ªtoapi, a lui ªtefan, a lui ªtefãnoc, a
ªtirbului, a ªutului.
T: a Toader Boldaºului, a Toader Þîganului, a Toarpetri, a Toarrafili, a Ticului, a Tinghi, a lui Titi, a Tîbli, a Todichi, a Todi, a Tomi, a Toutului, a Trifului, a
Truchi.
Þ: a Þurii, a lui Þoacou, a Þencului, a Þîrli, a Þoiului, a Þuli, a Þuþului.
U: a Uaii, a Uani, a Uãnuli, a Udului.
V: a Vamalãului, a lui Vasalie, a Vintereanului, a Viþãlarului, a lui Vonaº.

Datele au fost primite de la:
Eva Árgyelán, nãscutã Iszály (1918)
Sidona Bogyó, nãscutã ªtir (1909)
Teodor Bogyó (1915)
Floarea Czirle, nãscutã Orosz (1919)
Iosif Hoþopan (1938)
Ana Hoþopan, nãscutã Árgyelán (1945)
Eva Iszály, nãscutã Árgyelán (1936)
Teodor Papp (1937)
Gheorghe Ruzsa (1955)
Elena Ruzsa, nãscutã Kucsora (1939)
Gheorghe Száva (1911)
Iuliana Száva, nãscutã Gurzó (1919)
Culegere de: Anica Hoþopan
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BIBLIOGRAFIE TEMATICÃ

Studii despre etnografia ºi folclorul
românilor din Ungaria
Bibliografia cuprinde în mod tematic cele mai utile studii ºi articole despre
etnografia ºi folclorul românilor din Ungaria zilelor noastre. Scopul întocmirii
acestei bibliografii a fost sã ajute profesorii ºi elevii în predarea ºi însuºirea
cunoºtinþelor legate de cultura ºi civilizaþia româneascã.

Comunitãþile româneºti, viaþa socialã
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