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Maria Berényi

140 de ani de la naºterea filologului
ºi folcloristului Gheorghe Alexici
S-a nãscut la 14 septembrie 1864 în Arad. Tatãl lui era funcþionar superior la
primãrie. Alexici, dupã ce face primele clase la Arad, urmeazã liceul ºi Facultatea
de litere la Budapesta. Îºi începe cariera didacticã în oraºele Szolnok ºi Kassa
unde a avut de luptat cu foarte mari greutãþi materiale. Cerea mereu prietenilor
sãi – în special lui Hermann Antal – sã fie transferat, dacã nu la Budapesta, la
Arad, la Lugoj, oriunde în Transilvania „între români”. În pofida tuturor dificultãþilor, studiazã fãrã rãgaz în timpul vacanþelor de varã ºi îºi îmbogãþeºte colecþia
de literaturã popularã. Foarte curînd îl vedem publicînd, în periodice ca: Alföld
(1887), apoi în Budapesti Szemle (1888 ºi anii urmãtori). Mai era colaborator
permanent al revistei Nyelvõr, fiind angajat ºi în timpul studenþiei. A colaborat cu
lucrãri folclorice la revista Ethnographia. Din 1893 a redactat revista Poporul
care apare la Budapesta. Aceasta a fost o foaie de rãspîndire a cunoºtinþelor
practice pentru þãrani, în care textele folclorice ocupau un loc de seamã. A
fost colaborator harnic la revista Luceafãrul fondatã în 1902 de studenþii români de la Societatea „Petru Maior”.
În 1891 revine la Budapesta ca profesor de limba românã. Din 1897 intrã în
învãþãmîntul universitar, la început „privat docent” ºi apoi profesor la catedra de
limba românã la Universitatea din Budapesta. În 1922 este pensionat, de fapt
înlãturat din învãþãmînt, pentru convingerile sale social-democratice.1
Despre profesorul Alexici, Octavian C. Tãslãuanu fostul redactor al revistei
Luceafãrul îºi aminteºte astfel: „(…) Pe urmã am cunoscut ºi pe profesorii de
limba ºi literatura românã de la Universitatea din Budapesta, pe titularul catedrei, Ioan Ciocan, ºi pe conferenþiarul Iosif Siegescu. Nici unul nu ºtia carte. Erau
oameni aruncaþi de valurile politice la catedre, pentru cari nu aveau pregãtirea
necesarã. Ioan Ciocan era un þãran inteligent ºi de treabã, care m-a ajutat în
împrejurãri grele. Într-o vreme, vãzînd cîtã carte ºtiu, mi-a propus sã mã facã
urmaºul sãu, dar condiþiile politice pe cari mi le-a pus m-au fãcut sã-l refuz categoric. (…) Tot Ciocan m-a scãpat mai tîrziu, în preajma rãzboiului, de un proces
de înaltã trãdare de patrie pentru un articol scris de rusul N. Durnova, reprodus
în Luceafãrul (1912) sub titlul: Rusia ºi rãzboiul din Balcani. Din aceastã cauzã,
eu, lui Ioan Ciocan i-am pãstrat o amintire împodobitã de rarele flori ale
recunoºtinþii ºi l-am apãrat de cîte ori am avut prilej sã o fac împotriva acuzaþiunii
lor de trãdare de neam.
În Budapesta, mai vieþuia ºi Gheorghe Alexici, profesor de limba românã la
Academia orientalã, de care fugeam la început, fiind socotit trãdãtor de neam. Pe
urmã ne întîlneam regulat în „Központi Kávéház”, Cafeneaua centralã, unde
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venea din cînd în cînd, ºi Jancsó Benedek, vestitul istoriograf ungur al chestiunii
române, cercetatã din punct de vedere unguresc. Alexici era un om cu ceva
ºtiinþã de carte, vioi ºi cu caracter gelatinos. În societatea lui Alexici ºi Jancsó
mergeam cu Goga, care era apreciat de unguri pentru traducerea Tragediei
omului de Emeric Madách. Alexici, cu firea lui expansivã de boem ºi cu duhul lui
de diavol ademenitor, hotãrîse pe Goga sã-i dea cîteva contribuþii neiscãlite
pentru Poporul, un organ de propagandã maghiarã, întreþinut cu cheltuiala
statului ungar ºi trimis din oficiu tuturor comunelor româneºti. De aceastã
colaborare a lui Goga la Poporul s-a aflat – bineînþeles din gura lãudãroasã a lui
Alexici – ºi adversarii poetului i-au aruncat mai tîrziu în faþã cuvântul greu de
trãdãtor.
(…) Revista Luceafãrul, dupã ºase luni de apariþie, a intrat într-o crizã acutã.
Criza era de naturã materialã. Iluziile tinereþii s-au izbit de realitatea brutalã:
lipsa de abonaþi ºi lipsa de mijloace ale editurii. Bietul Bãnuþiu ºi-a epuizat micul
fond provenit din nu mai ºtiu ce moºtenire. Tipografia româneascã din Budapesta, înfiinþatã de Birãuþiu, cu toatã bunãvoinþa ce o avea, nu-i dãdea mîna sã
lucreze pe credit, mai ales cînd cei ce-l solicitau nu prezentau nici un soi de
garanþie. Criza era într-adevãr fãrã speranþe de salvare. Cele dintîi numere de la
începutul anului 1903 au putut totuºi apãrea graþie abonamentelor ce se încasau, cu ajutorul cãrora s-au achitat datoriile din trecut la tipografie ºi s-au acoperit cheltuielile numerelor cari deschideau anul al II-lea.
(…) În ziua de 1 aprilie 1903, s-au anunþat schimbãrile de la revistã care în
realitate se fãcuserã de mult, dar nu le cunoºteau decît cei din intimitatea redacþiei. Se anunþa retragerea lui Aurel P. Bãnuþiu ºi a comitetului de redacþie. Se mai
anunþa colaborarea lui ªt. O. Iosif, dr. Sextil Puºcariu, Zaharia Bârsan, Vasile
Pârvan, etc. Era cea dintîi încercare a Luceafãrului de a deveni o revistã literarã
a tinerei generaþii de scriitori români de pretutindeni (…).
Redacþia ºi administraþia s-au mutat în locuinþa mea din strada Zöldfa, compusã din douã camere în etajul al III-lea. În cîteva zile, era o adevãratã harababurã
de numere vechi, de adrese, de manuscrise ºi de registre.
Deodatã cu despãrþirea de comitetul de redacþie, ne-am despãrþit ºi de Tipografia Poporului Român a lui Birãuþiu, în urma intrigilor teozofice ale lui Dionisie
Stoica, Dumnezeu sã-l ierte acolo unde îºi doarme somnul de veci.
Apelurile disperate la restanþieri au dat oarecare rezultate, aºa cã am putut
tipãri trei numere la Tipografia Franklin, la care am ajuns prin mijlocirea lui Gh.
Alexici. Atunci a început „prietenia” noastrã cu Alexici, care mai pe urmã a colaborat la Luceafãrul alãturi de ceilalþi filologi, dr. Sextil Puºcariu ºi Iosif Popovici.
Bietul Alexici era foarte mîndru de aceastã tovãrãºie ºi nu ne-ar fi dat pe un cap
de þarã.”2

Activitatea literarã ºi filologicã
De formaþie filolog, Alexici a studiat elementele maghiare din limba românã,
originea limbii române, a alcãtuit dicþionare ºi gramatici, semnînd ºi Popa Coresi.
O istorie a literaturii române scrisã în limba germanã, pe care a publicat-o la
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Leipzig în 1906, a fost aspru criticatã în þarã, mai ales pentru tendinþa de a
exagera contribuþia transilvãnenilor, în defavoarea scriitorilor din celelalte
provincii româneºti. Tot pentru afirmarea literaturii române în strãinãtate,
Gh. Alexici a tradus în limba maghiarã din scrierile lui Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, Barbu Delavrancea º.a.3
În rãpîndirea culturii româneºti un rol deosebit l-a avut Gh. Alexici. E autor al
unor gramatici româneºti, studii de istoria literaturii ºi a culturii româneºti. A
colaborat la enciclopediile maghiare publicate la Budapesta, aici a prezentat
cultura ºi civilizaþia româneascã. Prima enciclopedie mare care cuprinde o scurtã istorie a literaturii universale în limba maghiarã a fost Pallas Nagy Lexikon în
18 volume, care a apãrut începînd din anul 1893. Colaboratorul principal pentru
articolele de literaturã românã a fost Gheorghe Alexici (Alexi György). Articolele
sale de literaturã, deºi deseori cu greºelile inerente începutului, sînt bine documentate pentru epoca respectivã. De pildã, lui V. Alecsandri profesorul Alexici
i-a dedicat 3 coloane, în care, dupã analiza vieþii ºi operei poetului, trece la
aprecieri asupra tendinþelor latinizante ardeleneºti cãrora Alecsandri ºi alþii
s-au împotrivit. Peste cîþiva ani, îl vom gãsi pe Gheorghe Alexici printre colaboratorii principali ai unei noi enciclopedii, Révai Nagylexikon, publicatã în
20 de volume
Tot lui Gh. Alexici îi atribuim amplul capitol de literaturã românã din prima
enciclopedie maghiarã de literaturã universalã, coordonatã de Heinrich Gusztáv
ºi intitulatã Egyetemes Irodalomtörténet (I–III. vol. 1903–1907).4
A tradus foarte multe opere româneºti în limba maghiarã. S-a strãduit sã prezinte cultura românescã în mediul maghiar. Avea foarte bune relaþii cu personalitãþi de seamã ale culturii ºi literaturii maghiare. Unii biografi ai lui Bartók Béla
susþin cã acesta ar fi luat lecþii de românã de la Gheorghe Alexici. Profesorul de
la catedra românã a fost familiarizat ºi cu teatrul, a tradus mai multe piese
româneºti în limba maghiarã, ca: Lecþia de Radu D. Rosetti, Nãpasta a lui Ion
Luca Caragiale. Aceste piese au fost prezentate publicului maghiar din Budapesta. La o ºedinþã a Academiei Române, B. P. Haºdeu i-a adresat lui Gheorghe
Alexici urmãtoarele cuvinte: „Ungurii au reprezentat la Budapesta piesa unui
scriitor român din Bucureºti. Nimic mai natural, deci, decît sã ne alãturãm ºi noi
sferei dv. de activitate, ca sã continuaþi munca începutã, s-o continuaþi pe calea
ce aþi deschis-o, cãci astfel douã naþiuni vor aplauda succesele dumneavoastrã.”5
Mai sus am amintit, cã Alexici a avut relaþii ºi cu Octavian Goga, student la
Budapesta. Goga a tradus în limba românã foarte multe poezii de Petõfi, Ady. El
a tradus ºi Tragedia omului de Madách. Traducerile lui Goga au stîrnit o vie
impresie în cercurile literare maghiare, deoarece erau de un nivel poetic incontestabil. Pentru aceastã activitate ºi pentru activitatea sa poeticã de excepþie Societatea literarã Petõfi îl alege la 11 decembrie 1910 membru al ei. Iatã scrisoarea trimisã în ziua respectivã:
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„Mult stimate ºi mult preþuite domn,
Societatea „Petõfi” urmãreºte de ani de zile cu atenþie splendidele Dv. manifestãri poetice, care, la rugãmintea noastrã sunt traduse în maghiarã de prietenii
noºtri români printre care prof. univ. dr. Gheorghe Alexics. De cîte ori apare pe
piaþa cãrþii cîte un volum sau în revistele literare româneºti cîte o poezie semnatã
de Dv., dr. Gh. Alexics ni le face cunoscute ca perle ale literaturii române. Astfel
am fãcut cunoºtinþã ºi cu minunatele Dv. traduceri din Petõfi. Operele marelui
nostru poet nemuritor n-au fost încã traduse în limba românã într-un limbaj atît
de strãlucitor. Traducerile Dv. din Petõfi sînt fãrã egal în literatura universalã.
Din aceastã adîncã preþuire izvorãºte acea idee a noastrã ca – drept semn de
stimã faþã de excepþionalul Dv. talent poetic, precum ºi pentru traducerea în cel
mai frumos limbaj românesc al operelor lui Petõfi – sã ne exprimãm recunoºtinþa
ºi sã vã alegem pe Dv., mult preþuite domn, membru de onoare al „Societãþii
Petõfi”. Propunerea am anunþat-o în ºedinþa societãþii noastre þinutã astãzi în
Academia maghiarã de ºtiinþe ºi ea a fost primitã cu entuziasm. La 17 decembrie
va avea loc adunarea noastrã generalã de alegeri, dupã care cu nepreþuita Dv.
îngãduinþã vã voi trimite actul societãþii.
Vã rog, mult stimate domn, sã primiþi atenþia noastrã cu aceeaºi caldã cordialitate cu care noi vã salutãm pe Dv., pe excepþionalul poet, pe cel mai bun traducãtor în româneºte al lui Petõfi.
Alãturînd cordialul salut al dr. Gh. Alexics, cu cele mai alese consideraþiuni.
Kéry Gyula
secretarul Societãþii „Petõfi”
directorul casei „Petõfi”6
Mulþumitã activitãþii filologice ºi literare a lui Alexici mulþi literaþi români au
ajuns cunoscuþi ºi apreciaþi în mediul unguresc.

Activitatea folcloristicã
Gheorghe Alexici a fãcut atît cercetãri de filologie românã (etimologii, originea limbii), cît ºi de folclor. La catedra de limbã ºi literaturã din Budapesta, singurul profesor care s-a interesat de folclorul românesc – nu numai la cursuri, ci ºi
în activitatea lui ºtiinþificã – a fost Gheorghe Alexici. El a lucrat în acest domeniu
mult mai intens decît toþi trei înaintaºi ai lui (Alexandru Roman, Ioan Ciocan ºi
Iosif Siegescu) luaþi împreunã. „Cercetãtor de mîna întîi”, „folclorist de avangardã”, cum îl numeºte I. Diaconu, apreciindu-i meritele în anticiparea aplicãrii
unor metode de cercetare modernã, în transcrierea foneticã a textelor, în explicarea genezei ºi circulaþiei motivelor, în modul de abordare comparatist al studiului de folcloristicã, Alexici începe sã culeagã literaturã popularã, în 1883, la
îndemnul profesorului Alexandru Roman.7 Am amintit cã încã din anul 1887
Alexici publicase, în periodicele maghiare din Budapesta, traduceri de poezie
popularã româneascã culeasã de el însuºi. Tot în 1887, din însãrcinarea societãþii Kisfaludy, Alexici împreunã cu cunoscutul cercetãtor Herrmann Antal,
fost profesor de etnografie la Cluj ºi Seghedin, întreprinde o anchetã folclo-
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ricã în Banat, Hunedoara ºi Bihor, dupã care scrie Cãlãtoria mea printre
români (Utazásom az oláhok között), în care expune cîteva dintre principiile ºi concluziile sale în legãturã cu munca de culegere a folclorului. Se remarcã insistenþa cu care revine asupra necesitãþii de a nu se interveni în texte.
Apreciind rezultatele anchetei pe teren, Alexici se declarã foarte satisfãcut,
deoarece „colecþia…, în ce priveºte cantitatea ºi calitatea, rivalizeazã cu orice
publicaþie de poezie popularã, care a vãzut lumina zilei pînã atunci, atît în
literatura românã, cît ºi în alta strãinã.” …ea se deosebeºte cu totul de publicaþiile de literaturã popularã româneascã de pînã atunci, în primul rînd prin
faptul cã „n-a schimbat cuvintele care trãiesc în limba fiecãrei regiuni, ci ele
au fost redate întocmai, neatinse, aºa cum le foloseºte poporul însuºi”, în al
doilea rînd, pentru cã „a pãstrat pronunþia poporului în toate privinþele”,
alcãtuind ºi un sistem de transcriere specialã în acest scop. (…)
Dupã ce criticã pe Atanasie Marienescu pentru modificãrile aduse culegerilor
de Balade ºi Colinde, insistã din nou asupra valorii transcrierii fonetice adoptate
de el. Explicã apoi cum a procedat la culegerea pe teren. Reþinem cîteva amãnunte care ne par interesante. Cercetãtorul se prezenta întîi preoþilor ºi învãþãtorilor, consideraþi ca cei mai buni cunoscãtori ai poporului. Cîþiva dintre ei i-au ºi
cedat culegeri proprii de literaturã popularã. „Pe aceastã cale am ajuns ºi la o
culegere de poezie din anul 1831, în care sînt eternizate cîntecele unei epoci
apuse. Nu e nevoie sã amintesc cît de preþioasã e aceastã colecþie.” Asculta pe
informatori la ei acasã, la muncã, la petreceri. Cînd auzeau cã e ºi el român ºi le
mai dãdea ºi ceva de bãut, oamenii îºi dezlegau limba, încît abia mai putea prididi cu notarea textelor. S-a adresat o datã ºi moºierului satului, care a poruncit
»slugilor« sale sã-i spunã cîntece cît mai multe ºi mai frumoase: »În curs de o
sãptãmînã am cules acolo mai mult decît în toatã expediþia mea.« Greutãþi a
întîmpinat doar la culegerea descîntecelor. Foarte puþine arii a gãsit ºi la fetele
din ºezãtori, la feciorii de la joc ºi la muncile cîmpului: abia o melodie, douã. În
schimb, enorm de multe texte. În încheiere, dã în traducere 10 texte lirice, 2
balade ºi se ocupã de diferiþi traducãtori ai textelor noastre de literaturã popularã în ungureºte.”8
Trec aproape 10 ani fãrã ca Alexici sã mai publice vreun articol de folclor. În
anul 1897 ia atitudine în chestiunea influenþelor reciproce ale folclorului românesc ºi maghiar. Publicã atunci în revista Ethnographia o serie de articole, adunate în broºura Vadrózsapör, în care publicã ºi numeroase texte populare în
româneºte ºi ungureºte. Unele din ele sînt culese în fostele judeþe Arad, Bihor ºi
Caraº-Severin, deci regiuni pe care le vom întîlni mereu în volumele lui special
închinate folclorului românesc.
La doi ani dupã apariþia acestei broºuri, în 1899, apare vol. I de Texte din
literatura poporanã românã. E lucrarea despre care Alexici susþine cã reprezintã o muncã de 15 ani. În studiul introductiv, anunþã cã Textele vor apãrea în trei
volume. Subtitlul special al vol. I Poezia tradiþionalã, este, desigur, impropriu.
Alexici se gîndea, probabil, la genul epic ºi la toate textele lipsite de caracter
liric. Volumul II avea sã cuprindã poezia liricã cu o prefaþã despre ritmul poeziilor poporane, iar vol. III gramatica materialului ºi vocabularul.
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„A apãrut însã un singur volum: întîiul. Acesta cuprinde balade, poveºti,
descîntece ºi diferite texte mãrunte din regiuni aproape cu totul necercetate pînã
atunci. Sînt de fapt regiunile pe care le-a strãbãtut în anul 1887 ºi – probabil – ºi
în cei urmãtori.
În periodicele româneºti nu ºtim sã i se fi fãcut volumului decît o singurã
recenzie: aceea a lui Mihail Dragomirescu, în care colecþia este aspru criticatã,
atît pentru gruparea materialului, pentru subtitlul impropriu – Poezia tradiþionalã –, cît ºi pentru semnele diacritice. Tîrziu, dupã 35 de ani, un specialist de
valoare, Ion Diaconu, prezintã culegerea lui Alexici ca una din cele „fãcute metodic”, alãturi de culegerile lui Canianu, Oniºor, Candrea-Densuºianu-Speranþia,
Iosif Popovici, Weigand etc. El afirmã: „Cu colecþia lui Alexici, miºcarea folcloricã de la noi capãtã o vigoare nouã”… E un „cercetãtor de mîna întîi…, folclorist
de avangardã: metoda lui de lucru – precizatã din 1906 încolo – va fi chipul în
care ºi astãzi se înþeleg problemele folclorului”… Alexici „se gîndeºte la utilizarea
fonografului, noutate surprinzãtoare la noi pentru veacul al XIX-lea…”. Referinduse la valoarea variantelor, Diaconu scrie: „Pentru prima oarã un folclorist anticipa la noi problema creaþiei populare ºi a circulaþiei ei…, balada noastrã trebuie
comparatã cu a slavilor din Balcani”… Acestea sînt aprecierile elogioase ale unui
cercetãtor foarte competent, serios ºi zgîrcit în laude, ca Diaconu, despre Texte
din literatura poporanã.”9
Al doilea volum al acestei opere, rãmas în manuscris, a apãrut postum, dupã
67 de ani, prefaþat ºi îngrijit de Ion Muºlea. Volumul cuprinde o bogatã culegere
de literaturã popularã româneascã din anii 1883-1898. Culegerea lui Alexici e
importantã ºi din punctul de vedere al teritoriului cercetat. În general, regiunile
apusene au fost slab explorate. Aradul ºi Timiºul sînt terenuri aproape neatinse.
Din aria larg cuprinzãtoare a Transilvaniei vestice ºi a Banatului, culegãtorul a
ales pentru culegeri anume sate. Cele mai multe sate sînt din comitatul Arad, pe
care îl cunoºtea foarte bine, dat fiind cã el însuºi se nãscuse în Arad.
Culegerea lui Alexici înlãturã o lacunã serioasã în aria cercetãrilor folclorului
românesc, cu cele 558 de cîntece ºi strigãturi culese de-a lungul graniþei de vest.
Acest volum cuprinde aproape numai texte lirice. Cele mai multe texte ale lui
Alexici nu se mãrginesc la înregistrarea realitãþii imediate, ci ne descoperã un
ales simþ artistic ºi adîncul sentimentelor umane. Sînt frumoase îndeosebi
cîntecele de dragoste. Multe cîntece, mai ales cele scurte, de cîte 4-6 versuri, sînt
pline de neastîmpãrul tinereþii. Gãsim în ele mãrturisiri ºtrengãreºti:
„Mîndra mea îi craºoveancã,
Þucu-i ochii º-o sprînceanã
ªi cercelu din ureche
ªi guriþa cînd m-i sete.”
Din simþire ºi fantezie poeticã s-au nãscut versuri ca:
„Bade, doru meu c-a tãu,
Dari-ar bunu Dumnezeu,
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Ca sã-l poci împreuna,
Cu dragu l-aº sãmãna.
ªi l-aº face stog în prag
ªi l-aº îmbleti cu drag
ªi l-aº cerne pîn sprîncene
ªi l-aº da inimii mele.”

În colecþia lui Alexici sînt ºi numeroase strigãturi ºi cîntece în care poetul
popular ºtie sã facã haz de necaz. Ele aduc o notã de veselie glumeaþã, completînd
trãsãturile morale ale oamenilor þinuturilor cercetate:
„Moºu cu barba cãruntã,
Nu-l ducã dracu la nuntã,
Cã nici joacã, nici cîntã,
Numa ºede-n loc ºi mîncã.”
Deosebit de impresionantã e viaþa pustei, credem cã apare prima oarã, într-o
prezentare atît de amplã ºi de autenticã, în poezia româneascã popularã. Iatã trei
începuturi de texte:
„Mã dusei la secerat
În pustã la Mãderat”
„Frunzã verde de lãcustã,
Ieste-on birt la Ana-n pustã”
„Cicoºî din Chitighaz
Cum însarã mînzu-nºalã,
ªi ies la pustã afarã”10
Citind acest volum, putem sã spunem cã culegãtorul de folclor nu este legat
de o anumitã îndeletnicire intelectualã, ci i se cere pasiune, o bunã cunoaºtere a
mediului creator de folclor, probitate ºtiinþificã. Alexici îºi însuºeºte tehnica, are
cunoºtinþe filologice, ºtie sã foloseascã semnele diacritice, sã întocmeascã o fiºã
a informatorului, sã cerceteze procesul creaþiei folclorice, valoarea esteticã ºi
rolul sãu social. Trebuie sã aducem omagiul nostru de recunoºtinþã, fiindcã filologul ºi folcloristul Gheorghe Alexici a cules cu onestitate folclorul zonei noastre, fãrã sã se gîndeascã la recompense, satisfacþia fiind strãduinþa de a-ºi face
datoria de cãrturar, de a-ºi manifesta recunoºtinþa pentru cei rãmaºi în þinutul lor
natal, dezvãluind lumii comoara creaþiei lor spirituale.
Dupã publicarea primului volum Texte din literatura poporanã românã,
Alexici se ocupã doar sporadic, în mici articole sau în capitole de lucrãri generale, cu folclorul. Lucrarea despre Tilu Buhoglindã nu prezintã interes pentru noi.
Cîteva materiale de literaturã popularã a dat în monografia comitatului Timiº
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(1912). A mai publicat, într-o bibliotecã de popularizare, cîteva poveºti traduse în ungureºte (Román népmesék). Într-un volum de istorie literarã, dedicat
popoarelor romanice ºi publicat în limba maghiarã, gãsim o sumarã, dar bunã
prezentare a folclorului românesc. Interesant e ºi articolul Din trecutul poeziei poporane române, în care atenþia lui Alexici începe sã se îndrepte spre
muzica ºi ritmul poeziei populare româneºti. Cerceteazã influenþele folclorului românesc asupra celui maghiar, depistate în texte, melodii, ritmuri, dansuri, sesizînd sincretismul creaþiilor populare.11
Concepþia lui Alexici despre folclor, aºa cum reiese din lucrãrile sale, se dovedeºte a fi dintre cele mai moderne în epocã. Temeinic informat, la curent cu
miºcarea folcloristicã din þarã ºi cu cea europeanã, el este un precursor al orientãrii filologice în folclorul românesc, prin redarea fidelã a textelor ºi mai ales prin
transcrierea lor cu ortografie „folcloristicã”, un sistem intermediar între ortografia curentã ºi transcrierea foneticã. Observaþii judicioase a fãcut cu privire la
evoluþia genurilor ºi speciilor folclorice ºi la asemãnarea dintre eposul românesc
ºi al altor popoare, în special, sud-slave. În legãturã cu procesul de creaþie ºi
circulaþie în folclor, Alexici ia în discuþie necesitatea studierii variantelor. Prin
colecþia sa, a contribuit la cunoaºterea folclorului unor zone puþin vestigate pînã
la el (Banat, Hunedoara ºi mai ales Bihor).
Gheorghe Alexici moare la 7 februarie 1936. Fiul sãu, matematicianul Gheorghe Alexici cu renume mondial, membru, mai tîrziu secretar al Academiei Maghiare a avut strînse relaþii cu românii din Ungaria. A avut un rol activ la constituirea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria la 21 martie 1948. Adunarea
geneneralã de constituire l-a ales preºedinte onorific, alãturi de preºedintele
Dumitru Sabãu.

Dimitrie Sabãu, Gheorghe Alexici, Gheorghe Nãdãban ºi Gheorghe Kardos
la constituirea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria
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ANEXE
Mai jos redãm poezii, strigãturi, doine apãrute în revista Poporul, publicaþie condusã ºi redactatã la Budapesta de Gheorghe Alexici.

Poezii poporale
– Strigãturi –
Cîtu-i þara ungureascã
Nu-i ca fata româneascã
Cu brîu roºu ea se-ncinge –
Inima dupã ea-þi plînge
Pînã pe lume trãieºti
Tot românã sã iubeºti.
————
Vai mîndruþã gura ta
De-aº bea-o cu lingura
Nu m-aº putea sãtura.
Rele-s, Doamne, frigurile:
Da-s mai rele dragostile,
Cã de friguri te lipseºti
Dar dã dragosti nebuneºti
——————
Drãguþul de astã-varã
Sã roagã sã-l iubesc iarã,
Nu-s eu mohor de la ºurã
Sã iubesc o spãlãturã,
Nu-s eu pleavã de ovãs,
Ce-am iubit iar sã iubesc.
(Poporul, 1896, nr. 38. p.13)
Doine ºi strigãturi culese
din gura soldaþilor noºtri
Cînd de-acasã am plecat,
Tat-a rãmas la arat
ªi mama la secerat
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A mea mîndrã o-am lãsat
Cu gura nesãrutatã,
Cînepa nesãmãnatã.
ªi-am ºezut numai o varã
ªi-am venit acasã iarã:
Cînepa i-am sãmãnat
ªi gura i-am sãrutat.
Frunzã verde de secarã,
În cãtane m-am dus iarã,
ªi cînd am venit acasã:
Cînepile au fost topite,
Mîndrele îmbãtrînite;
Cînepile-au fost culese,
Mîndrele din sat alese,
Credinþate ºi mirese.
Cînepile-au fost în baltã
ªi-a mea mîndrã mãritatã.
ªi de s-ar fi mãritat,
De la noi al treilea sat,
Nu mi-ar fi aºa bãnat;
Darã ea s-a mãritat
De la noi a treia casã,
ªi-s tot cu inima arsã.
Într-un casã: vãzu-o,
Ies afarã: auzi-o;
Mãicuþa-mi pune dã cinã,
Eu suspin de la inimã,
Mãicuþa mã mîngîia
ªi din gurã îmi zicea:
„Nu fii aºa supãrat;
Satu-i mare, fete-s multe,
Þi-i alege una de frunte.”
„Maicã, mãiculiþa mea
Ceru-i mare, stele-s multe
ªi mai mari ºi mai mãrunte,
Dar ca luna, nu-i nici una
De mare, de luminoasã,
Nici ca mîndra de frumoasã.”
(Poporul, 1912, nr. 29, p. 460–461)
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Elena Rodica Colta

Cultul Sfintei Paraschiva
la românii din Ungaria
De la uitare la desacralizare
Gândul de a scrie aceastã lucrare mi-a venit recenzând cartea Emiliei Martin,
Sãrbãtorile calendaristice ale românilor din Ungaria.1
Urmãrind cronologia sãrbãtorilor prezentate în carte, am constatat cu uimire
cã, din ºirul sãrbãtorilor bisericeºti, românii din Ungaria nu-l þin pe Sfântul Dimitrie
ºi pe Sfânta Paraschiva, ambii sfinþi importanþi în panteonul ortodox, a cãror
moaºte se gãsesc în România.
Cu toate cã amândoi sfinþii din luna octombrie meritã o atenþie specialã, în
cele ce urmeazã mã voi referi doar la Paraschiva, al cãrei cult prilejuieºte anual
în ziua de 14 octombrie impresionante pelerinaje panbalcanice2 la Iaºi.
M-am întrebat prin urmare dacã într-adevãr românii din Ungaria nu o cunosc
pe Sf. Paraschiva sau dacã este vorba de o anumitã uitare, datoratã transferului
de valori dinspre sacru spre modern.
Faptul cã una dintre bisericile româneºti din Giula, ridicatã în secolul al XVIIIlea, are hramul Sf. Paraschiva3, cã dupã ce a fost reconstruitã în 1861 aceastã
bisericã va fi târnositã de episcopul Aradului tocmai de ziua hramului, în 14
octombrie 1864, ne demonstreazã cã odinioarã a existat ºi în Ungaria un cult
pentru Paraschiva, în prelungirea celui din þinuturile vestice ale României.
ªi nici nu putea sã fie altfel de vreme ce întreaga bisericã ortodoxã românã
þine ziua de 14 octombrie ca sãrbãtoare, viaþa Cuvioasei Paraschiva, figurând în
antologhioane, în mineiul pe luna octombrie ºi în sinaxar.
În aceastã zi, pe tetrapod, în bisericã se pune, sau în orice caz se punea, icoana prãznicarã a sfintei, spre a se închina oamenii la ea.
Dacã acest cult, al celei mai importante sfinte ortodoxe dupã Maica Domnului
s-a pierdut azi la românii din Ungaria4, la fel cum s-a pierdut ºi acest nume5,
odinioarã frecvent în satele cu populaþie româneascã, mentalul popular a conservat, cum vom vedea în partea a doua a lucrãrii, credinþele ºi superstiþiile legate de aceastã sfântã ºi chiar urmele unui vechi cult precreºtin.
Fiindcã aºa cum s-a întâmplat ºi cu alþi sfinþi ortodocºi6, biserica a suprapus
sãrbãtoarea creºtinã a Paraschivei peste arhaicul cult al unei zeitãþi pãgâne.
Ori la periferia vesticã a ortodoxismului românesc s-a pierdut mitul creºtin ºi
au rãmas practicile rituale de venerare ºi de protecþie, ultimele cu unele rãdãcini adânci în stratul pãgân.
Sã fi fost zeitatea pãgânã mai puternicã decât sfânta în lumea satului românesc din extremitatea vesticã de locuire? E totuºi greu de spus, mai ales într-un
mediu cultural, în care acum se cunosc atât de puþine lucruri despre ea.
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Sfînta Paraschiva, icoanã pe lemn din Colecþia Bisericii Ortodoxe Române
din Ungaria
Acesta este motivul pentru care mi-am propus sã recuperez informaþia pierdutã ºi sã prezint, povestea vieþii Paraschivei, în varianta oficialã ºi în cea popularã,
formele în care a fost consacratã de bisericã ºi metamorfozele pe care le-a cunoscut reprezentarea oficialã în imaginarul popular românesc din þinuturile de
vest, prin diferite suprapuneri culturale.
Dar ca sã încep cu începutul, trebuie sã spun cã în calendarul ortodox existã
4 Sfinte Paraschive, þinute la date diferite: o Paraschivã din timpul lui Nero (20
mai), Paraschiva de la Roma sau cea Veche, fiica lui Agaton (26 iulie), Paraschiva
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din Epivados sau cea nouã (14 octombrie) ºi Paraschiva din Ikonia (28 octombrie)7, fiecare cu propria-i biografie.
Dintre aceste Paraschive, românii, bulgarii, sârbii ºi grecii stabiliþi la Istanbul o
þin pe Sfânta din Epivados, cunoscutã ºi ca Paraschiva din Târnovo sau cea Nouã,
ale cãrei moaºte au fost aduse în 1641 de Principele Moldovei Vasile Lupu, la
Iaºi.
Viaþa oficialã a Sf. Paraschiva a fost scrisã în secolul al XIV-lea în Bulgaria de
Patriarhul Efremi.8 Povestea, destul de simplã, este totuºi impregnatã în final de
miraculosul creºtin. Nãscutã în Epivados9 în Tracia, în anul 1022 (sec. XI ) într-o
familie de creºtini bogaþi, i se dã numele de Paraschevi pentru cã s-a nãscut întro vineri.10 Încã de micã a fost milostivã. Într-o zi, ieºind din bisericã, Paraschiva
ºi-a schimbat hainele cu un cerºetor. Cu toate cã a fost certatã de pãrinþi a pãstrat
acest obicei, ºi de câte ori a avut ocazia ºi-a dãruit hainele scumpe sãracilor ºi
s-a îmbrãcat în haine umile. Dupã moartea pãrinþilor ºi-a împãrþit averea ºi a
început sã ducã o viaþã pioasã. A vizitat locurile sfinte dupã care s-a aºezat în
deºertul Iordaniei unde a trãit o viaþã plinã de privaþiuni pânã i-a apãrut îngerul care a îndemnat-o sã se întoarcã acasã, sã moarã acolo. La Epivados nu o
mai recunoaºte nimeni ºi este îngropatã în afara satului. Dupã o vreme peste
ea a fost îngropat un înecat. Noaptea, unui evlavios i s-a arãtat în vis „o fecioarã luminoasã în haine de reginã, înconjuratã de soldaþi. Unul dintre soldaþi îi zice omului în vis »Gheorghe, de ce aþi profanat corpul sfintei
Paraschiva? Luaþi-l repede ºi puneþi-l într-un sicriu luminos, cãci Dumnezeu – Împãratul a vrut-o frumoasã ºi i-a dorit numele lãudat pe pãmânt«’’.
Din aceastã biografie constatãm cã Paraschiva din Epivados n-a fost o martirã
ca celelalte Paraschive din calendar, care au murit de sabie pentru credinþa lor, ci
o cuvioasã, sanctificatã de biserica ortodoxã pentru pioºenia ei.
Dacã în timpul vieþii a fost o mare cãlãtoare, nici dupã moarte trupul ei nu
s-a odihnit, fiindcã începând din secolul al XIII-lea osemintele îi vor fi purtate
în spaþiul ortodoxiei balcanice dintr-un loc în altul vreme de patru secole.
Cândva în anii 1236–1238, þarul Ioan II Assan a luat trupul sfintei de la cruciaþi
ºi l-a instalat solemn la Târnovo, capitala sa, unde a pus sã fie construitã o bisericã special pentru moaºtele Paraschivei. Ca sã le punã la adãpost din calea
pãgânilor, moaºtele au fost duse în 1394 de la Târnovo la Vidin, iar de aici, în
1396, la Belgrad.11
Dupã cucerirea Belgradului, Soliman Magnificul mutã moaºtele sfintei la Patriarhia de la Constantinopol. În felul acesta sfânta se întoarce în þara ei.
În sfârºit, în anul 1641, principele Moldovei, Vasile Lupul, rãscumpãrã moaºtele de la Patriarhie ºi obþine de la turci pe bani dreptul de a le duce în þara sa.
Trei mitropoliþi, Ioanichie din Heracleea, Partenie din Adrianopole ºi Teofan din
Paleopatra însoþesc moaºtele pânã la Iaºi, unde sunt depuse în Biserica Trei
Ierarhi, construitã, la fel ca biserica din Târnovo, special pentru a le primi.12
Faptul cã înainte de a ajunge la Iaºi moaºtele Paraschivei au stat în Bulgaria
150 de ani, în Serbia 125 de ani, la Constantinopol 120 de ani, îi îndreptãþeºte pe
sârbi, bulgari ºi pe grecii din Turcia sã ºi-o revendice pe Paraschiva drept sfântã
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a lor. Minunile care le-a fãcut aceasta dupã moarte, vindecãrile, care au avut loc
în toate locurile, în care s-au gãsit moaºtele ei, transmise de tradiþia oralã a tuturor acestor þãri, explicã într-un fel dimensiunea panbalcanicã a cultului ei, despre care am vorbit deja.
Biserica ortodoxã a legat de cultul Sfintei Paraschiva cele 52 de vineri din an
în care se comemoreazã patimile lui Hristos ºi ziua de 14 octombrie, cunoscutã
în popor ºi sub numele de „Vinerea Mare de toamnã.”13
Cultul oficial, ca ºi ofrandele ºi sacrificiile care îi sunt dedicate, se adreseazã
imaginii ei canonice, consacratã de bisericã.
Tradiþia bizantinã a inclus-o pe Paraschiva în rândul sfinþilor pictaþi în interiorul bisericii. Imaginea era însoþitã de textul „Sfânta prea cuvioasa maica noastrã Parascheva cea Nouã”. Ea este reprezentatã întreagã, cu hiton, maforion ºi
nimb. În mâna dreaptã þine crucea, iar stânga este ridicatã pentru rugãciune.
Lumea satului românesc n-a receptat-o însã în forma consacratã, ci ºi-a produs propriile reprezentãri, în care Paraschiva dobândeºte o altã identitate sau
mai precis, alte identitãþi.
O prima modificare apare chiar la imaginea ei de sfântã. Icoanele pe lemn ºi
pe sticlã, executate de meºterii populari, nu mai þine seama de canoane, semn cã
poporul a vãzut-o altfel.
Indiferent de zona geograficã în care a fost produsã, iconarii o picteazã: bust,
înveºmântatã în chiton, cu maforion roºu, þinând într-o mânã crucea în cealaltã
ramura de finic, simbol al muceniciei, sau cruce ºi rotulus. La aceastã imagine,
aproape toþi meºterii iconari pe sticlã, zugravii pe lemn sau copiºti-ilustratori14, i-au adãugat coroanã, apropiind-o imagistic de Maica Domnului, semn
al unui transfer al cultului marial, de sorginte occidentalã, asupra Paraschivei.
În lumea ruralã ortodoxã Paraschiva preia funcþiile Maicii Domnului, devenind protectoarea femeilor cãsãtorite ºi a treburilor cãminului. Acest lucru face
ca, la sârbii bãnãþeni, ea sã fie sfântul favorit pentru rolul de patron al casei, „cã
ajutã ºi e bine”.15
Acest transfer mental dinspre Maica Domnului spre Paraschiva, a avut loc
însã cu veacuri în urmã, în Bulgaria, unde existã chiar o sãrbãtoare a Paraschivei,
ce substituie o veche sãrbãtoare a Fecioarei16, fiind preluatã de românii de la
nord de Dunãre mai târziu. Cuvintele „doamna” sau „maica noastrã”, reprezentând apelative ale Maicii Domnului, înscrise pe icoanele cu Paraschiva,
sunt o dovadã în acest sens.
Cât priveºte rotulusul din unele icoane sau ramura de finic din altele, ele au în
imaginaþia popularã o altã origine, de asemenea veche, determinatã tot de un
transfer, de data aceasta de persoanã, produs de la Sf. Paraschiva cea Veche,
Romana, spre Paraschiva cea Nouã din Epivados, care a trãit cu ºapte secole mai
târziu.
În erminiile bizantine Paraschiva Romana þine rotulus. Ea a murit de sabie,
martiriu la care face trimitere ramura de finic.
Acest transfer îl descoperim ºi în hagiografia popularã a Sfintei Paraschiva,
care a circulat, începând cu sfârºitul secolului al XVI-lea, vreme îndelungatã în
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spaþiul românesc, fiind inclusã de copiºti în corpul diferitelor manuscrise din
Transilvania. Comparând povestea popularã cu biografiile oficiale ale celor
douã Paraschive din Sinaxar, constatãm cã textul popular, deºi vorbeºte despre Paraschiva din Epivados, prezintã de fapt viaþa Paraschivei Romana. Altfel
spus: sfintei din Epivados i s-a confecþionat o falsã identitate. În aceastã biografie Paraschiva este supusã multor cazne, pentru a o face sã renunþe la credinþa ei, ca în final sã fie decapitatã. Trebuie sã mai adãugãm cã hagiografia
este impregnatã de miraculos creºtin, ajutorul divin pe care îl primeºte sfânta, contribuind la convertirea mai multor popoare.
În aceastã formã de roman popular, pãtrunde povestea Paraschivei din
Epivados în spaþiul românesc nord-dunãrean încã înainte de aducerea moaºtelor.
Încercând cu o altã ocazie17 sã explicãm cum s-a produs aceastã mistificare,
am ajuns la concluzia cã ea a avut loc cândva în secolul al XIII-lea, dupã aducerea osemintelor Paraschivei din Epivados la Târnovo, capitala Þaratului valahobulgar, unde exista deja un cult pentru Paraschiva Romana, datând din vremea
creºtinismului primitiv, ce trebuie pus în legãturã cu privirea întoarsã a vlahilor
spre Italia, datoritã mitului originii românilor din troienii mutaþi în aceste
pãmânturi.18
Aºa se face cã sub numele noii Paraschive consacratã de biserica ortodoxã,
prin falsa biografie, românii de la sud de Dunãre continuau sã venereze martira
latinã. Credem cã povestea a fost scrisã de un român (vlah) la curtea þarului
(bulgarii ºi-au confecþionat propria lor hagiografie popularã, tot fantezistã ºi
impregnatã de miraculos, pornind de la viaþa cuvioasei din Epivados) ºi a ajuns
la nord de Dunãre printr-un manuscris slavon azi pierdut.
Traducerea textului în limba românã produce însã o nouã modificare faþã de
biografia elaboratã de patriarhul Efremii, care va distanþa varianta popularã de
cea vehiculatã de bisericeascã pânã la a le face de nerecunoscut.
În traducere vernacularã Paraschevi înseamnã a cincea, iar textul biografic
spune cã a primit acest nume pentru cã s-a nãscut în acea zi. Ori a 5-ea zi din
sãptãmânã este ziua de vineri, motiv pentru care bulgarii îi vor traduce numele
în Petka, sârbii Pjatnica, iar românii Vineri.
În manuscrisele vechi româneºti Paraschiva apare iniþial cu numele de Petka,
cum figura în manuscrisul medio-bulgar utilizat ca model de traducãtor, iar din
secolul al XVIII-lea cu numele de Sf. Vineri.
Rugãciunea sfintei de dinaintea tãierii capului, cu care se terminã toate aceste
texte populare, care au circulat ºi în Apuseni ºi în Bihor, explicã în parte marea
sfinþenie cu care este þinutã ziua de vineri de cãtre românii de aici.
Sã vedem însã ce-l roagã Sf. Vineri pe Dumnezeu. Ea spune: „sã dai mãrirea
ta celor ce vor face pomanã mie ºi prinoasã ºi liturghii ºi lumini ºi vor cinsti
acest praznic. Blagosloveºte, Doamne, casele acelora ºi holdele lor ºi boii lor ºi
dobitoacele lor ºi sã fugã de la ei toate Duhurile ceale rele ºi sufletele lor sã fie în
mâinile tale Doamne Is. Hs. Iarã cine va cinsti aceastã zi cu milostivenie, Vinerea mare cu rugãciune sã meargã la sfânta bisericã. Iarã cel ce va lucra în
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aceastã zi, blãstãmat sã fie. Iarã acela ce va cinsti ºi va posti cu 7 zile Sfânta
Vineri, sã-i fie iertate pãcatele aceluia om, iar cine nu o va cinsti ºi o va spurca,
de voia lui, cu carne sau cu ce fãrã de slobozenie au cu curvie au fie cu ce
lucru rãu… Anatema sã fie”.
Blestemele ºi ameninþãrile cu anatema, care produc fricã, o apropie, în imaginaþia popularã, pe Sf. Vineri de Marþolea sau Joimãriþa, ºi le-au constituit principala sursã a superstiþiilor ºi a interdicþiilor menite sã-i pãstreze bunãvoinþa.
În esenþã, în toate provinciile româneºti, vinerea nu se lucra fiind consideratã
o zi grea.
Dupã cum reiese din cercetãrile efectuate de etnologii din Ungaria, românii
de aici au conservat în memorie un bogat repertoriu de credinþe ºi superstiþii
legate de ziua de vineri. Ele sunt judicios inventariate de Stella Nikula19, încât
vom prezenta doar câteva exemple, utile în demonstraþia pe care dorim sã o
facem cã românii din Ungaria se comportã mental faþã de Sf. Vineri (Paraschiva)
asemenea celor din Moldova, Oltenia sau Dobrogea, imaginarul care stã la baza
tuturor acestor credinþe, dovedindu-se unul comun.
Dar înainte de a trece la superstiþiile ºi restricþiile legate de aceastã zi dorim sã
comentãm câteva credinþe înmagazinate în memoria colectivitãþilor româneºti
din Ungaria, care au o origine foarte veche.
Una dintre ele se referã la rolul Paraschivei de ocrotitoare a familiei ºi a universului domestic, preluat cum am arãtat deja, de la Maica Domnului.
Chiar dacã nu era numitã Paraschiva, femeile din Aletea credeau cã la naºtere
nu pot sã aºtepte ajutor decât de la Dumnezeu, de la Maica Precistã sau de la Sf.
Vineri20, ceea ce schimbã perspectiva analizei noastre.
Faptul cã Florica Bojti din Aletea credea în secolul XX un lucru pe care l-au
crezut cu veacuri în urmã ºi credincioºii din spaþiul bulgar, ne face sã presupunem cã aceastã credinþã este un rudiment dintr-un cult mutilat de uitare.
Continuând inventarul acestor credinþe, în Olaca-Pustã oamenii spuneau cã
dacã ai vreun necaz, vreo boalã ºi te rogi la Sf. Vineri ea îþi vine în ajutor.21
Recunoaºtem din nou transferul de „sarcini” dinspre Maica Domnului spre cea
mai importantã sfântã a lumii balcanice, fiindcã în mod curent cea care ajuta la
vindecarea bolilor, ºi era invocatã în descântece era de fapt Maica Domnului.
În acest context, toþi cei întrebaþi au considerat vinerea ca cea mai sfântã zi a
sãptãmânii, ce trebuia respectatã prin post ºi rugãciuni. Fiindcã potrivit credinþelor despre ziua de vineri, dacã posteºti în aceastã zi, îþi va merge bine, vei primi
mare ajutor, vei scãpa de bolile rele (Micherechi, Bãtania, Sãcal).
Cum se poate lesne vedea, aceste credinþe se pliazã perfect pe rugãciunile
adresate lui Dumnezeu de Paraschiva în textele apocrife care au circulat în Apuseni, semn cã într-un fel sau altul comunitãþile româneºti de la extremitatea vesticã de locuire au cunoscut ºi ele conþinutul acestor scrieri populare despre Sf.
Vineri.
Tot aceeaºi sursã trebuie sã fi stat ºi la originea superstiþiilor ºi a interdicþiilor
pe care le gãsim înmagazinate în memoria comunitãþilor din Otlaca-Pustã, Chitighaz, Micherechi, Sãcal:
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„nu spãla chimeºi cã îi da dã rãu”
„nu toarce cã þ-or coace jejitile, uã þ-or pica undiile”
„sã nu coºi cã nu-i face bine”
„nu coace pitã cã a cura sânje dîn ie”
„nu te du la nontã cã nu-i dã mulãtºag zîua asta”.22
În forme aproape identice ele au fost înregistrate la sfârºitul secolului trecut în
satele din Moldova ºi Oltenia, dovadã cã, în trecut, au cunoscut o extensie pe
întreg spaþiul locuit de români.
Consecinþele nerespectãrii acestor interdicþii, vin dintr-un imaginar nocturn,
malefic cu accente horror, scopul fiind acela de a-i speria pe necredincioºi: „Nu
fã leºie cã dupã moarte îi be apã ºi venin” sau „nu toarce cã þi-i toarce maþãle”.23
Comportamentul din ziua de vineri atinge însã punctul maxim de ascezã în
Vinerea din Sãptãmâna Patimilor cunoscutã ºi sub numele de Vinerea Seacã.
În Apateu se obiºnuia ca în aceastã zi sã nu se mãnânce nimic, nici apã sã nu
se bea pânã la asfinþitul soarelui.
Nu se fãcea foc în vatrã, ziua era petrecutã numai în rugãciuni iar seara se
mergea la bisericã.24
Dar ºi puterea acestei zile era mai mare. Spãlãrile rituale din Vinerea Mare, fie
cu rouã, fie cu apã din râu, îi vindecã pe cei bolnavi de bube ºi de alte boli de
piele.
Credinþa aceasta, culeasã de Emilia Martin în Pocei ºi Micherechi25, o gãsim
rãspânditã ºi în Moldova ºi Muntenia.26
Aºa cum am arãtat mai sus, toate aceste credinþe, superstiþii ºi interdicþii legate de Sf. Vineri sunt determinate de puterea Sf. Paraschiva ºi de rugãciunile ei
cãtre Dumnezeu.
Dar lucrurile nu se opresc aici, faptul cã Vinerea este ziua a cincea din sãptãmânã va determina o desacralizare a imaginii ei de fecioarã frumoasã. Conform
percepþiei mitico-magice a timpului sãptãmânii, acesta este calitativ diferit, el se
naºte duminica, când este copil ºi moare sâmbãta, dupã ce a crescut, a ajuns în
plinã putere ºi a îmbãtrânit. Vinerea este aºadar „sora mai bãtrânã a Sf. Miercuri
ºi a Sf. Duminici”.
Acesta este motivul pentru care, românii din Chitighaz cred cã nu-i bine sã
începi nimic în ziua de vineri, fiindcã timpul nu are putere sã ducã lucrurile la
bun sfârºit sau sã le facã bine:
„nu pune cloºcã cã n-a ieºi nimic dîn uoauã”
„nu sãmãna nimic c-a ieºi amare, mai ales cãstrãveþî ºi ºelata”
„nu culeje nimic buruianã dã leac cã n-or fi dã nici o treabã”
„nu te duce la prins peºte cã nu-i prinde nimic”27
Potrivit acestei logici, în poveºtile care circulã prin lumea satelor, la fel ca ºi
în basme, Vinerea este reprezentatã printr-o femeie în vârstã, slabã, cãruntã,
înveºmântatã în haine negre.28
Noua înfãþiºare, asociatã cu posibilele pedepse ce decurg din nerespectarea
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ei ca zi, o apropie pe Sf. Vineri de fiinþele demonice nocturne Marþolea ºi
Joimãriþa.
Acest personaj de basm, cunoscut poate de copiii români din Ungaria, din
cãrþile de poveºti, este însã foarte departe de sfânta care a stat la originea tuturor
reprezentãrilor populare, încât faptul cã au auzit de Basmul cu fata moºului cea
harnicã nu-i ajutã la recuperarea celei care ºi-a avut locul iniþial în grupul de
muceniþe, pe peretele din naos al bisericilor.
În sfârºit, în modul de reprezentare al Sfintei Vineri gãsim ºi trãsãturi recuperate de imaginar de la arhaica zeiþã slavã Mokos, celebratã la 14 octombrie, când
se încheie ciclurile sezoniere. În noua ipostazã Sf. Vineri (Paraschiva) devine o
sfântã de „gadini”, protectoare a animalelor sãlbatice care iau în aceastã zi în
stãpânire pãmânturile.
În final câteva concluzii se impun:
Aºa cum am vãzut, aceste reprezentãri, diferite faþã de forma canonicã consacratã de bisericã, au fost inventate, în timpuri diferite, de imaginarului popular,
la contactul unor culturi diferite.
Ele au supravieþuit pânã în zilele noastre sub forma unor rudimente, semnificative totuºi pentru înþelegerea vechiului mecanism de gândire.
În ceea ce priveºte Cultul Sf. Paraschiva, uitarea intervenitã la românii din
Ungaria nu s-a datorit modernitãþii, pentru cã, cel puþin în memorie, comunitãþile mai pãstreazã încã ºi azi un repertoriu arhaic de credinþe ºi practici în legãturã cu Sf. Vineri, în spatele cãreia se ascunde, cum am vãzut, Paraschiva, ci unei
lente pierderi a credinþei ortodoxe, sub presiunea unor factori externi.
Fiindcã lucrul la care s-a renunþat din acest amalgam de credinþe ºi reprezentãri, este tocmai pilda de credinþã pe care o oferea vechiul mit al fecioarei martire.
Aceastã uitare nu-i caracterizeazã însã doar pe românii din Ungaria, ea29 este
un fenomen generalizat în vestul României, unde ziua de 14 octombrie este
þinutã tot mai puþin, de tot mai puþini.
Încercând sã rãspundem la întrebarea, cum de au reuºit sârbii din Banat sã
pãstreze viu cultul Sf. Paraschiva în vreme ce românii din þinuturile de vest îl
pierd încet, am ajuns la concluzia cã, în cazul lor, cea care a salvat-o de la uitare
pe Paraschiva a fost tocmai tradiþia. Transformând-o pe Paraschiva în sfântul
patron al casei, sârbii au legat-o de acea „slava” (praznicul casei) atât de importantã în viaþa familiei. Fiindcã dacã ar fi sã parafrazez un sârb, ar trebui sã spun
cã unde existã sârb existã slava. Eu aº adãuga mai departe cã unde existã slava
existã Paraschiva, lucru care nu are corespondent în tradiþiile româneºti.
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NOTE
1. Emilia Martin, Sãrbãtorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003.
2. În anul 2003, „pentru întãrirea credinþei ortodoxe”, de ziua Sf. Paraschiva au fost
duse de la Bucureºti la Iaºi moaºtele Cuviosului Dimitrie Basarabov (27 oct.).
3. Este vorba despre biserica cunoscutã sub numele de Giula II. Ca sfântã patroanã a
bisericii, icoana Paraschivei trebuia sã figureze pe iconostas, în dreapta, în rândul
icoanelor împãrãteºti. La biserica din Giula II, însã locul respectiv este ocupat Sf. Nicolae.
4. În Colecþia Episcopiei din Giula existã o singurã icoanã prãznicarã reprezentând-o pe
Paraschiva.
5. Numele de Paraschiva l-am întâlnit în ultimul deceniu în Ungaria la o singurã persoanã
în Sãcal: Paraschiva Erdei nãscutã Taga (1914–). În secolul al XVIII-lea apare însã, în
pomelnicele viilor sau morþilor, în localitãþile Chitighaz ºi Vecherd, în formele Petca
sau Pãtca. O cercetare a vechilor matricole ale bisericilor ortodoxe din Ungaria ar putea
sã ne ofere mai multe date în aceastã direcþie. O investigaþie este necesarã ºi în legãturã
cu obiceiul Evelor din Micherechi de a-ºi þine ziua numelui la 14 octombrie, cea ce near îndemna sã credem cã acest nume ar fi de fapt un diminutiv de la Parascheva, ºi nu
numele cunoscut din Vechiul Testament.
6. Vezi Sf. Gheorghe ºi Sf. Teodor.
7. Sfânta Paraschiva de la Ikonia este celebratã de populaþiile rutene din Ucraina.
8. Zitija na balgarski svetci, Sinaxar. Sofia, 1974.
9. Azi localitatea se numeºte Selim Paºa, ºi se gãseºte în Turcia.
10. În limba greacã „paraschevi’’ înseamnã ziua a cincea sau vineri.
11. Târnovo este cucerit de turci în 1393, Vidinul în 1396 iar Belgradul în 1521.
12. Astãzi moaºtele sfintei Paraschiva se gãsesc în Biserica Streteniei din Iaºi. Aici are loc
anual marele pelerinaj de la 14 octombrie.
13. Adrian Fochi, Datini ºi eresuri populare de la sfârºitul secolului al XIX-lea, Ed. Minerva, Buc., 1976. p. 276–281.
14. O asemenea imagine a Paraschivei încoronatã gãsim în manuscrisul de Cazanie de la
Voievozi jud. Arad, din 1732.
15. Otilia Hedeºan, Materie ºi formã în obiceiurile calendaristice din Banat. Analizã de
caz: Praznicul, în Modele de convieþuire în Europa Centralã ºi de Est, Arad, 2000, p.
80.
16. Aceastã sãrbãtoare este celebratã într-a cincea vinere dupã Paºti, vezi Marianne de
Mesnil, Etnologul între ºarpe ºi balaur, Ed. Paideia, Buc., 1997, p. 373.
17. Elena Rodica Colta, Poveºtile despre Sf. Doroteea ºi Sf. Paraschiva, douã variante ale
mitului fecioarei martire produse de vechiul imaginar creºtin. Divergenþe ºi
convergenþe, în Interetnicitate în Europa Centralã ºi de Est, Arad, 2002, p 252–253.
18. Ovidiu Pecican, Troia Veneþia Roma, Ed. Fundaþiei pentru Studii Europene, ClujNapoca, 1998.
19. Stella Nikula, Credinþe legate de zilele sãptãmânii la românii din Ungaria, în Izvorul,
Revistã de etnografie ºi folclor, nr.22, Giula, 2001, p. 21–5.
20. idem.
21. idem.
22. Stella Nikula, art. cit, p. 21–25.
23. idem.
24. Emilia Martin, Sãrbãtorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003, p 136
25. ibidem.
26. Adrian Fochi, Datini ºi eresuri populare de la sfîrºitul secolului al XIX-lea, Ed.
Minerva, Buc.,1976., p. 366. ºi urm.
27. Stella Nikula, art.cit., p. 21–25.
28 Ovidiu Bârlea, Micã enciclopedie a poveºtilor româneºti, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Buc., 1976, p. 453–454.
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Irina Garami

Obiceiuri ºi credinþe legate
de creºterea animalelor
Cercetând istoriografia, viaþa ºi caracteristicile etnografice ale comunei Sãcal
– indiferent de perioadele istorice – putem gãsi date ºi descrieri care accentueazã cã condiþiile geografice ale comunei au fost favorabile atât pentru agriculturã, cât ºi pentru pãstorit.
Pentru a înþelege mai bine dezvoltarea ºi schimbãrile legate de viaþa comunei
este necesarã o privire istoricã referitoare la numãrul locuitorilor, la dimensiunile teritoriului arabil ºi ale pãºunilor ºi la numãrul animalelor.
În anul 1851, numãrul populaþiei este de 716 locuitori, iar teritoriul comunei are 3707 iugãre. Gãsim moºii cu suprafeþe arabile, fâneþe pãºuni, ferme ºi
pãduri. Solul ar fi mai fertil dacã Criºul – Repede nu ar inunda atât de des. Mai
ales fânul de aici e de calitate bunã ºi potrivit pentru nutrirea vitelor. Acest fapt
face posibilã creºterea înfloritoare a vitelor.1
Pe baza recensãmântului din anul 1871 în comunã gãsim urmãtoarele date
referitoare la animale: 251 de cai, 331 de vite, 1641 de oi, 387 de porci, 11
stupuri de albine.2
Într-o altã monografie a comunei gãsim cã în anul 1938 numãrul locuitorilor
era 1198 dintre care 994 erau agricultori. Teritoriul era de 2610 iugãre: suprafaþa arabilã era 1673 de iugãre, 120 de iugãre erau câmpii, 548 de iugãre
erau pãºuni iar 193 iugãre erau în posesia aliaþilor de pãºuni.3
Sigiliul satului simbolizeazã ocupaþia principalã a locuitorilor, reprezentînd
un brãzdar.
Dupã reglarea Criºului Repede din anul 1850, regiunea nu suferã de inundaþii. S-au micºorat teritoriile pãºunilor ºi pãdurilor. Deja la începutul secolului al
XX-lea numai în partea dinspre „Homorog” (Magyarhomorog) se gãseau pãduri, cam pânã în anii 1920. Partea aceasta a comunei se numeºte „síperdõ”. Cu
timpul ºi pãºunile s-au micºorat. În zilele noastre comuna are un singur loc de
pãºunat numit „sic” (szik) sau „Gaál tanya”. „Sicul” se aflã la cca 2-3 km de
comunã. În zilele noastre majoritatea locuitorilor trãieºte din agriculturã ºi se
ocupã cu creºterea animalelor (63 de familii). De la medicul veterinar am aflat
cã numãrul animalelor scade din an în an. Gospodãriile particulare erau înfloritoare în jurul anilor 1970, când în comunã erau „încã”: 18 cai, 244 de oi, 867
de porci, 603 bovine, 19.500 de pãsãri de casã (pui) ºi câþiva stupi de albine.
Actualmente, în anul 2004 sunt 5 cai, 260 de oi, 325 de bovine, cam tot atâþia
porci ºi 3 mãgari. Pãsãri de casã, începând cu anul acesta, se cresc numai în
numãr redus cca 7000. Viaþa comunei, viaþa familiilor, modul de viaþã a trecut
printr-o mare schimbare. Oamenii au fãcut „paºi” spre modernizare, dupã cum
am aflat de la femeile mai în vârstã cu care am stat de vorbã:
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„Am devenit doamne. Vremurile din copilãrie au devenit poveºti. De poveºtile noastre de strãduinþa noastrã nu se aratã interes.”
„Când am devenit »pãstor de gâºte« ºi când a mãrs cu de miazãzã la câmp
atunci am sâmþât prima datã cã sunt de hasnã (de folos) în familie. O fost
mare lucru!”
Despre creºterea animalelor de casã am aflat urmãtoarele.
Clãdirile anexe erau foarte simple. La capãtul casei se afla grajdul („iºtalãul”)
construit din vãlãtuci („vãioage”), ºi coteþele clãdite tot din vãlãtuci ºi scânduri.
Lângã coteþe se afla ºopronul numit „sin” (szín) care era construit din 4 stâlpi
pe care se punea acoperiº din trestie sau din paie. Iarna, la marginea ºopronului
aºezau snopi de tulei. Vara construiau astfel de colne ºi pentru vaci.
Lângã clãdirile anexe se înºirau stogurile de paie, claiele de fân. În jurul lor
erau aºezaþi snopi de tulei, pentru a le feri de galiþe. La capãtul curþii („ocolului”) era grãmada de gunoi iar în mijlocul „ocolului” fântâna cu cumpãnã
(„cloanþã”) în unele locuri fântânã cu roatã. Lângã fântânã se aflau jgheaburile
(„vãlauãle”). Cele pentru cai sau pentru vite se aflau la înãlþimea „gurii fântânii”. Celelalte erau aºezate jos, pe pãmânt. Puii aveau „adipãtoare” separatã,
celelalte „galiþe” aveau câte un „valãu”, la fel ca ºi porcii.
Lângã fântânã era o groapã, unde se scãldau porcii. Animalelor le trebuia loc
mare, pentru aceasta o mare parte din lot („teleac”) era curte („ocol”). Grãdina
se afla în fundul „teleacului” despãrþitã de curte cu un gard.
„Ocolul era plin cu tãte feluri de galiþe. Nu era casã ºi nu fie galiþe. ªi cei
mai sãraci þâneau câte-un pui! Þâne-mi atâte galiþe ºi fie dãstui pe tãt anu!”
În numãr mare creºteau pui, gãini, raþe, gâºte, curci, bibilici ºi porumbei. Puii
erau consumaþi vara, lãsau din ei pentru toamnã numai „puice”, gãini ouãtoare. Raþele, gâºtele erau consumate toamna când nu le-au mai „ciupelit”. Le
consumau sau le vindeau îngrãºate. Curcile ºi bibilicile erau tãiate în zi de
sãrbãtoare sau la evenimente familiare.

Creºterea pãsãrilor de curte
Femeile harnice se grãbeau sã aibã cât mai devreme pui mici la casã. Abia
aºteptau sã cloceascã gãinele. Puneau pe cuibar cloºca, îndatã ce clocea. Dacã
clocea prea devreme (ianuarie–februarie) le fãceau cuibar la loc cald, cel mai
des în grajd sub iesle, în cãmãruþã, dar îl aºezau ºi sub pat în camera unde locuia
familia iarna.
Cuibul era fãcut într-un coº de paie (chiar ºi fãrã fund) sau coº de nuiele. În
coº se puneau paie sau fân. Sub o cloºcã se puneau ouã în numãr impar, 21 sau
23. Ouãle puse sub cloºcã erau „cotate” la lampã. Lãsau sub cloºcã numai ouãle
care aveau „þintã” bunã la partea rotundã. Þinta la lampã se arãta mai închisã.
Puii ieºeau dupã 3 sãptãmâni. Cloºca avea lângã cuibar apã de bãut ºi ceva de
mâncat. Cloºca odatã pe zi mergea afarã din casã sã se scalde în praf. Ca sã ºadã
liniºtitã cuibarul era acoperit cu un ciur. Cât timp cloºca era afarã, ouãle erau
astupate cu o cârpã pentru ca sã nu se rãceascã. Dupã o sãptãmânã de clocit,
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Curci, Sãcal, 1964
ouãle erau controlate din nou la lampã. Dacã au devenit închise, erau bune, vor
ieºi din ele pui.
Dacã cloºca era cu pãduchi, pe ouã se punea o hainã albã. Puii erau scoºi de
sub cloºcã imediat dupã ce au ieºit din ouã pentru ca sã nu se umple de
pãduchi.
Puii erau strânºi într-o cutie de lemn, pe fundul cãreia se punea o „zdranþã”,
iar deasupra cutiei o pernã micã, sau ceva hainã mai groasã, sã þinã bine cãldura. Când au ieºit toþi puii din ouã, erau puºi cu cloºca la un loc ferit. În primele
zile aveau sub ei ceva hainã. Mai târziu, când erau duºi afarã, în „ocol”, legau
cloºca de un stâlp sã nu fugã. Când puii sau întãrit cloºca era dezlegatã. Dacã
erau mai multe cloºti puii scoºi, erau puºi sub o singurã cloºcã. De obicei o
cloºcã umbla cu cca 30 de pui. Se întâmpla ca cloºca sã nu primeascã puii scoºi
de alte cloºti, sau puii cumpãraþi, „bãte” puii strãini, mai ales dacã aceºtia erau
negri. În cazul acesta ochii cloºtii erau cusuþi pânã când nu se obiºnuia cu puii
„strãini”. Cloºca umbla cu puii pânã ce le creºteau aripile.
În general cloºtile, cloceau pe orice ouã ce se puneau sub ele. Sub o cloºcã se
puneau 17 ouã de raþã sau 5–6 ouã de gâscã. Curca clocea pe 23–25 de ouã,
gâsca pe 8–10 ouã. Raþele nu se puneau la clocit. Raþele mute îºi fac singure
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cuibul, ascunzându-se la un loc liniºtit ºi apar cu bobocii pe neaºteptate.
Puii sunt hrãniþi cu „pisat”, de bãut
primesc ceai de muºeþel, mai târziu
apã.
Bobocilor de raþe ºi de gâºte se dau
pãsat amestecat cu urzici, mai târziu
salatã, frunze de floarea soarelui, lucernã. Puii de curci sunt crescuþi cu
mare bãgare de seamã. Le trebuie
temperaturã caldã, se îmbolnãvesc
repede de frig, de ploaie. Ei pe lângã
pãsat primesc scoacã, ou fiert, tulpinã verde de ceapã. Bobocii de raþe ºi
de gâºte sunt duºi la apã dupã 2–3
sãptãmâni. Prima datã sunt puºi în
„valãu”, sau într-o „ciupã” cu apã,
doar mai târziu sunt învãþaþi cu apa
pârâului.
„Multã zoalã am avut cu puii ºi
cu bobocii pânã ce-o crescut. Un
ciopot vine, altu mere. Când auzeau
cã sã deschide uºa târnaþului fujeu
Remizã, Sãcal, 2004
tãþ la mine. Nu joiem ºi le dau de
mâncat ºi sã le tai verdeaþã. Sã le dãrãlesc pisat. Când toate galiþele mâncau
d-odatã, dimineaþa ºi sara le strigam: pi-pi-pi, cota-cota-cota, la gâºte ziceam: liba-liba-liba, papatyi-papatyi-li-li-li, la raþe strigam: cur-cur-cur, curacura-cura. Împrãºtiem „tentiu” numa aºe pe pãmânt, le dãdeam verdeaþã în
care bãteu timp îndelungat.”
În legãturã cu creºterea pãsãrilor de casã sunt anumite prescripþii ºi interdicþii. Nu se pune cloºcã când e lunã nouã. Nu-þi aduce noroc dacã pui cloºcã dupã
asfinþitul soarelui, fiindcã se vor clocii ouãle. Cloºca trebuie pusã la amiazã, cã
dangãtul clopotului goneºte demonii ºi rãutatea. Ouãle sub cloºcã se pun în
numãr impar: 19–21, 21–23. Dacã vrei sã iasã din ouã mai mulþi cocoºi, ouãle se
pun în cuibar din „clop”, iar dacã vrei sã ai mai multe puici, ouãle se pun din
„zadie”. Ca cloºca sã ºadã bine pe ouã, picioarele trebuie frecate la cuptor cald.
Gãinele, puii mai mari dormeau în coteþe raþele, gâºtele, curcile, bibilicile în
curte. Ele se adãposteau sub car în ºopron, lângã marginea stogurilor de paie,
pe vreun copac, pe gard. Dupã tãiatul porcului noptau în coteþul rãmas gol.
Toamna raþele ºi gâºtele erau dopate. Pentru familie câte 2–3, dar pentru
vânzare mai multe. Le duceau la Komad sau, pe vremuri, la Oradea, chiar ºi la
Budapesta.
Raþa ºi gâsca erau animale preþuite de sãraci. Pe lângã faptul cã însemnau un
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aliment preþios s-au putut vinde, penele lor a fost de mare folos la pregãtirea
„trusoiului” fetei de mãritat, dar ºi familiei.
Înainte de jumulit animalele erau duse la scãldat pentru ca penele sã le fie
curate. Dupã „ciupelit” penele erau puse la soare, apoi se foloseau în perne ºi
„dune”.
„O fatã de mãritat a primit 6 perine mari, 2 dune sau o dunã ºi un poplon.
Perinele erau fãcute din 2 kg de pene iar duna din 6–8 kg de pene.”
Dupã secerat, gâºtele umblau pe miriºte, dimineaþa ºi dupã-masã. Pãzirea lor
era datoria fetiþelor. Femeile din Sãcal erau superstiþioase. Conform credinþei
populare dupã asfinþitul soarelui nu se vând, nu se dau ouã din casã, pentru cã
îþi dai norocul. Dacã oul se sparge în mâna fetei de mãritat, cãsãtoria nu va fi
trainicã. Penele de pãun nu se þin în casã pentru cã îþi aduc nenorocire, dar sunt
frumoase în pãlãria „ficiorilor”. În „perina” sugacilor, dupã primul scãldat, se
pune un ou, ca nou-nãscutul sã nu fie steril. Oul mic fãrã gãlbenuº, trebuie
aruncat cu spatele cãtre casã peste acoperiº. Astfel de ou mâncat îþi aduce
nenorocire. Gãinile care cântã ca cocoºul precum ºi gãinile negre, trebuie
tãiate sã nu aducã nenorocire la casã.
La 13 decembrie gãinile trebuie scormonite cu cleºtele înainte de rãsãritul
soarelui, iar curtea trebuie împrãºtiatã cu boabe mãrunte pentru ca sporul
ouãlor ºi al pãsãrilor de casã sã fie cât mai mare. Sã nu laºi þigancã în casã cã ea
aduce mortãciune între animale. Ouãle adunate între 15 august ºi 8 septembrie
nu se stricã ºi se pot consuma pânã la Crãciun. Dacã câinele sau „mâþa” mãnâncã ouãle, sã le dai ou fiert fierbinte ca sã le treacã pofta. Aripile cocoºului nu se
taie cã la „cocoºit” rãneºte gãinile. Gãlbenuºul oului e bun pentru vindecarea
bubelor arse, iar albuºul se foloseºte pentru albirea pielei. Coaja oului, zdrobit
se dã puilor mici, dar e bunã ºi ca ceai pentru întãrirea oaselor. Dacã gãina ouã
ºi nu se ºtie unde, fundul gãinii se „unge” cu sare. Gãina, grãbindu-se sã ouã, îºi
cautã cuibul, astfel te conduce la cuib.
La Sãcal sunt cunoscute câteva zicãtori cu sens figurat legate de pãsãrile de
curte.
„Gãina care cotcorãzeºte nu pre ouã.”
(Femeia la care-i umblã gura nu-i umblã „brâncile”).
„Femeia bunã e ca cocoºul!”
(Se trezeºte de dimineaþã, o datã cu cocoºii, deci e harnicã.)
„Gãina îºi „scormoneºte” numai pentru ea.”
(Femeia bunã strânge banii pentru familie, deci e zgârcitã.)
„Femeia bunã e ca cloºca.”
(Þine împreunã familia!)
În privinþa creºterii animalelor putem observa mari schimbãri. S-a schimbat
aranjamentul curþii. Peste tot sunt straturi de flori, iarbã. Mai ales în curtea
tinerilor. Nu se gãsesc animale, pãsãri de curte sau alte animale domestice. Azi
nici cei mai în vârstã nu pun cloºcã.
„Nu mai punem cloºcã. Cumpãrãm pui mici, sau „elõnevelt csirkét”. La puii
cei mici bãgãm în coteþi „infralámpa” care le þine cãldurã.”
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Tinerii cumpãrã de la prãvãlie carne de pasãre.
„Ne ocupãm cu creºterea pãsãrilor de casã, dar când ajung greutatea
potrivitã, le tãiem ºi le punem în frigider. Lãsãm numa câteva puice de
sãmânþã pentru ouat.”
„Puii îi creºtem aºa cum am sucuit. Numa lângã pisat le mai dãm ºi
„indítótáp”.
„Puiul crescut acasã e mai gustos decât cel de la bold. Nici culoarea carnei
nu se poate asemãna.”
Bolile pãsãrilor de curte s-au dat uitãrii. Pãsãrile de casã sunt îngrijite ºi
„ultuite” dupã sfatul medicului veterinar:„ºi galiþele au cunoscut medicamentele, dacã au ceva bai, primesc medicament ca noi.”

Creºtera porcilor
Dintre animalele domestice, în numãr mai mare se cresc porci. Strãduinþa
omului sãrac era de a se ridica din sãrãcie. Primul pas pe acest drum era de a
cumpãra purcei. Unul pentru familie, unul pentru vânzare.
La o casã þãrãneascã în general, se afla o scroafã cu purcei ºi câþiva grãsuni.
Purceii dupã înþãrcare, – la 8 sãptãmâni – sunt vânduþi. Lãsau numai de sãmânþã ºi de îngrãºat. Porcii erau „alipuiþi” în coteþe. Coteþul era o clãdire mai micã

Scroafã cu purcei în curtea familiei Isai, Sãcal, 1963
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decât „iºtalãul”, având un teren de miºcare pentru porci numit „akol”. Acesta
era fãcut din grinzi sau scânduri, mai târziu din cãrãmidã, iar pardoseala era
fãcutã din cãrãmidã, mai târziu din beton. „Valãul” se gãsea în „akol”. Cu
timpul ºi „akolul” a primit acoperiº. Coteþul era construit cu douã încãperi,
despãrþite una de alta ºi de „akol”. Într-una erau adãpostite scroafa cu purceii,
în cealaltã grãsunii. Uºile coteþelor se închideau numai iarna. În coteþe – mai
ales dacã sunt purcei – se pun paie. Purceii nãscuþi iarna erau duºi la loc cald
într-un coº mare, în prezent în acest scop oamenii folosesc „infralámpa”.
Lângã coteþe, pentru iarnã, se puneau snopi de tulei.
Porcii nu sunt pretenþioºi.
„Mânâncã ori ºi ce. Se culcã ori ºi unde. Mânâncã ori ºi când ºi de atâtea ori
de câte ori le dai ºi mânânce.”
„Primesc zilnic în zori lãtureþ. În lãtureþ punem tãrâþã, pisat de tentiu ºi
toate rãmãºiþele de mâncãruri. Pe lângã lãtureþ le mai dãm ºi ceva grãunþã,
de mai multe ori tentiu.”
Hrãnitul porcilor este sarcina femeilor. Dimineaþa ºi seara porcii primesc
mai multã mîncare. În timpul zilei primesc verdeaþã ºi apã. Toamna, când se coc
„cucurbãþii” ºi se fac „burgandãii”, mãnâncã dovleac ºi sfeclã amestecaþi, iar
„croampele” cele mici sunt fierte ºi se pun în lãturi. Fructele neconsumate la fel
sunt date porcilor.
Purcelaºii dupã 3–4 sãptãmâni, mãnâncã orz ºi pãsat unii le dau ºi lapte sã
bea. Verdeaþã nu se dã purceilor. Porcii în timpul zilei sunt lãsaþi din coteþe în
curte. Se scaldã în gropoi ºi culeg tot ceea ce e de mâncat în curte. În timp ce
porcii sunt în curte, coteþele sunt mãturate, jgheaburile spãlate ºi gunoiul e
adunat. Porcii au nume, fiind chemaþi în coteþe cu: „þâ, þâ”, iar când sunt scoºi
din coteþe se spune: „kuss ki, kuss, kuss!” . Ieºi afarã!
Scroafele au nume femeiesc: „Sofi”, „Pircsi”, „Verjuncã”, iar grãsunii de
genul masculin se numesc ca bãrbaþii. De obicei la fiecare casã se aflã unul cu
numele: „Gyurka”, dar sunt numiþi ºi dupã caracteristicele lor: Baboº, Kajla,
Murga etc. Au nume unguresc. Purcelaºii se cheamã cu cuvintele: „ciurii,
ciurii”. Majoritatea porcilor din primãvarã pânã-n toamnã umblã la pãºunat.
Pãºunatul porcilor începe la 23 aprilie, la Sf. Gheorghe. Umblã la pãºunat la
„sic”. „Sicul” este singurul loc de pãºunat pentru animalele din comunã. Se aflã
lângã sat, la cca 2–3 km. Porcii ºi vitele pãºuneazã împreunã. Strângerea porcilor la pãºunat se face de purcari. Când începe strângerea porcilor dau semn
locuitorilor cu pocnitul bicelor ºi „bucinând”. Bucinatul s-a fãcut cu bucium
din coarnele boilor. Purcarii au câini care îi ajutã la mânat.
Mânatul ºi strângerea porcilor se face din 3 direcþii, dinspre Criº, dinspre
Apateu ºi dinspre Homorog. Animalele sunt adunate în centrul satului, ºi de
acolo se duc pe „sic” pe „uliþa” dinspre „ªaº” (drum de pãmânt care ducea la
Mezõsas).
„Purcarul a primit platã în cereale, mai târziu în bani.” „– Când era zi de
sãrbãtoare primea cât-on colac, iar dacã ne anunþa cã scroafa umblã dupã
„dier” prime niºte bani. Scroafa cu purcei la miazãzã era lãsatã acasã.”
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Era un eveniment mare când grãsunii erau mânaþi la „sic”. Ei erau „feºtiþi” pe
spate. Proprietarii mergeau înaintea lor pânã ce învãþau drumul.
Porcii umblau la „sic” pânã la Sf. Mihai, iar porcii de îngrãºat pânã la 1
septembrie.
Dacã porcii scormonesc ºi fac pagubã, li se pun în nas verigi. Purceii care nu
mãnâncã bine sunt „cotaþi” la dinþi ºi dacã au dinþii ca lupii sunt scoºi sau
micºoraþi, piliþi. Purceii de genul masculin „dierii” sunt castraþi.

Îngrijirea ºi vindecarea porcilor
„O gazdã, bunã, dacã se uitã la animale odatã ºi bine aflã, vede dacã e
ceva bai cu ii.”
„Dacã plânge ºi nu mânâncã, nu be, e beteag, la fel dacã nu se scoalã în
picioare ºi grohãneºte.”
Pentru a vindeca animalele sãtenii încercau de toate, în sat ne fiind medic
veterinar.
Animalul „ciumurlit” – care a mâncat prea mult – 2–3 zile era flãmânzit. I se
dãdea numai de bãut. Dacã animalul a avut febrã îl acopereau cu un sac sau cu
o „pocroviþã” udã. Purceilor care aveau diaree, ºi porcilor mai mari, se dãdea
cãrbune de lemn zdrobit, amestecat în lãturi, sau învãluit cu orz, iar dacã
„spurcau” cu boabe, i se dãdeau de bãut apã cu sare amarã, iar de mâncat
primeau frunze de sfeclã. Dacã scroafa avea limbrici, i se dãdea „ai”.

ªopron, Sãcal, 2004
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Purcelaºii prea graºi erau tãiaþi la coadã sau la urechi. La tot „felu” de animale
aruncau cãrbuni (de deochi). Vara, când porcii umblau la pãºunat, ºi se muºcau
unul pe altul muºcãtura sângera, pe care se aºezau muºtele. Pe ranã se fãceau
viermi. Rana se vindeca udând-o cu apã cãlduþã, ca sã iasã viermii sau scormoneau rana cu un chibrit ungând-o la urmã cu petrol.
Ori ce ranã se vindeca „oloi”. Purceii cu râie ºi porcii cu zgaibã erau unºi cu
ulei, cu unsoare cu salicil, sau cu unsoare „dulce” (curatã). În caz de alte boli
crepau urechea porcului sau bãgau în urechea porcului rãdãcina unei plante
medicinale (Adonis Volgensis). Se mai folosea ºi tulpina plantei. Fãceau cu sula
o gaurã în urechea porcului ºi bãgau în gaurã o bucãþicã în aºa fel încât capãtul
bucãþii sã poatã fi prins, ca dupã 2–3 zile sã poatã fi scoasã. Planta împiedica
inflamarea.
Orbalþul, la porci, se vindeca cu var. Împotriva bolilor ca ciuma de porci ºi
tifosul de porc nu sau putut apãra.
Dupã credinþa popularã dacã te uiþi cu drag la purcei, ºi-i scuipi, nu-i deochi!
Când duci porci la vânzare sã smulgi din pãrul porcului, astfel nu dai norocul
din casã. Pãrul smuls se arunca în coteþ, la fel ca ºi unghiile porcilor graºi tãiaþi.
Când pui verigã în nasul porcului sã-l tragi de coadã, aºa se va îngrãºa bine.
Scroafa fãtãtoare nu se loveºte cu biciul petru ca sã nu lepede. Cumpãratul
porcilor ºi alegerea raselor e datoria bãrbaþilor. Vârstnicii spun, cã mai demult
creºteau porci „mangalica” care se mai numeau ºi „szalontai”. Porcii de rasa
amintitã dãdeau multã grãsime, carnea lor era gustoasã, moale. Copiilor le
plãcea de ei pentru cã aveau pãrul creþ.
Dupã cel de-al II-lea rãzboi mondial s-au rãspândit rase ca yorkshir, berkshir
ºi cornwal.
Din anul 1996, porcii nu mai umblã la pãºunat. Numãrul lor scade din an în
an.
„Nu meritã sã ne chinzuim cu îngrãºatul. Putem cumpãra carne la „hentes”
(mãcelar).”
„Mâncãm carne neafumatã. ªi dacã omorâm porc nu-l afumãm, o punem
carnea în frigider. Nu ne chinzuim nici cu prelucrarea mai amânuntã a
carnei. Maþele le þipãm ºi facem cârnaþ ºi salam în maþe luate dân bold.
Afumãm clisa ºi un picior pentru ºuncã.”
La pãstrarea sãnãtãþii animalelor în zilele noastre, contribuie mult medicul
veterinar venit în sat din anii 1970. Bolile molipsitoare ale animalelor sunt
prevenite prin vaccinarea lor.

Creºterea vitelor
Creºterea vitelor depindea de posibilitãþile de pãºunat. Inundarea Criºului
asigura teritorii potrivite. Acestea însã cu timpul s-au micºorat, datoritã rãspândirii agriculturii. Pe imaºurile din jurul satului pãºteau diferite bovine. În numãr redus, boi, bivoli, în numãr mai mare vite de rasã, bãlþata ungureascã.
Înainte de cel de-al II-lea rãzboi mondial, vacile era þinute pentru a le spori sau
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Clãdiri anexe, Sãcal, 2004
pentru vânzare. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial au devenit animalele
caracteristice ale gospodãriilor þãrãneºti. Vitele erau prinse la jug. Funcþia lor
multilateralã a mãrit „preþul” lor. Orice lucru, precum ºi muncile de câmp se
fãceau cu vaci. Laptele ºi carnea lor erau consumate sau vândute. Numai viþeii
nu erau prinºi la jug.
Cu timpul boii ºi bivolii au dispãrut din sat. Cotitura Criºului pãstreazã
amintirea lor pe care sãcãlenii o numesc „ökörúsztató”.
Creºterea ºi îngrijirea vitelor era datoria bãrbaþilor. Femeile ajutau la mulsul
vacilor. Vitele erau adãpostite în „iºtalãu”. Grajdul se gãsea la capãtul casei ºi
era aproape aºa de înalt ca ºi casa. Mãrimea lui depindea de numãrul vitelor sau
al cailor. Cele mai multe grajduri erau construite pentru douã vaci ºi un viþel.
Pereþii din vãlãtuci erau lipiþi ºi vãruiþi. În perete erau bãtute cuie pe acestea
atârnau diferite lucruri: ºtreang, bici, lanþ. Grajdul avea ºi o fereastrã oarbã de
obicei cu poliþe. Uºa grajdului se afla dinspre „ocol”. Vacile erau legate la iesle
cu lanþ sau cu ºtreang. Ieslea avea de la pãmânt 100–120 cm, ºi o lãþime de 60–
80 de cm. Vacile mâncau din iesle. Viþeii cei mici pânã sugeau erau legaþi
înaintea mamei la iesle. Dacã nu sugea îi fãceau loc dupã uºã. Juncanii erau
vânduþi, iar, juncancele erau lãsate de „sãmânþã”. La 3 ani sunt duse la taur
pentru fecundare. În sat se creºteau vite de rasã numitã bãlþata ungureascã.
Locul lor, dupã 1945, este preluat de rasele „simental”, iar dupã anii 1970 sa rãspândit bãlþata neagrã europeanã (Holtstein-friz). Aceste rase sunt crescute
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ªopron, Sãcal, 2004
pentru lapte. Ele sunt mai mult furajate. Mânâncã zilnic 5–8 kg de furaj producând 25–30 de litri de lapte. Pe lângã furaj li se dau fân ºi furaje concentrate. Ele
nu sunt prinse la jug ºi nu sunt nici destul de rezistente. Se îmbolnãvesc
adeseori dacã din nutreþ lipsesc cantitãþile necesare de celulozã (siloz, porumb) ºi dacã sunt suprafurajate cu furaje concentrate. În prezent din nou e în
rãspândire creºterea vitelor de rasã bãlþata maghiarã.
Juncanii ºi vacile zilnic umblau la „ciurdã”. Pãºunau la „sic” la fel ca ºi porcii.
Scoaterea vitelor la imaº începe cu 23 aprilie, dacã iarba e mare cât palma.
Vitele care umblã la pãºunat dimineaþa nu prea primesc de mâncat numai de
bãut.
Vacile mulgãtoare sunt mulse dimineaþa ºi seara. Mulsul vacilor începe cu
spãlatul ugerului. Mulsul se face – ºezând pe un scãunaº – cu 2 „brânci”, dar ºi
cu una. Dacã vaca are viþel se mulge numai din trei þâþe. Vaca care „ruguceºte” e
legatã la picioare ºi la coadã. De la pãºunat vitele vin acasã sãtule. Primesc ceva
pentru noapte, mai ales verdeaþã („misling”, pui de cucuruz, mohor).
Vacile prinse la jug sunt hrãnite înainte de a porni la lucru. Primãvara ºi vara
mai ales verdeaþã. Sosite la faþa locului unde gazda lucreazã, vacile legate cu
ºtreang sau lanþ pasc lângã drum, lângã rãzor. Când n-au posibilitate sã pascã
primesc verdeaþã pusã pe codirla cãruþei.
Toamna târziu ºi iarna vitele primesc fân, lucernã, tulei, siloz, pleavã ºi paie
de orz amestecate cu sfeclã ºi furaj.
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Vacile stau în grajd. Vara, au
loc în ºopron. Dacã sunt sãtule
vacile stau liniºtite ºi rumegã timp
îndelungat. Mugesc numai când
le este sete. În „iºtalãu” sub vaci
se pun paie de grâu. Gunoiul, în
fiecare zi, e scos ºi strâns într-o
parte a curþii din care dupã o vreme se face un dâmb. În trecut,
baliga uscatã o strângeau ºi o foloseau la încãlzitul cãldãrii când
fierbeau
„croampe”
sau
„cucurbãtã” pentru porci. Baliga proaspãtã o foloseau la
„murluit” iar baliga cailor la lipit.
Unele vite din primãvarã pânãn toamnã stau la cireadã.
Sãcãlenii cândva duceau juncanii la cireada din Szilaspuszta ºi
de la Körmösdpuszta. De câþiva
ani însã existã ºi la Sãcal cireadã
în care se gãsesc aproape 60 de
Hrãnirea animalelor, Sãcal, 2004
vite, iar „ciurda de vite” cu un
numãr redus umblã la „sic”. Vitele din comunã, dupã informaþiile medicului
veterinar, sunt notate cu numãrul III, ceea ce înseamnã cã ele rezistã tuberculozei, brucelozei, leucolozei.
Fânul pentru iarnã e asigurat de gazde prin cosirea malului Criºului Repede.
Închiriazã teritoriul pe o lungime de 500–1000 de metri.
„Vacile noastre sunt „doamne”. Nu sunt prinse în jug, sunt mulse cu maºinã
de muls. Primesc hrana pusã în iesle. Nu le vezi pe stradã numai când vin de
la „ciurdã”, iar care stã acasã nu-o vezi numa când mergi în „iºtalãu”.
Creºterea vitelor era înfloritoare în timpul anilor 1970. Pe lângã munca
fãcutã în cooperativa agricolã de producþie se ocupau cu îngrãºarea „bicilor”.
În prezent singura sursã de bani al þãranilor este producerea laptelui. În sat
funcþioneazã un program realizat de HAJDÚTEJ Rt. în anul 1997. Programul a
pornit în scopul de a produce lapte de calitate. La program iau parte 60 de
familii cu 150 de vaci. Laptele muls se adunã într-un frigider special ºi e dus la
lãptãrie. În anul 1999 s-a înfiinþat asociaþia TESZE (Termelési és Értékesítõ
Szervezetek Együttmûködése) în cadrul cãreia s-au asigurat posibilitãþile de
nutrire BIO.
În cursul mai multor decenii, creºterea ºi nutrirea vitelor a trecut prin schimbãri însemnate, modernizându-se. În gospodãriile mai mari furajarea ºi adãparea animalelor se face prin „autoservire”.
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Animalele sunt îngrijite ºi „tãmãdite” (vindecate) de medicul veterinar.
Pe vremuri, pentru a vindeca vitele se încercau urmãtoarele.
Cele mai multe vite se îmbolnãveau dacã nu puteau rumega.
În cazul acesta se amestecau: o ceapã mare tãiatã în bucãþi cu „clisã” (slãninã) râncedã, sau cu „unsoare” de porc ºi cu un pumn de tãrâþe de grâu. Din
acest amestec se fãceau gãluºte ºi se dãdeau animalului.
Alþii a adãpau animalul cu „zamã” de roºii („pãrãdaice”) sau de prune
(„pötyöke”, cefre) ºi „zamã de opãrit”. Se proceda în felul urmãtor. Turnau
lichidul în gura animalului cu o pâlnie fãcutã din corn de bou. Când vitele se
balonau, puneau în gura vitei un lemn mai gros în aºa mod ca animalul sã
rãmânã cu gura cãscatã. Capetele lemnului le legau de coarnele animalului.
Plimbau animalul, întruna îi frecau ºi îi apãsau „doba”. Duceau animalul întrun loc unde a putut sã steie cu picioarele din faþã mai sus, ºi îl loveau sã sarã.
Alþii, fãceau o micã gaurã cu sula în „ierbarul” animalului, introducând în gaurã
un fir de trestie prin care ieºea aerul. Dacã dupã fãtare vaca nu lepãda placenta
i se dãdeau seminþe de pepene ºi nu o adãpau. Dacã „mitra” a ieºit pe jumãtate,
legau de „mitrã” ceva greutate.
Þâþele crãpate le ungeau cu unsoare dulce de porc, iar pe ugerul þeapãn
puneau argilã cu oþet.
Bolile de gurã ºi de unghii se vindecau cu spãlarea gurii ºi a unghiilor cu
lichid fãcut din piatrã vânãtã cu care se stropea ºi locul de dormit.
Proprietarul nu lãsa pe nimeni sã se atingã de ugerul, de þâþa vacii, cãci astfel
seacã laptele, „l-or duce”. De „furatul laptelui” te poþi feri dacã dupã muls faci
cruce pe „buca” vacii. Dupã o altã metodã, dupã fãtat din laptele muls prima
datã se vãrsa în fântânã un pic spunând: „Atuncea sã seacã laptele din ugerul
vacii, când va seca apa din fântâna aceasta.”
Dacã vrei ca vaca sã aibã lapte mult trebuie sã strângi rouã la Sf. Gheorghe, ºi
cu aceasta sã speli ugerul ºi þâþa vacii, iar restul sã-l dai s-o bea animalul.
Alte credinþe: Sã nu mergi cu canã goalã la casa unde sunt vaci, cã va seca
laptele. Dupã asfinþul soarelui sã nu scoþi gunoiul din „iºtalãu” pentru cã duci
ºi norocul.
Laptele va fi cu sânge dacã strici cuibul rândunicii din „iºtalãu” sau dacã tai
mici bucãþi de pâine cu cuþitul în lapte. Dacã duci la vânzare vaca, sã o scoþi din
„ocol” cãlcând peste un „valãu”, atunci „biztos” (sigur) cã o vei vinde.
La Crãciun animalele cu 4 picioare, trebuie plimbate peste un ºtreang, în
timp ce în grajd trebuie pocnit cu biciul ca sã goneºti strigoii ºi necuraþii.
Alþii spun cã în faþa „iºtalãului” trebuie aruncate cereale de tot felul care sã
fie cât mai mãrunte, pentru ca strigoii sã aibã de lucru cu strângerea boabelor,
pânã la cântatul cocoºilor. Dupã cântatul cocoºilor strigoii nu pot intra în
„iºtalãu”. Împotriva strigoilor la uºa grajdului, se mai pun cuþit ascuþit, cununã
de usturoi ºi de busuioc, iar mãtura se propteºte de perete cu spicele în sus.
Descântecele de „deochi” nu mai sunt cunoscute. Rituri magice nu se mai fac.
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Creºterea cailor
Pe vremuri, calul a simbolizat „bogãþia”, deoarece numai þãranii mai înstãriþi
aveau cai. Cãruþa lor ºi hamurile cailor se deosebeau de cele ale sãracilor.
Þãranii considerau calul – drept –„rege” al animalelor din sat. La Sãcal, cel mai
mult, numãrul cailor a scãzut.
Cu caii se ajungea mai repede oriunde ºi se puteau face mai repede toate
muncile agricole. În sat erau numai cai pentru lucru, pentru transport. Rasa
cailor era greu de hotãrât. Cei care lucrau pe moºiile domnilor au învãþat mult
de la dânºii. Moºierul, Mártonffy Barna a avut rezultate remarcabile în creºterea
cailor. A obþinut distincþii la expoziþiile din Budapesta, dupã primul rãzboi
mondial.
Þãranii au fãcut diferenþã între cai dupã stãtura, culoarea ºi puterea lor.
Cunoscãtorii de cai spun cã, culoarea calului e greu de hotãrât deoarece depinde de vârstã, de anotimp, de nutrire chiar ºi de starea sãnãtãþii.
Pãrul ºi culoarea calului sãnãtos e neted, strãlucitor iar al celui bolnav e uscat
ºi aspru. Dupã culoare, crescãtorii de cai cunosc: cai albi, negri, murgi (galbeni,
cenuºii, „ºarg”), ºi tãrcaþi. Fiecare culoare poate fi mai închisã sau deschisã. O
culoare specialã are calul numit „almásderes”. În cazul acesta coama ºi pãrul
piciorului în partea de jos are culoare închisã.

Cãruþã cu cai, Sãcal, 1963
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Iesle în grajd, Sãcal, 2004
Caii primesc nume dupã caracteristicele lor: Fakó, Szürke, Lepke, Csillag,
Szellõ.
Caii „tãrcaþi” cu multe pete ºi cei galbeni n-au fost îndrãgiþi. Caii stãteau în
„iºtalãu”. Grajdul era asemãnãtor cu cel al vitelor. Hamurile erau puse pe
perete în grajd sau pe peretele „târnaþului”. Sculele ºi toate uneltele folosite la
îngrijirea calului (peria, þesãlatorul) se þineau în „oblac orb” din grajd. Îngrijirea cailor se fãcea cu mare bãgare de seamã. În fiecare zi erau „ciutacoliþi” cu
„ciutoc” de paie, erau periaþi. Dacã erau transpiraþi erau ºterºi ºi erau astupaþi
cu „pocroviþã”. Pe timp ploios coama ºi coada era împletitã. Copitele erau
potcovite. Potcovirea o fãcea „cãvaciu” (fierarul). Fãrã potcoave crapã copitele
cailor ºi se rup. În cazul acesta calul „ºtiopazã”. Calul mânâncã ºi doarme stând
în picioare. Simþul lor de echilibru e foarte dezvoltat, sunt foarte prevãzãtori ºi
dacã observã ceva pericol se opresc din mers îndatã. Având astfel de calitãþi
chiar ºi calul cel orb poate fi prins la cãruþã.
În mersul lor caii pãºesc, tropãiesc, galopeazã, merg în buiestru.
Caii sunt foarte deºtepþi. Înþelepciunea lor e valorificatã ºi în sport. Calul
mãnâncã de mai multe ori pe zi. Câteodatã paºte, dar cel mai des mãnâncã fân
ºi furaj din traistã. E adãpat de fiecare datã dupã ce a mâncat. Bea numai apã
curatã, cam 5–6 litri de apã. Dacã stau în grajd, sunt duºi la jgheabul de lângã
fântânã pentru adãpat. Dacã au mâncat verdeaþã nu sunt adãpaþi. Caii sunt
crescuþi la case. Mânjii lor se vând. Iapa la vârsta de 4 ani poate fi fecundatã.
Mânjii de mici (armãsarii) sunt castraþi.
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Caii se vând la târg. Târgurile mai însemnate pentru sãcãleni erau la Oradea,
Uifalãu ºi Komadi. Cumpãrãtorul examina amãnunþit animalul de vânzare.
Se uita cu bãgare de seamã cum sunt capul, fruntea, urechile, ochii, nãrile,
grumazul, pieptul, spatele, crupa, picioarele, copitele, dinþii. Apoi îl plimba, pe
urmã îl prindea la cãruþã.
Sãcãlenii sunt de pãrere cã un cal bun are fruntea latã, tâmpla de o palmã,
urechile ascuþite, nãrile mari, dinþii albi. (O iapã sã aibã 36 iar armãsarul 40 de
dinþi.) Ceafa ºi grumazul sã fie lungi ºi supli, ochii rotunji, iar în jurul ochilor ºi
la buze cu pãrul mai lung. Picioarele calului sã fie drepte.
Sãtenii mai spun cã animalul bun porneºte îndatã ce primeºte semn de la
gazdã. Învaþã repede, nu muºcã ºi nu „ruguceºte”. La calul frumos se uitã lumea
ca ºi la femeile frumoase. Calul frumos în fiecare zi trebuie „cioutocolit”. Calul
se vinde fãrã frâu ºi fãrã conovãþ. Calul de vânzare se scoate din grajd cu fundul
înainte. Dacã te întâlneºti cu cal cenuºiu vei avea noroc. Dacã caii sunt mânaþi
de femei va ploua. Calul care dus la târg „nu prinde” („nu îndãluieºte”) trebuie
îmbãtat.
Sunt cunoscute multe procedee legate de vindecarea cailor. Mânjii adeseori
suferã de durere în gât. Se umflã ºi fac bãºici în gurã. Ca sã se vindece se puneau
pe gât tãrâþe calde. Tãrâþele le puneau într-o traistã pe care o legau la grumazul
mânzului. Dacã bãºica se cocea (de tãrâþele calde) crãpa ºi curgea din ea puroiul. Dacã nu crãpa de la sine o înþepau cu briceagul. De nutreþul prãfos ºi
mucegãit caii s-au îmbolnãvit, se nãduºeau. Respirau cu greu ºi tuºeau, aveau
junghi, îi curgeau balele, erau mucoºi. Aceastã boalã o vindecau cu fum, adicã
suflau în nãrile calului fum de þigarã.
Erau care ardeau într-o „videre” de fier „zdrenþe”, mai ales obiele, cizme sau
pantof din piele uzate. Trãgeau pe capul animalului un sac, iar la gura sacului
aºezau gãleata sub botul calului astfel acesta inhala fumul..
Dacã un mânz era mucos ºi rãcit, i se dãdea fân amestecat cu sulf.
Calul care nu mânca, mânca cu greu, nu putea sã roadã fânul, aºa încât
nu-l înghitea, ºi excrementul în boabele de porumb de ovãz se gãseau întregi,
nedigerate aveau probleme cu dinþii. În acest caz era dus la fierar pentru ca
sã-i rãzuiascã dinþii. Fierarul potcovea dar se pricepea ºi la vindecarea bolilor de
picioare. Caii adeseori sufereau ºi de podagrã. Boala aceasta, precum ºi scrântitura se vindeca legând piciorul bolnav cu o hainã udã în care puneau argilã
amestecatã cu oþet. „Bubele” cailor erau spãlate cu urinã sau cu fiertura plantei
„farkasalma” (Aristolochia clermatitis osterluzei). Dacã calul nu urina vârau în
uter hrean ascuþit.
Unele boli se vindecau cu „tályoggyökér” (Adonis Volgensis). Aºezau sub
pielea calului o bucãþicã în partea bolnavã, mai ales dacã avea ceva umflãturã.
Planta împiedica inflamaþia.
Calul bolnav era vindecat adeseori tãindu-i vâna. Calul gras nu era bun de
prins la cãruþã. Aºadar ºi în cazul acesta îi tãiau vâna. Strângeau artera grumazului cu un ºtreang ºi tãiau vâna deasupra ºtreangului. Sângele îl adunau într-o
gãleatã. Lãsau sã curgã 1–3 litri de sânge pânã ce culoarea i se fãcea alburie. În
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caz de colicã, calul era plimbat i se dãdea de bãut apã cu sãpun, apã cu sare
amarã ºi „zamã de porodice”. Sãcãlenii obiºnuiesc sã zicã: „Calul bun pânã la
urmã devine ori ºchiop, ori orb.”

Creºterea altor animale
În anii de dupã primul rãzboi mondial s-au fãcut eforturi în vederea popularizãrii creºterii oilor. Aceasta strãduinþã se leagã de numele lui Bagdi Gyula
notarul satului ºi n-a rãmas fãrã rezultat. La multe case se aflau – chiar dacã în
numãr mic – oi, pe care le tãiau la evenimente familiare ca botezul, nunta sau
pomana. Nici în zilele noastre nu lipseºte de la nunþi tocana de oaie.
Oi, în numãr mai mare, creºteau numai câteva familii. Membrii familiei „bãtrânului Isai” se pricepea la creºterea oilor. Ultimul cioban a fost fiul sãu
Gheorghe. El era ciobanul gospodãriei. Creºterea oilor se face dupã metode
particulare: „cine cum ºtie ºi cum poate!”. Teritoriu de pãºunat separat pentru
oi nu este în sat.
Capra ca animalul sãracilor nu e popular în sat.
Se gãsesc în numãr redus stupuri de albine. În trecut erau prisãcari vestiþi
„bace György li Bácskai, bace Imre li Goron ºi bace Imre li Pap”.
Locuitorii comunei ºi în zilele noastre cultivã plante ºi cresc animale. Metodele, cunoºtinþele, le-au moºtenit de la înaintaºi completându-le lãrgite, extinse de urmaºii lor cu rezultate bune. Locuitorii comunei se strãduiesc ca munca
lor sã fie cât mai rodnicã atât în cultivarea plantelor cât ºi în creºterea animalelor.

Clãi de fîn, Sãcal, 2004
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NOTE
1. Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára... vol. IV, Pest 1851. pag. 53.
2. Nadányi Zoltán: Magyarország vármegyéi és városai (1901).
3. Nadányi Zoltán: Magyar városok és vármegyék monográfiája (1938) Bihar-Vármegye XXV.).
4. Osváth Pál: Bihar vármegye, Sárréti leírása (1875).
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Elena Rodica Colta
Emilia Martin

Obiectivele cercetãrii
transfrontaliere
O secþiune importantã în
economia proiectului PHARE
CBC „Obiceiuri ºi tradiþii populare. Interferenþe culturale
transfrontaliere” a reprezentat-o activitatea de cercetare de
teren, desfãºuratã pe parcursul a 5 luni, de cãtre echipa de
specialiºti a Complexului Muzeal Arad (RO), formatã din
Sorin Sabãu, Elena Rodica
Colta ºi Gabriel Hãlmagean ºi
de cãtre cercetãtorii Muzeului
Mihály Munkácsy din Békéscsaba (HU): Emilia Martin, Elena Csobai ºi Ando György.
Cercetarea s-a desfãºurat
atât în România cât ºi în Ungaria ºi ea a cuprins 9 localitãþi,
6 din România ºi 3 din Ungaria.
În 3 dintre acestea (Avram
Iancu,Vidra ºi Mâgulicea), situate în zona de munte a judeþului Arad ºi având o populaþie exclusiv româneascã, cercetãrile au fost efectuate doar de specialiºtii din
România, pe când în localitãþile de câmpie, plasate de o parte ºi de alta a
frontierei, ancheta a fost efectuatã de echipele ambelor muzee. Toate aceste
localitãþi de câmpie reprezintã aºezãri multietnice, în care, de cel puþin 300
de ani, trãiesc împreunã mai multe etnii: maghiari, români, slovaci, sârbi,
germani ºi romi în Pecica; slovaci, germani, maghiari, români, ucraineni ºi
cehi în Peregu Mare; maghiari, români ºi sârbi în Turnu; români, maghiari ºi
romi în Micherechi (Méhkerék); români, maghiari, germani, slovaci ºi romi în
Aletea (Elek) ºi maghiari ºi slovaci în Tótkomlós.
Alegerea localitãþilor cuprinse în proiect nu a fost întâmplãtoare, între obiectivele urmãrite fiind tocmai studiul comparativ al mai multor tipuri de cul-
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turi tradiþionale (românã, maghiarã, slovacã, sârbã). Cercetarea a urmãrit aºadar sã semnaleze caracteristicile, diferenþele ºi apropierile dintre civilizaþia
tradiþionalã a muntelui ºi cea a câmpiei iar în interiorul civilizaþiei câmpiei, sã
identifice specificul etnic ale populaþiilor de referinþã ºi sã constate, acolo
unde existã, interferenþele care au avut loc între culturile tradiþionale ale etniilor, care trãiesc ºi se manifestã în zona de frontiera româno-maghiarã.
Pentru aceasta au fost alese câteva domenii, care au fost urmãrite în toate
localitãþile din proiect: istoria comunitãþilor ºi problema convieþuirii; arhitectura tradiþionalã cu sesizarea modificãrilor ºi influenþelor care au avut loc în
timp; meºteºugurile tradiþionale, cu sesizarea unor specializãri munte/câmpie iar în interiorul câmpiei a activitãþilor proprii diferitelor grupuri etnice, a
metodelor de lucru diferite/comune etc.; analiza unor obiceiuri tradiþionale
la diferitele etnii, cu sesizarea diferenþelor ºi a apropierilor produse de convieþuire, mitologia popularã zonalã ca formã de reprezentare a unei lumi.
Au fost intervievaþi diferiþi subiecþi, s-au fãcut fotografii, s-a filmat, rezultatul fiind un bogat material documentar despre fiecare localitate.
Acestei etape i-a urmat o a doua, de elaborare a câte unui studiu, menit sã
punã în circuit ºtiinþific ºi sã ofere celor interesaþi o imagine complexã ºi foarte actualã asupra acestui teritoriu, care se întinde de la poalele Apusenilor
pânã în Câmpia de Est a Ungariei.
Materialul adunat cu ocazia anchetelor de teren a fost coroborat cu cel de
arhivã ºi de bibliotecã.
Rezultatul a fost o carte care, pãstrând titlul proiectului, „Obiceiuri ºi tradiþii populare. Interferenþe culturale transfrontaliere”, reface prin cele 5 teme
dezvoltate de autori imaginea unei lumi þãrãneºti. O lume arhaicã, încã, prin
tradiþiile care supravieþuiesc, dar totuºi o lume în schimbare.
Cãutând interferenþele produse de convieþuire, descoperim la lecturã cã
acestea sunt evidente, nu numai în formele arhaice ale diferitelor culturi din
zonã ci ºi în cele contemporane, pentru cã, în acest proces de trecere dinspre
arhaic spre modern, chiar dacã vitezele sunt diferite, sunt antrenate în fond
toate etniile.
(Obiceiuri ºi tradiþii populare.
Interferenþe culturale transfrontaliere,
Arad, 2004)
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Gabriel Hãlmagean, Rodica Elena Colta ºi Sorin Sabãu cu primarul
Teodor Martin ºi viceprimarul Gheorghe Netea, Micherechi

Placa memorialã a povestitorului Vasile Gurzãu, Micherechi
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Clopotul din turnul bisericii ortodoxe, Micherechi

Detaliu din cimitirul vechi Micherechi
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Piatrã funerarã în amintirea lui
Ioan Santay ºi Nicolae Rocsin,
Micherechi

Fotografie pe o cruce din cimitirul
ortodox, Pecica

Casã þãrãneascã, Pecica
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Uliþa þiganilor din Cocota, Pecica

Echipa de specialiºti, Peregul Mare
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Ramuri de nuiele prelucrate pentru împletituri, Pecica
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Casã þãrãneascã de mare proprietar, Peregul Mare

Poartã cu sculpturã în relief, Pecica
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Pietrarul Gheorghe Bágy în cimitirul catolic, Aletea

Iconostasul capelei ortodoxe române, Aletea
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Interiorul casei lui Petru Sabãu, Aletea

Motive þesute pe o faþã de masã, Aletea
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Elena Csobai

Succesiunea lui Ilie Garami
Cunoaºterea trecutului, a istoriei familiilor dintr-o anumitã localitate ne
ajutã sã cunoaºtem mai bine istoria respectivei localitãþi, eventual a unei
comunitãþi întregi, în cazul nostru a comunitãþii româneºti din Ungaria. În
vara anului 2003, Muzeul de bazã al românilor din Ungaria ºi-a îmbogãþit
colecþia minoritãþii române cu succesiunea lui Ilie Gligor (Garami) din Bãtania.
Ioan Gligor, tatãl lui Ilie, originar din satul Cermei (judeþul Arad), a venit
prin anii 1890 la Mezõhegyes, ca porcar. Aici o cunoaºte pe Ana Selejan, româncã din Chitighaz, cu care mai tîrziu se ºi cãsãtoreºte. Stabilindu-se definitiv în Mezõhegyes, au locuit de-a lungul vremii la diferite ferme domeniale.
Din cãsãtoria lor s-au nãscut mai mulþi copii, din care însã au rãmas în viaþã
numai doi: Ilie, cel mai mic, ºi Anton, care era cu 13 ani mai mare. Amîndoi au
urmat ºcoala elementarã la Mezõhegyes, dupã care Ilie a învãþat meseria de
dulgher la Macãu. Cum, dupã terminarea ºcolii, n-a putut sã se angajeze nicãieri în meseria lui, s-a dus la Budapesta, unde a fost angajat ca ºi chelner,
londiner, vînzãtor de îngheþatã ºi de ziare, etc. Totuºi, de mic copil i-au plãcut

Ana Selejan

Ioan Gligor
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maºinile, aºa cã, în anul 1931, s-a dus
la Szeged ca sã urmeze ºcoala de ºoferi
ºi sã obþinã un permis de conducere.
Dupã obþinerea permisului de conducere, mai mulþi ani lucreazã ca ºofer.
Între timp pãrinþii lui îºi cumpãrã casã
la Bãtania. În anul 1934 Ilie se cãsãtoreºte în Bãtania cu Irina Gazsity, de
origine sîrbã. Din cãsãtoria lor s-au
nãscut doi copii Emil ºi Olga.
Ilie Gligor a avut mare noroc cu meseria de ºofer, fiindcã a practicat-o ºi în
timpul rãzboiului, între anii 1940–1944,
salvîndu-se astfel de front. Dupã terminare rãzboiului se întoarce la Bãtania
acasã la pãrinþi, unde contribuie la reconsolidarea localitãþii, activând în cadrul miliþiei. În anul 1947, ºi-a maghiarizat numele din Gligor în Garami. Ani
de-a rîndul a fost membru al echipei
de pompieri voluntari din Bãtania. În
anul 1948 a fost membru fondator iar
Irina Isai ºi Emil Garami
pînã în anul 1950 ºi preºedintele gospodãriei agricole de stat „Gh. Doja” din Bãtania.
În anul 1949 a fost delegat la Întîlnirea Tinerilor din Lume, care s-a þinut la
Budapesta. Dupã 1950 este printre
primii care, terminã ºcoala de conducere pentru maºini de treierat. Cîºtigã
mai multe concursuri de muncã din
acea perioadã a socialismului. În ultima perioadã de activitate, pînã în anul
1970, cînd se pensioneazã, lucreazã
la staþiunea de tractoare din Bãtania.
Ilie Garami a avut în viaþã foarte
multe preocupãri. A lucrat în multe
domenii, a avut o anumitã înclinaþie
faþã de maºini ºi faþã de muzicã. Talentul la muzicã l-a moºtenit de la tatãl lui, care cînta la surlã ºi þiterã. El
însuºi ºtia sã cînte la vioarã. A iubit
maºinile ºi muzica cu pasiune. Pe lîngã
aceste douã pasiuni, o altã mare pasiune a lui Ilie Garami a fost aceea de
a dezlega rebus.
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Ilie se stinge din viaþã la 8 mai 2003
în Bãtania. Din acestã scurtã biografie ne putem da seama cum un român
din Cermei a ajuns în Mezõhegyes,
pentru ca apoi, dupã ce s-a cãsãtorit
cu o româncã din Chitighaz, sã se
stabilieascã definitiv în Bãtania.
A doua generaþie reprezentatã de
bãiatul lui, mai precis Ilie Gligor
(Garami) se cãsãtoreºte cu o sîrboaicã
din Bãtania, iar a treia generaþie, a
nepotului lui, respectiv Emil Garami
se cãsãtoreºte tot cu o româncã dar
din Sãcal.
Întreaga succesiune dezvãluie istoria familiei întinsã pe trei generaþii, ba
am putea spune chiar pe patru, dacã
o avem în vedere ºi pe nepoata lui Ilie
Garami, Veronica.
În casa familiei Garami s-au pãstrat,
decenii de-a rîndul, numeroase obiecte de uz canic, piese de îmbrãcãminte,
textile tradiþionale, multe documente, fotografii, manuale ºcolare, diplome
aparþinînd celor patru generaþii înºirate, care azi ne ajutã la reconstituirea
istoriei familiei din ultimii aproape o sutã de ani. Pe aceastã cale þinem sã
mulþumin familiei lui Emil Garami, pentru cã ne-au pus la dispoziþie întreaga
succesiune. Aceastã succesiune îmbogãþeºte azi colecþia muzealã a românilor din Ungaria. Bogatul material ne va ajuta în viitor la amenajarea unor
expoziþii, care vor avea menirea sã ilustreze modul de viaþã, cultura, istoria
deceniilor de dupã al doilea rãzboi mondial.
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Întâmplãri hazlii din Sãcal
Mânzu mneu
Când am fost ficior, m-o spus tata: Hai, Ioane cu mine la târgu dân Vãrade
(Oradea). Asta o fost când s-o slobozât hotaru din nou în 1938 uã în anul 1940.
M-am dus bucuros, cã m-o spus tata cã m-a cumpãra on mânz. Ajungând la târg,
am ales on mânz murg. Ave o staturã tare fainã. Arãta tare frumos. Vinind cu el
acasã, l-am legat dã codirla carului.
Acasã apoi l-am adãpat, i-am dat dã mâncat, l-am ciutacolit. Pãstã câteva zâle,
am vrut sã-l învãþ. Am pus pã el hamurile ºi l-am prins la cocie. Da’ or ºi ce am
fãcut, or ºi ce am prãbãlit mânzu n-o ascultat dã mine. O trecu o zî, o trecut o
sãptãmâna da’ mânzu mneu tã nu înþãlege ce îi zîcem. Pânã la urmã n-am mai
avut rãbdare. Am spus la tata ºi-l vindem.
L-am ºi dus la târgu dân Uifalãu (Berettyóújfalu). Am stat la târg cât am stat.
Nime nu lua în samã mânzu mneu. Odatã numa vine la noi on om. Ne întreabã
cã a nost îi mânzu? Am zâs cã-i a nost. Ne-o mai întrebat cã cum numim mânzu,
cât cerem pã el, cât îi dãm lui dacã l-a vinde ºi aºa. Da’ sã ºi duce.
Apoi vine altu om, ºi vin ºi alþî sã vadã mânzu. Într-aºte vine ºi „omu nost”.
Începe tomneala cu noi. Zâce preþuri care dã care mai bune, laudã tare mânzu
înaintea oaminilor. Pipãieºte calu, sã uitã la dinþi, la picioare. Odatã numa zâce
unu: „Bácsikám, adja nekem a lovat”. Dau atâta ºi-atâta pã mânz. Sã uitã la noi
„omu nost” ºi ne face sãmn cu uãtiu ºi i-il dãm.
Na, atunce ºi-l prindem darã la cocie ºi videm cum trage cãruþa. Omu nost
mere la mânz, îl prinde la cocie. Io iarã, dã fricã, cã n-a pute face nimic cu el,
îi spunem: Omule, mânzu nu înþãlege orice i-am zâs. Omu mã-ntreabã: Inde
l-aþi cumpãrat? Io zâc: La Vãrade. Na, bine. ªtiþi româneºte? Cum ºi nu. ªtiu,
ºtiu. Na vezi! Asta o fost baiu! Mânzu era crescut dã român ºi nu înþãlãje ungureºte...
O luat biciu, o dat sãmn cu „gyeplauãle” la mânz, º-o strâgat în gura mare: Hãi,
Murgule, hãi, hãi! O tropãit mânzu nost aºe dã sã uitau la el cu gura cãscatã tãþ.
Omu care o vrut ºi-l cumpere ne-o plãtit preþu cã tare i-o plãcut de mânz. Apoi
s-o suit în cocie ºi l-o dus...
Noi am fost bucuroºi pântru preþu bun, da’ oleacã ne-am ºi bãnuit dupã mânz.
Pã urmã, omu nost o primit plata în care ne-am oprit. Dã la alþî am aflat cã omu
aiesta o fost un cupeþ. Da’ pã noi nu ne-o „érdeklit”, ne-o pãrut bine cã o
trecut mânzu.
(Inf. Ioan Goron)

IZVORUL

55

Cãruþa cu mãgari
„Pe vremea când tata era copil, în sat la noi rareori se putea vedea câte un
mãgar. Aºadar când trecea prin sat vreun cioban ºi în fruntea turmei pãºea alene
un mãgar, toþi copiii se luau dupã turmã. Fãceau fel de fel de figuri pentru ca sã
sileascã mãgarul „sã baune”. Dacã reuºeau sã-i audã strigãtul, îºi puneau palmele la urechi, imitând urechile mãgarului, ºi strigau cât îi þinea gura: „Iaaa! Iaaa!”,
astfel, ciufulindu-i pe cei din apropierea lor.
Într-o bunã zi, se opri lângã ºcoala confesionalã, care se afla tocmai în vecinãtatea bisericii, o cãruþã trasã de mãgari. Câþiva inºi veniserã cu cãruþa din Ugra
(Biharugra), la domnul pãrinte, aducând o fetiþã la botez. Pe vremea aceea cei
din Ugra nu aveau preot. ªcolarii ieºirã din clase, în recreaþie. Observând
cãruþa, numaidecât s-au strâns în jurul ei sã vadã îndeaproape mãgarii. Printre copii se afla ºi tata, dar el a intrat în bisericã sã vadã botezul.
Nu peste mult au ieºit din bisericã adulþii cu fetiþa care primise prin botez
numele de Margareta ºi s-au întors acasã.
Au trecut ani dupã ani. Tata se fãcuse mare, deveni fecior ºi începu sã facã
curte fetelor din satele învecinate. Voia sã se cãsãtoreascã, dar nicidecum nu-ºi
gãsea fatã pe plac. O datã s-a dus la un bal din Ugra. Printre altele îºi fãcu cunoºtinþã cu o fatã pe care o chema Margareta. Nu peste mult, aceastã cunoºtinþã a
devenit prietenie, apoi cãsnicie. S-a aflat, cã aceastã tânãrã a fost acea fetiþã pe
care a botezat-o preotul din Sãcal.
Mai târziu, tata adesea spunea: „Se pare cã a fost un semn de la Dumnezeu cã
am putut fi prezent la botezul Margaretei. Ca tânãr de însurat, tot timpul pe ea o
cãutam... ºi n-am cãutat-o degeaba...”
(Inf. Jenõ Buka)

Scroafa harnicã
De obicei, aproape în fiecare sat se gãsesc oameni, mai cu seamã vârstnici,
cãrora le place sã glumeascã, sã facã pãcãleli. Aºa era ºi bace Florea la Sãcal.
Dacã tinerilor din sat le trebuia ceva ce nu se putea cumpãra la prãvãlia din loc,
ºi nici vecinii nu le puteau împrumuta, erau îndrumaþi la bace Florea. Dânsul de
fiecare datã îi pãcãlea...
Aºa a pãþit, odatã, un tânãr, care avea nevoie de un „þângãlãu”. S-a dus la bace
Florea. Acesta avea o iapã, niºte capre ºi un berbec. Dupã ce tânãrul îi spuse de
ce are nevoie, bace Florea întâi îi arãtã fundul berbecului, spunând: „Na, uitã-te
la fund. Ce vezi? Aiesta þi-i oglinda. Oglindã cu cioante.”. Apoi îl întrebã: „Nu
vezi? Nu vezi? Acolo eºti tu.”. Apucând apoi coarnele berbecului, zise: „Aºte þi-s
coarnele. Cum ai ºi gândit tu cã io am aºe þângãlãu? Þângãlãuu îi þâta caprii ºi
scrotul berbecului. Na, d-aiãsta îþi trabã?”.
Tânãrul pãcãlit se ruºinã ºi plecã amuþit de la bace Florea.
Dar ce s-a întâmplat altã datã!
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Era acasã numai nana Raveca. Fãcea lãturile pe când vor veni porcii de la
„ciurhe”. O lãsat deschisã poarta ºi s-a dus în pod, ca sã aducã niºte tenti pentru
a-l dezghioca. Cum arunca câte un ºtiulete în „viderã” aceasta suna întocmai ca
ºi când în fiecare searã mergea spre coteþ sã dea la porci. Între acestea veni
scroafa acasã. Cum auzi zãngãnitul gãleþii, cum, cum nu, reuºi sã urce în pod.
Nana Ravecã a rãmas cu gura cãscatã, vãzând cã scroafa apare în pod.
Speriatã, nana coborî din pod ºi ieºi în uliþã, doar de va trece cineva pe-acolo,
sã-l roage s-o ajute. Vãzând cã nu vine nimeni, intrã la vecini, zicând: „Da’ haidiþi
la mine, cã s-o suit scroafa-n pod!” Asta o fi vreo pãcãlealã, gândeau vecinii,
bace Florea iar a fãcut ceva prostie. Nana Raveca însã insista, ºi-i ruga întruna sã
vinã ºi sã coboare scroafa. Pânã la urmã patru inºi s-au suit în pod ºi, cu chiu, cu
vaci, au adus jos scroafa. Printre ei se afla ºi unchiul meu. De la dânsul am auzit
aceastã pãþanie.
Cu timpul, bace Florea s-a dezobiºnuit sã mai facã pãcãleli. Iar când i s-a
povestit aceastã întâmplare, zise: „Gluma-i glumã, baiu-i bai! Da’ videþi, când on
porc îi flãmând îi aºe dã harnic, cã sã poate sui ºi în pod!”
(Inf. Jenõ Buka)
Culegere de: Irina Garami
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Un nou volum despre românii
din Ungaria
Dupã nenumãratele sale studii ºi
articole publicate în þarã ºi peste hotare, un bun cunoscãtor ºi specialist
al domeniului antropologiei minoritãþilor din România, cît ºi ale minoritãþilor din þãrile limitrofe cu aceasta,
Elena Rodica Colta se prezintã cu
un volum pe paginile cãruia acordã
(binemeritata) atenþie etnografiei românilor din Ungaria.
Volumul intitulat Repere pentru o
mitologie a românilor din Ungaria,
apãrut anul acesta la Editura Fundaþiei pentru Studii Europene din ClujNapoca, oferã informaþii cu privire la
lumea mitico-magicã a românilor din
Ungaria, accentuînd importanþa magiei în viaþa de zi cu zi a acestora.
Cercetãtoarei nu-i scapã nimic din
atenþie. Descoperã toate acele valori
în cultura spiritualã a minoritãþii etnice, care fac ca aceasta sã devie parte integrantã a culturii spirituale româneºti.
Spaþiul ºi timpul sînt douã coordonate de bazã ale cadrului activitãþii fiinþei
umane, douã piloane neclintite, în jurul cãrora se organizeazã mersul vieþii ºi
în micile comunitãþi ale românilor din Ungaria. Sînt doi factori importanþi,
temuþi ºi respectaþi de omul satului de odinioarã, fãrã a-i scãpa însã din vedere acestuia ºi multiplele posibilitãþi de a-i stãpîni, sau, cel puþin, de a-i influenþa în mod favorabil lui, ieºind astfel din acea capcanã pe care, pe undeva, ºi-a
creat-o el însuºi prin faptul cã ºi-a delimitat posibilitãþile existenþei sale.
Magia ºi vrãjitoria sînt mijloace prin care neostenita fiinþã umanã îºi încearcã puterile, sînt fenomene care ºi în prezent cautã un contact cu oamenii
satului, fiind însã, desigur, altfel percepute ºi interpretate, dupã cum putem
constata ºi rãsfoind volumul de faþã.
Trecutul ºi-a pãstrat, deci, valorile, adaptîndu-le noilor condiþii, reintegrîndule treptat în sistemul de valori ale comunitãþii tradiþionale de la sfîrºit de secol, ºi
nu este altfel acest lucru nici în cazul românilor din Ungaria. Cercetãtoarea chiar
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ºi accentueazã importanþa studierii credinþelor românilor din Ungaria, în a
cãror sistem surprinde ºi dînsa schimbãrile radicale provocate de faptul cã
omul modern cautã sã recupereze tot ceea ce este util în trecutul sãu, scopul
lui fiind nu numai de a le reintegra în sistemul de valori ale lumii în care
trãieºte, ci ºi de a nu-ºi pierde rãdãcina.
Dupã o delimitare a spaþiului ºi a timpului, atenþia specialistului se îndreaptã
spre reprezentãrile mitologice, clasificîndu-le pe acestea dupã originea ºi funcþiile lor. Prezintã binecunoscutele fiinþe, precum: strigoaia, vrãjitoarea,
vîrcolacul, Marþ Sara, Sîngeorzul, pe Sfîntul Toader, pe Bãtrînul Crãciun ºi
încã multe alte personaje ale mitologiei românilor din Ungaria, îmbogãþindune cunoºtinþele ºi în acest domeniu.
Meritul autoarei acestui volum este cel al minuþiozitãþii cu care pe parcursul
anilor cugetã asupra faptelor, strãbãtînd strãzile localitãþilor cu populaþie românã din Ungaria, stînd de vorbã cu oamenii satelor, inspirîndu-se din marea realitate a unei minoritãþi etnice, care în pofida unor condiþii vitrege, mai supravieþuieºte încã prin satele Marii Cîmpii Ungare.
Însã, pînã cînd se mai vorbeºte o limbã, pînã cînd se mai închinã la o cruce ºi
se mai practicã obiceiurile strãmoºilor, românul din Ungaria invitã cercetãtorii
sã-l cunoascã mai bine, sã-l înþeleagã mai bine ºi sã-l iubeascã aºa, cum este el,
pentru cã, vã asigur, meritã.
Cartea de faþã se situeazã la început de drum, din acest punct de vedere, ºi
sperãm cã va fi urmatã de multe altele, atît din condeiul Elenei Rodica Colta, cît
ºi a altor cercetãtori atraºi de vraja lumii în care trãim noi, românii din Ungaria,
demonstrînd cã valori mai pot fi gãsite ºi pe aceste meleaguri.
(Stella Nikula)
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