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Cuvînt de deschidere

Stimaţi Oaspeţi,
Dragi Colegi!
Doresc să Vă mulţumesc pentru că aţi acceptat generos invitaţia
noastră de a participa la a XXVII-a ediţie a Simpozionului organizat
de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria.
În subvenţionarea evenimentului şi a editării publicaţiilor anuale ale Institutului (Simpozion, Izvorul şi Lumina), ne-a venit în
ajutor: Fondul de subvenţionare al Ministerului Resurselor Umane
şi Ministerul Resurselor Umane. Ajutorul instituţiilor pomenite, a
făcut posibil, şi în acest an, ca tradiţia organizării simpozioanelor
să nu se întrerupă. Mulţumim.
Zilele simpozionului reprezintă nu numai o dată în care sărbătorim memoria şi tradiţia, ci mai ales un moment în care sărbătorim
uitarea, uitarea trecutului, a greşelilor şi a datoriilor pe care le
avem faţă de trecut, limba şi cultura noastră. Amintirile şi uitările
colective reprezintă solul din care identitatea îşi extrage seva.
Cea mai importantă producţie pentru o comunitate naţională,
mai mare sau mai mică, sunt propriile mituri, capacitatea ei de a
spune poveşti despre ea însăşi. O comunitate devine puternică şi
stabilă doar în momentele în care beneficiază de cîteva ingrediente
fundamentale: încrederea în sine şi în viitor, o organizare socială
cît mai bună, cu un sistem de administraţie eficient, cu educaţie
şi cultură, dar poate că ingredientul cel mai important este capacitatea de a genera mituri despre viitor. Capacitatea de a le spune,
de a le sugera oamenilor că există un viitor pentru ei şi copiii lor
şi fundamentul pe care ei înşişi vor putea proiecta, conştient sau
inconştient, poveştile lor de succes personal sau colectiv. Avem noi
oare astfel de mituri şi poveşti? Avem noi oare viitor ca comunitate?
Miturile spun poveşti despre trecut, dar, în fond, ele sunt cărămizi pentru viitor. Miturile cele mai importante ale unei comunităţi sînt puse la încercare atunci cînd realitatea socială se schimbă
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dramatic, atunci se poate verifica forţa lor, dar şi capacitatea elitelor
de a se adapta şi de a le adapta la noua realitate.
De o bucată de vreme, comunitatea noastră mi se pare că a intrat
în tunelul istoric numit tranziţie. Doar cu iluzia unei luminiţe care
pîlpîie la capătul tunelului. Complexitatea socială crescîndă creează
o nevoie nouă: interesele private trebuie reconciliate cu interesul
public, dacă o comunitate doreşte să se menţină.
De fapt, lipsa posibilităţilor de a inventa poveşti despre viitor
vine din pierderea încrederii. Românii mereu își pierd încrederea
în societatea lor şi, mai ales, sînt speriaţi de viitorul copiilor. Fragmentarea comunității noastre şi rupturile în imaginarul colectiv
şi al identităţii s-au instalat la nivel structural.
Fiecare generaţie, fără îndoială, se simte chemată să schimbe
lumea. A mea ştie, totuşi, că nu o va chimba. Dar misiunea ei este,
poate, mai mare. Aceasta constă în a împiedica disoluţia comunităţii
din care facem parte.
În această situţie cum poate proceda Institutul nostru pînă mai
există; Dați-ne amintirea dumneavoastră și noi o vom da mai departe istoriei! Prin cercetări şi cărţi.
„Cartea îndeplineşte nu numai minunea de a ne pune în contact
cu semenii noştri depărtaţi în timp şi spaţiu; cartea îndeplineşte
fapta de mirare de a ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi. În aceste urne sacre, în care poeţii şi cugetătorii
şi-au închis inimile, găsim acea putere fără moarte care mişcă
umanitatea înainte în progresul ei necontenit…” Aceste fraze scrise
de Mihail Sadoveanu elogiază cartea, definind exemplar rolul ei în
viaţa spirituală a omenirii, funcţia ei socială superioară, menirea
ei morală şi culturală.
Cu aceste gînduri frumoase, umane, declar deschise lucrările
simpozionului din acest an.
Giula, 11 noiembrie 2017

Maria Berényi
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Maria Berényi

Scriitori şi politicieni români în temniţa
din Vác în perioada dualismului
austro-ungar
150 de ani la instaurarea dualismului austro-ungar
(1867–1918)
Perioada 1859–l866 a fost una deosebit de dificilă pentru statul
austriac. Înfrînt în mai multe bătălii, în fața armatelor piemonteze, franceze și prusace, exista posibilitatea dispariției acestui
stat, care stăpînea numeroase popoare și teritorii străine. În aceste
condiții, împăratul Franz Joseph I a găsit soluția menținerii statului său prin acordarea unor importante concesii maghiarilor.
Astfel s-a încheiat „Acordul austro-ungar privind constituirea
monarhiei dualiste Austro-Ungaria”. Temîndu-se de intensificarea luptei popoarelor aflate sub stăpînirea sa, împăratul a preferat realizarea acestui compromis cu nobilimea maghiară, care
deținea cele mai importante poziții politice și economice, în cadrul statului, după cele ale austriecilor.
Astfel s-a ajuns la constituirea monarhiei bicefale, statul fiind
împărțit în două: partea austriacă, denumită „Cisleitania”, avea
capitala la Viena și cuprindea și teritoriile locuite de sloveni, cehi,
polonezi, ruteni și de românii din Bucovina; partea ungară, denumită „Transleitania”, avea capitala la Budapesta și cuprindea și
teritoriile locuite de croați, sîrbi, sloveni și de românii din Transilvania și din Banat.
Austriecii și ungurii aveau aceleași drepturi. Organizare comună, coordonată de la Viena, aveau doar externele, armata și
finanțele. La data de 8 iunie 1867, împăratul Franz Joseph I (1848–
l916) a fost încoronat și ca rege al Ungariei. Statul austriac a fost
salvat, prin acest compromis făcut nobilimii maghiare, pentru
încă o perioadă de 51 de ani. Numeroase popoare se aflau, în con-
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tinuare, sub dominație străină, dualistă, și erau supuse unui amplu proces de deznaționalizare.
Deosebit de dificilă a fost situația popoarelor din teritoriile dominate de unguri, așa cum a fost și cazul românilor din Transilvania și Banat, care erau lipsiți de numeroase drepturi și supuși,
după anul 1867, unui amplu proces de maghiarizare.1
Legea constituţională din 1867 a prevăzut desfiinţarea Dietei de
la Cluj şi a guberniului, urmînd ca Transilvania să-şi trimită reprezentanţi în parlamentul de la Budapesta conform unui sistem
electoral bazat pe inegalitatea de avere şi naţională.
Nobilii şi secuii erau scutiţi de obligaţia cenzitară, în schimb,
ţăranii, în marea majoritate români, aveau dreptul de participare
la vot numai dacă posedau o suprafaţă de pămînt de cel puţin 70
de pogoane, în timp ce în Ungaria censul era de numai 9 pogoane.
În regiunile locuite de secui, un deputat reprezenta 6.000 de locuitori, în timp de în regiunile locuite de români reprezenta 60.000.
În parlamentul de la Budapesta, cei 7 milioane de unguri au
trimis 400 de deputaţi, în vreme ce 13 milioane de români şi slavi
au putut trimite numai 7 deputaţi.
În anul 1874 a fost adoptată Legea electorală, prin care românii
transilvăneni aproape că erau excluşi din viaţa politică. În Transilvania au avut drept de vot numai 3% dintre români.
În anul 1868 a fost adoptată Legea naţionalităţilor. Pornind de
la faptul că, din cele 63 de comitate ale Ungariei, doar 28 aveau o
populaţie majoritar maghiară, iar în Transilvania populaţia majoritară era de naţionalitate română, legea a impus în viaţa de stat
principii care să asigure maghiarizarea tuturor celorlalte naţionalităţi.
Ignorînd realităţile, legea prevedea că în Ungaria există o singură naţiune, cea maghiară, unică şi indivizibilă, şi a decretat limba
maghiară ca singura limbă oficială. Limba maghiară era predată
în toate şcolile, pe cînd limbile naţionalităţilor nemaghiare puteau
fi folosite numai în învăţămîntul confesional.
Întreaga legislaţie votată de parlamentul ungar după 1867 a urmărit realizarea unui stat naţional maghiar omogen din punct de
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vedere etnic. Aceasta nu putea fi pusă în aplicare, avînd în vedere
numărul mai mic al maghiarilor, decît cel aparţinînd altor naţionalităţi, fără maghiarizarea a celor din urmă.2
În sistemul de stat austro-ungar (1867–1918), guvernele de la Budapesta s-au axat de la început pe principiul Ungariei uninaţionale,
oficializînd în consecinţă mai vechea politică de asimilare prin
maghiarizare. Sub dominaţia directă a Ungariei se afla Transilvania întreagă, cu un număr de circa trei milioane de români.
După realizarea dualismului, parlamentul şi guvernele ungare
au dat un puhoi de legi menite să rezolve problema naţionalităţilor din Ungaria, prin dispariţia nemaghiarilor, care urmau să fie
contopiţi în unica naţiune ungară. Au fost vizaţi în primul rînd
românii, autohtonii şi cei mai numeroşi, supuşi unei deznaţionalizări sistematice şi crescînde, periferizaţi economic, social, şcolar,
bisericesc, cultural, profesional.
Bunăoară, o Lege de presă excepţională avea misiunea de a
ocroti maghiarismul şi de a opri pe români să se apere nepedepsiţi de atacurile îndreptate împotriva lor. O puternică acuzaţie împotriva legii de presă, aspră şi contrară liberalismului,
menţinută artificial în Transilvania, a adus marele Memorand
al românilor din 1892, constatînd că pe cînd în cei 25 de ani de
guvernare „constituţională”, cîţi trecuseră pînă în acel moment,
un singur ziar politic unguresc n-a fost tras la răspundere pentru combaterea guvernului, ori pentru tulburarea bunei înţelegeri între popoarele conlocuitoare, deşi ziarele ungureşti erau
pline zilnic de cele mai violente atacuri; în timp ce, gazetele româneşti Federaţiunea, Albina, Observatorul, Gazeta Transilvaniei,
Telegraful Român, Tribuna, Romanische Revue (cam acestea erau
toate), în acelaşi interval de timp au fost trase mereu în faţa juriului, care n-a lipsit a pronunţa sentinţa de condamnare. Numai în intervalul 1884–1894 au fost cumulaţi, în 47 de procese
de presă un număr de 161 de acuzaţi, procesele soldîndu-se
cu un total de 59 de ani de închisoare şi 11840 florini amendă.
Doar redactorii şi colaboratorii Tribunei au fost condamnaţi în
timp de 10 ani (1893–1903) la 17 ani temniţă şi 46.656 coroane
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amendă. Între anii 1895–1898 au avut loc încă 64 de procese de
presă şi 32 de cazuri de măsuri arbitrare pe cale administrativă.3

Procese de presă
Românilor, ca de altfel și celorlalte naționalităţi din monarhia austro-ungară, dualismul le-a adus şi o serioasă restrîngere a libertăţii presei. Ca o expresie a acestei politici pot fi socotite, pe drept
cuvînt, şi procesele de presă care urmăreau să înăbuşe cu totul
glasul revendicărilor şi al nemulţumirilor românilor din Transilvania și Ungaria.
Alături de şcoli şi asociaţiile politico-culturale presa reprezintă
o sursă de mare valoare încă de la începuturile sale. Eforturile
legate de începuturile presei româneşti nu sînt nici mai timpurii,
nici mai tîrzii decît ale celorlalte popoare din sed-estul Europei.
Apariţia presei e strîns legată de mai mulţi factori. E firesc ca ţările cu puternice tradiţii culturale, editoriale să fie şi cele dintîi
care-şi vor crea primele publicaţii permanente.
După revoluţia de la 1848–49, cercurile stăpînitoare din Imperiul Habsburgic îşi amplifică politica de dezbinare naţională, de
învrăjbire, în mod artificial, a popoarelor. Românii îndeosebi îndurau cea mai apăsătoare situaţie socială, economică, politică şi
culturală. Din aceasta cauză putem urmări în Transilvania şi Banat o amplă mişcare naţională antihabsburgică. În urma constituirii dualismului austro-ungar din 1867, prin legea naţionalităţilor,
electorală, a presei, a învăţămîntului se accentuează asuprirea naţională. Loviţi în interesele culturale şi cele economice, ameninţaţi
în existenţa naţională, românii desfăşoară o însufleţită luptă politică, concretizată prin diverse acţiuni ce dau o puternică expresie
solidarităţii româneşti.
Prin crearea primelor partide naţionale, în 1869, lupta politică a
românilor devine organizată. La Timişoara se pun bazele Partidului Naţional al Românilor din Banat şi Ungaria, ca tactică politică
se acceptă activismul, participarea la viaţa politică a statului şi în
parlament. Iar la Miercurea se constituie Partidul Naţional din
Transilvania, ca tactică politică e adeptat pasivismul, în semn de
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protest împotriva asupririi naţionale. Peste 12 ani, în 1881, va avea
loc unificarea politică a mişcării naţionale române prin crearea
unui singur partid: Partidul Naţional Român. Programul acestuia cuprinde: lupta pentru recîştigarea autonomiei Transilvaniei şi
Banatului, pentru dreptul de a folosi limba română în administraţie şi justiţie în toate regiunile locuite de români; revizuirea Legii
naţionalităţilor; lărgirea dreptului de vot. Numeroase au fost memoriile adresate Casei imperiale pentru realizarea acestor deziderate. O importanţă covîrşitoare a avut-o Memorandumul din 1892.
În text erau contestate: regimul dualist, politica discriminatorie,
falsul electoral, corupţia administraţiei, naţionalismul, sistemul
de deznaţionalizare prin şcoală, etc. Procesul memorandiştilor a
afirmat şi întărit solidaritatea românilor în lupta împotriva deznaţionalizării, a ridicat problema românească la rangul de problemă
politică de interes european.
Un rol deosebit în accentuarea mişcării naţionale a românilor
l-au avut publicaţiile din Transilvania şi Ungaria, asociaţiile şi
societăţile cultural-artistice. Arma cea mai puternică a românilor
din Transilvania şi Ungaria, în lupta pentru libertate naţională
şi socială, a fost presa. „Dintre aşezămintele pe care românismul
din Trasnilvania şi le-a creat, în lupta lui seculară pentru existenţă
şi afirmare naţională fără îndoială că cel mai original este presa.”4
Valenţele multiple ale presei, destinaţia ei specifică îi conferă adesea rolul de avangardă, o postează în orice caz în primele rînduri
ale mişcărilor revendicative. Numărul şi tirajul publicaţiilor periodice înregistrează o însemnată creştere, iar profilul se diversifică.
Presa însă era supusă de către statul austro-ungar unor persecuţii, multe dintre ziarele şi revistele care au îndrăznit să lupte
pentru cauza românilor, au fost pedepsite prin procese, amenzi
uriaşe, condamnări la închisoare. „Procesele de presă se întîlnesc
în imperiul austro-ungar tot mai des de după 1872. Legea presei e însă mult mai veche. Încă în Rescriptul regesc pentru dieta
Transilvaniei din 5 mai 1848 se cere să se trimită „proiecturi de
lege în privinţa libertăţii tiparului şi a împiedicării de abuzurile
ce s-ar putea esca cu aceea”. Cîţiva ani mai tîrziu, la 27 mai 1852,
se dă o Patentă împărătească, căreia guvernul maghiar îi aduce
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schimbări în 1867, 1871 şi 1872. Schimbările nu se fac pentru a lărgi libertatea presei, ci spre a o restrînge şi mai mult. Se prevedea depunerea prealabilă a unui exemplar din fiecare publicaţie
la Tribunal, Curtea de apel, precum şi la Ministerul de Interne.
Se cerea autorizaţia, care se dădea foarte greu, şi depunerea unei
mari cauţiuni. Se prevedeau şi sancţiuni pentru încălcarea legii,
constînd din amenzi, închisoare şi pierderea cauţiunii. Întocmită
sub absolutism, legea presei este menţinută şi sub dualism. I se
dă o înfăţişare mai „modernă” la 20 iulie 1871, cînd se înfiinţează
curţi cu juri anume să judece procesele de presă.”5

Personalități române deținute la Vác
Mai multe personalități ale istoriei și culturii româneşti au trecut
prin închisoarea de la Vác, oraş aşezat la 25 de km de Budapesta.
Vác era oraș administrativ de pe vremea imperiului.
Este un orăşel de 33 de mii de locuitori pe malul stîng al Dunării. Mărimea oraşului este contrabalansată de aspectul pitoresc al
lui şi a zonelor limitrofe. În epoca medievală era un sediu episcopal, oraşul fiind proprietatea episcopului. La sfîrşitul secolului al
XVIII-lea, Vác avea aspectul unui oraş baroc, prosper, cu o populaţie multietnică şi multiculturală. Vác-ul secolului al XVIII-lea era
un oraş cosmopolit.
Pe lîngă maghiari, exista un număr mare de germani şi cehi,
toţi romano-catolici. Pe lîngă ei exista şi o comunitate de maghiari
calvini, dar la finele secolului s-a stabilit în oraş şi o comunitate
de „greci” (de fapt sîrbi, albanezi, macedoromâni, etc.) ortodocşi
din Balcani. Oraşul Vác, cu toate că nu mai sînt nici greci, nici germani în oraş, este foarte mîndru de tradiţia multiculturală.
Astăzi, centrul istoric arată ca o bijuterie barocă, aproape neatinsă de timp. Casele burghezilor, palatele prelaţilor catolici,
statuile, toate vorbesc despre patronajul episcopilor, dar şi despre priceperea meşterilor locali şi străini care au lucrat aici. Piețe
largi, catedrale și cîrciumioare aproape de malul Dunării.
Aici e pușcăria în care au ajuns personalități ale politicii și culturii românești din Transilvania și Ungaria, ca: Alexandru Ro-
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man, Ioan Poruțiu, Ioan Slavici , memorandiștii, Valeriu Braniște,
Cassian Maniu, etc.
Peste drum de pușcărie e restaurantul în care arestații transilvăneni ai Imperiului maghiar aveau liber să ia masa de prînz. În
vara acestui an m-am dus la Vác pentru a-mi aduce aminte de
vremea Imperiului, cu conștiința plin de respect pentru transilvănenii ce, gîndind românește, au înfundat pușcăria Vác-ului din
pricina că gîndirea lor a fost considerată delict din perspectiva
imperială. În 1878 s- a introdus legea cu privire la delictul de „agitaţie”, pentru a înăbuşi mişcarea de eliberare naţională a românilor transilvăneni. Numai între 1886 şi 1908 românilor din Ungaria
le-au fost intentate 353 de procese de presă, soldate cu condamnări la închisoare, totalizînd aproape 123 de ani, şi amenzi în valoare de 93 de mii de coroane (sumă foarte mare pentru perioada
respectivă).
Alexandru Roman 6
Una din cele mai bogate şi mai complexe activităţi ale lui Al. Roman a fost în domeniul publicisticii. Mai ales prin revistele politice Concordia (1862) şi Federaţiunea (1868) şi prin articole publicate
în alte reviste (Bucovina, Gazeta Transilvaniei, Naţionalul, Familia,
Tribuna), la fel ca şi în activitatea sa guvernamentală, el a slujit interesele sociale şi naţionale ale poporului român, a dat voce
problemelor şi dorinţelor comunităţii române din Ungaria. Din
cauza atitudinii sale „războinice” faţă de puterea guvernamentală, Alexandru Roman a avut parte de mai multe procese de presă,
fiind chiar condamnat la închisoare.
În toamna anului 1868, cînd în dietă au avut loc dezbaterile „faimoaselor proiecte de legi” a naţionalităţilor, Al. Roman a fost invitat
de către Societatea »Petru Maior« la o întîlnire cu studenţii români
din Budapesta.7 „Profesorul de limbă şi literatură română combătea
în dietă, cum ştim, cu energie proiectele de legi duşmănoase naţionalităţilor” şi scria în „Federaţiunea” articole „pline de îmbărbăţie”
în apărarea drepturilor acestora. La începutul lui septembrie „Fe-
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deraţiunea” a publicat „Pronunciamentul”, pentru care se intentase
semnatarilor proces… Tinerimea universitară avea motive să-i arate
simpatie directorului „Federaţiunii”. La întîlnirea din 18 octombrie
1868, Al. Roman le-a vorbit studenţilor de „întărirea caracterelor” şi
a stăruit ca ei să urmeze „calea culturii”. Le-a cerut ca în toate acţiunile lor să fie „rezoluţi patrioţi”. Întîlnirea a luat înfăţişarea unei manifestaţii naţionale şi judele „incuisitoriu” din Pesta a intervenit şi
conturbat adunarea. Al. Roman a fost chemat la cercetări...Simpatia
arătată de studenţii români din Budapesta lui Al. Roman, deputatul
de Ceica, se explică tocmai prin lupta pe care o ducea acesta „pentru
o Austrie federalizată, politică ce apărea atunci cea mai potrivită cu
interesele naţionalităţilor, deoarece prin ea se urmărea înlăturarea
dualismului şi acordarea de drepturi egale tuturor popoarelor din
Imperiul austro-ungar.”8 Printre participanţi a fost şi Ioan Slavici.
Militantismul Federaţiunii a adus multe procese. Atitudinea guvernului maghiar faţă de ziar a fost cea scontată de fondatori. Represaliile venite din partea acestuia au constat din cunoscutele
procese intentate redactorului Al. Roman şi respectiv, colegului
său Ioan Poruţiu.
În 6/18 martie 1869, Alexandru Roman a fost condamnat întrun proces de presă la închisoare de stat de un an de zile şi la
amendă de 500 fl. Însă chiar în ziua aceea fiind ales deputat la
Ceica în Biharia, sentinţa nu a putut fi executată decît la începutul
anului 1870, în închisoarea de stat din Vác.
Sub impresia acelei întemniţări, Iosif Vulcan a scris Hora lui
Alexandru Roman pe care a publicat-o în revista Gura Satului9.
Mai jos redăm textul integral:
Hora lui Alexandru Roman
		
1
Plînge mierla prin păduri,
Robu-i Roman la unguri
Pentru sfînta direptate
Că noi n-avem din ea parte.
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2
Stâpînii s-au mîniat
Că Roman a cuvîntat
Și-n dietă și-n tipar
A spus chinul nost amar.
		
3
Nu fi mierlă supărată,
Nu-i robia ne-ncetată,
Vine-o dalbă primăvară
Fi-va Roman liber iară.
		
4
Spune-i dragă păsărică,
Ca să rabde fără frică;
Că dacă s-a libera
Noi toți l-om îmbrățoșa.
		
5
Juni, bătrîni și copilițe,
Împletindu-i cununițe,
Toți ca prieteni l-om primi
Și fierbinte l-om iubi.
		
6
Fiva Roman liber iară
Pentru noi în astă țară;
Pînă-i viu nu-l părăsim,
Hora lui o tot horim.
		
7
Că el bine s-a luptat,
Ca român înflăcărat,
Pentru țară și națiune
A pretins el multe bune.
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8
Sandru Roman să trăiască
Și națiunea să-nflorească;
Zeitatea să-i ajute,
Și să-i dea putere-n lupte!
		
9
Dute mierlă, spune-i, spune,
Că-l așteptăm cu cunune,
Cu iubire și frăție
Și cu sărutări o mie.
		
10
Nu fi mierlă supărată,
Sboară sus la Vaț îndată;
Sboară mică păsărea
Colo în prinsoarea grea.
		
11
Dute și te pune-ndată
La fereasta încuiată,
Unde Roman în prinsoare
Nu vede nici cer nici soare.
		
12
Spune-i veste de la noi
Că nu mai suntem vioi,
Că de cînd el e închis
Niciodată n-am surîs.
		
13
Spune-i, mierlă, ’nchinăciune,
De la ’ntreaga sa naţiune,
Că toţi îl compătimim,
Că ş-acuma îl iubim!
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14
Sandru Roman să trăiască
Şi naţiunea să ’nflorească;
Zeitatea să-i ajute
Şi să-i de-a putere ’n lupte!
Ieşirea din închisoare, la 18 ianuarie 1871, a fost o adevărată sărbătoare. În gara din Budapesta s-au aflat o mulţime de români, în
frunte cu Iosif Hodoş, precum şi o delegaţie de ţărani din Ceica, veniţi să-şi întîmpine delegatul.10 Pe lîngă manifestaţia făcută la gară, a
primit nenumerate scrisori şi telegrame de felicitare din Bucureşti,
Maramureş, Oradea, Lugoj, Lipova etc.
Ioan Poruțiu
Dualismul este criticat de Alexandru Roman şi Ioan Poruţiu, redactorul responsabil, aproape număr de număr şi se reproduc articole pe aceasta temă şi din alte ziare româneşti şi străine. Această direcţie politică pe care Federaţiunea11 o va susţine consecvent,
mai ales în primii ani, îi va aduce lui Al. Roman, ca şi lui Poruţiu,
mai multe procese de presă soldate cu amenzi şi condamnări. Roman a fost dat în judecată pentru două articole care a combătut cu
asprime dualismul. Din temniţa din Vác, Al. Roman adresează o
scrisoare de mulţumire acelora care au dat ajutoare băneşti pentru Federaţiunea, după ce el a fost condamnat.
În timp ce Roman îşi ispăşea osînda în temniţa din Vác, ziarul a
fost condus în acelaşi spirit de Ioan Poruţiu şi Iosif Hodoş, primul
fiind şi el condamnat în acest timp la 10 luni închisoare. Amenzile
foarte grele dezechilibrînd bugetul publicaţiei, a fost necesară intervenţia bănească a lui Ioan M. Moldovan şi Mihai Kogălniceanu
pentru ca gazeta să continue. În perioada cînd Roman era închis
la Vác, I. Poruţiu a condus Federaţiunea fiind apoi înlocuit, pentru
12
puţin timp, de Iosif Hodoş.
Guvernul de la Budapesta pentru criticile lui Eminescu prin care
atacă bazele constituţionale ale Imperiului Austro-Ungar inten-
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tează proces de presă lui Ioan Poruţiu, redactorul responsabil al
ziarului (articolele fiind semnate sub pesudonimul Varro).13 Mai
jos prezentăm citaţia judelui de instrucţie, înmînată lui Ioan Poruţiu pentru articolul „Echilibrul”:
„Judele de instrucţiune în afacerile de presă pentru districtul
de Pesta.
Directorul cauzelor regeşti, ca procuror general, în afacerile de
presă, plîngîndu-se înaintea mea din cauza delictului de presă
cuprins în articolul Echilibrul, publicat în Nrii 38 şi 39 al ziarului „Federaţiunea”, din 1870: te invit, Domnule Redactor, ca,
pentru a fi ascultat, să binevoieşti a te înfăţişa, sub greutatea
consecinţelor legali, în localitatea mea oficială (Pesta, Strada
Kerepes, nr. 65) la 26 octobre 1870, la orele 9 1/2 ante meridiane.
Pesta, 24 octobre 1870.
Tuschner m.p. jude de instrucţiune în afacerile de presă pentru
14
districtul Pesta.”
Ioan Poruțiu, un tînăr de 28 de ani,a fost condamnat la șase luni
închisoare și o amendă de 200 florini. El a avut succes la Curtea
de casație unde sentința sa a fost declarată nulă. Procesul s-a judecat la Tîrnava și s-a soldat cu verdictul „nevinovat”. Un alt proces însă i-a adus o condamnare la 10 luni închisoare și 500 florini
amendă.
Dintr-o ediție îngrijită de istoricul Ioan Scurtu, „Mihai Eminescu, Scrisori politice și literare”15, aflăm că adevăratul autor al unui
articol pentru care Ioan Poruțiu a fost condamnat, articolul fiind
semnat Varro, a fost Mihai Eminescu. Acesta scria: „Am susținut
autonomia Transilvaniei, fărâmarea dualismului, a unei forme ce
contrazice natura obiectivă a monarhiei. Dreptul ce-l are fiece popor de a-și determina voința prin legi, și de a avea un propriu
organ pentru formularea acestor voințe, e legislativă”.
La un moment dat, ziarul Federațiunea a fost în pericol de a-și
înceta apariția. A fost salvat printr-o colectă publică și a putut să
apară pînă în 1876.
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Gruia Liuba Murgu
În fruntea revistei Albina se găseau fraţii şi verii Mocioni (Andrei,
George, Anton şi Alexandru) cărora s-au alăturat Vincenţiu Babeş şi
George Popa.
Albina se face cunoscută ca o publicaţie complexă, la nivelul
epocii şi al posibilităţilor de care dispunea, cu caracter cvasienciclopedic, marcat însă de preponderenţa pronunţată a materialelor
politice.
Atitudinea Albinei a fost consecventă în ce priveşte combaterea
permanentă a abuzurilor şi tendinţelor de deznaţionalizare ale guvernului din Budapesta. S-a manifestat pe plan politic ca tribună de
presă a activismului. Direcţia sa politică era aceea a grupării familiei
Mocioni şi aliatul lor politic, Vincenţiu Babeş
Îndrăzneala articolelor sale a adus însă Albina de mai multe ori în
faţa tribunalului, după 1870-71 încep procesele de presă, intentate
redactorului responsabil sau colaboratorilor. Au fost rari anii fără
2-3 procese de presă. Vincenţiu Babeş era implicat în mai multe. În
1874 unul din redactorii săi, Gruia Liuba, fiind condamnat la 15 luni
închisoare şi 500 fl. amendă. Aceeaşi soartă au avut-o şi alţi colegi ai
săi. Însăşi cauţiunea ziarului, care-i punea în pericol apariţia, a fost
confiscată în mai multe rînduri.16
La 31 decembrie 1875, în urma acestor prigoniri Albina s-a văzut
silită să-şi anunţe încetarea apariţiei, dar totodată şi să precizeze că
în cei aproape 10 ani de existenţă n-a făcut decît să luminize românii din Banat şi Ungaria. Albina rămîne în istoria presei române din
aceasta perioadă ca unul din ziarele cele mai reprezentative.17
Gruia Liuba Murgu (n. 1845 Maidan, Caraş-Severin- d. 1877 Vîrşeţ),
gazetar politic bănăţean, colaborator al lui Vincenţiu Babeş la ziarul Albina. A murit tînăr, probabil asasinat.
S-a născut în 1845 în comuna Maidan din judeţul Caraş-Severin, azi satul Brădişoru de Jos, care aparţine de oraşul Oraviţa.
Clasele primare le-a făcut în satul natal cu învăţătorul Daniel Liuba Marcu, tatăl scriitorului Sofronie Liuba. Norocul i-a surîs de
mic, cînd într-o zi a venit în vizită la dascălul Daniel Liuba unul
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dintre fraţii Mocioni. Acesta l-a remarcat pe micul şi talentatul
Gruia Liuba şi pentru că părinţii acestuia erau ţărani plugari şi
nu-i puteau asigura studiile în viitor, Mocioni l-a luat sub aripa
sa pentru a-l putea duce mai departe la şcoală. Astfel Gruia s-a
mutat la gimnaziul din Timişoara şi a stat 8 ani de zile în casa
familiei Mocioni. Pentru că a terminat studiile secundare fără cusur, a urmat apoi dreptul la Pesta ca unul dintre bursierii familiei
Mocioni. În capitala Ungariei a locuit tot într-una din casele aceleiaşi familii.
Cînd faimosul ziar „Albina”, susţinut de Mocioneşti şi condus
de Vincenţiu Babeş, s-a mutat de la Viena la Pesta, Gruia Liuba a
fost cooptat în redacţia acestuia. Ca ziarist la Albina s-a remarcat
ca un gazetar politic deosebit de aprig, cu un stil incisiv. Fiind
redactor responsabil, nu de puţine ori a fost implicat în numeroasele procese care erau intentate ziarului şi colaboratorilor săi.
În 1874, cînd ungurii au desfiinţat Graniţa Militară din Banatul
montan (zona Almăjului), el a scris în „Albina” un articol critic
extrem de sever, îndemnînd pe grăniceri să se opună acestei desfiinţări care ameninţa cu pierderea tuturor drepturilor asigurate de statul special al Graniţei Militare. Autorităţile i-au intentat
proces pentru acel articol pe motiv că a instigat la răzvrătire şi
agitare. Curtea cu juraţi de la Budapesta l-a condamnat la 15 luni
închisoare şi l-a trimis imediat la închisoarea de la Vác. După ce
a ieşit din închisoare, s-a reîntors în comuna natală, unde i-a fost
pregătită o primire grandioasă de fraţii săi şi de locuitorii satelor
din jur, pentru care era un adevărat erou.
După acest moment se căsătoreşte cu Alexandrina, fiica lui Vincenţiu Babeş, apoi se stabileşte la Vîrşeţ, unde profesează avocatura. Aici începe o acţiune de aducere înapoi la românism a unor
români despre care se zicea că sînt sîrbizaţi şi care locuiau în Mehala Vîrşeţului. Dar se pare că aceste acţiuni i-au adus sfîrşitul
tragic. În 1877, pe cînd avea doar 32 de ani, moare subit în timpul
unei cine oferită de sîrbi, fără să se ştie exact care sînt cauzele
morţii, dar cu suspiciunea că a fost otrăvit.18
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Ioan Slavici19
Cel care a afirmat nu o dată că „Soarele pentru toți românii de la
București răsare” (într-o scrisoare către Nicolae Iorga, publicată în
„Neamul românesc”, dar și pe frontispiciul „Tribunei”), scriitorul
Ioan Slavici (1848–1925), nu a fost scutit de arestări și condamnări pe motive politice, uimitor de diferite. A făcut pușcărie în
închisorile din Austro-Ungaria pentru „agitație” pro românească
în presă, iar autoritățile din România l-au întemnițat în două rînduri (1916 și 1919) pentru „spionaj” în favoarea Austro-Ungariei și
colaborare cu inamicul.20
Orasul Vác are un rol deosebit în geografia publicistică a lui Slavici
(şi în viaţa multor români ardeleni). Nu atît oraşul, cît penitenciarul de aici. Unii dintre condamnaţi aveau un regim semideschis.
Puteau fi încarceraţi nu în instituţia de corecţie, ci în nişte clădiri
din preajmă. Aici primeau vizite peste zi şi beneficiau de diferite
servicii (contracost, evident!). Nu erau supuşi programului strict
al altor deţinuţi, doar seara li se închidea uşa, pentru a nu putea
părăsi incinta. Slavici a profitat de acest regim. I s-a dat posibilitatea să-şi aleagă unde îşi va ispăşi pedeapsa de un an pentru
delict de presă şi a decis să meargă la Vác. A evitat puşcăria de la
Năsăud, una mult mai strictă şi cu faimă proastă.
Ziaristul român avea să fie însoţit în detenţie de soţia însărcinată şi de un copil de cîţiva ani. Doamna va fi instalată într-o
locuinţă din oraş, închiriată chiar lîngă penitenciar. Dacă nu ar fi
fost la mijloc anul de puşcărie, mai că publicistul nu ar fi avut de
ce să se plîngă.
Timpul petrecut de Slavici la Vác este bine cunoscut. Intră în
temniţă la 1 iulie 1888, deşi trecuseră două luni de la condamnare,
petrecute cu recursuri (respinse), dar şi cu pregătiri pentru anul
greu ce va urma. Va sosi la poarta penitenciarului împreună cu
soţia şi băiatul. Directorul va fi surprins. Va decide să fie întemniţat într-o anexă a închisorii, unde ziua putea să stea şi familia.
După cum vedem, condiţiile nu nu sînt aşa de severe, ba chiar sînt
destul de permisive, mai îngăduitoare, dacă vrem să facem o com-
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paraţie, chiar şi cu cele de astăzi, după 130 de ani! Slavici poate
lucra aici din plin. Avea cu el documentele din colecţia Hurmuzachi şi şpalturile (corecturile) la acestea. Trudea din greu la volume. Banii cîştigaţi de aici erau puţini şi-i parveneau neregulat.
Ori, cheltuielile erau destul de mari. Familia Slavici plătea chiria
pentru cămăruţa închisorii pusă la dispoziţia deţinutului, chirie
pentru găzduirea soţiei gravide şi a primului copil, precum şi o
sumă pentru femeia ce avea grijă de băiat şi ajuta în gospodărie.
Costau destul de mult cele necesare traiului, mai ales că toţi membrii familiei erau într-o situaţie deosebită.
Gazetarul de după grații este ajutat şi de prieteni, care îi trimit şi
bani, şi alimente. În 18 ianuarie 1889, Slavici plăteşte o cauţiune şi
iese din temniţă. Primise o suspendare a pedepsei pentru 14 zile.
I se născuse o fetiţă. Vine să o boteze Ioan Hosanu, vechi prieten,
acum medic renumit în stabilimentul medical de la Gräfenberg.
Cum fusese şi ziua sa de nume, Sf. Ioan, gazetarul are cîteva zile
mai bune. Contribuiseră la aceasta şi susţinătorii săi, primise, prin
strădaniile lui Vasile Mangra, un butoi de vin din podgoria Minişului. Generalul Traian Doda îi pusese la dispoziţie un căprior.
Perioada e una plină de griji. În decembrie 1888, sarcina soţiei
lui Slavici intrase în ultima lună. Au noroc, căci vine o nepoată să
poarte grija gravidei şi a casei. Gazetarul are şi mai mult timp să-l
petreacă cu fiul său, destul de năzdrăvan.21
Interesantă este însă o imagine de ansamblu furnizată de D. Vatamaniuc. Se referă la faptul că în închisoare se aflau şi alţi scriitori
sau jurnalişti condamnaţi pentru delicte de presă: „Intrase în temniţă, cu puţin timp înainte de Slavici, redactorul Gazetei Transilvaniei, Ştefan Bobancu, care trimite ziarului braşovean nişte scrisori
din Vaţ, semnate Ştefan de la Vaţ, şi rămase fără continuare. Veni
apoi Ştefan Albu, de la Rumanische Revue, condamnat şi el la un
an de temniţă. Slavici îl întîlneşte în temniţă pe Andrei Roico, un
slovac osîndit pentru delict de presă, şi pe Francisc Herczeg din
Vîrşeţ, cunoscutul scriitor maghiar de mai tîrziu. Francisc Herczeg lasă nişte Amintiri, în care vorbeşte, între altele, şi despre tim-
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pul petrecut în închisoarea de la Vaţ: „Ioan Slavici – scrie Francisc
Herczeg – din punct de vedere intelectual se ridică la înălţimi de
turn.”22
Timpul petrecut la Vác avea să fie evocat de Slavici în Închisorile
mele:
„(…) Făcând recurs în casație, nu numai că m-am întors nesupărat de nimeni acasă, ci mi s-a mai și dat voie
să plec la București cu soția mea, care ținea să-și vadă familia mai înainte de a mă fi însoțit la Vaț, unde avea să
stea timp de un an în mijlocul unei lumi pentru ea străină.
După ce recursul mi-a fost respins, mi s-a cerut să spun când
anume voiesc să mă prezint la direcțiunea temniței de la Vaț,
ca să-mi încep anul la care eram – acum definitiv – osândit.
În ziua de mine însumi hotărâtă m-am prezentat apoi în penitenciarul de la Vaț, unde eram așteptat.
În fața marii zidiri a penitenciarului, peste drum, se afla o casă
mai mică, luată, pare-mi-se, cu chirie, pentru cei osândiți la așazisa temniță de stat, fie pentru duel, fie pentru delicte politice.
Mi s-a pus în casa aceasta la dispoziție un ietăcel cu o singură
fereastră, care dădea într-o curte curată, lungă de vreo 20 și lată
de vreo 15 metri. Aveam în acel ietăcel un pat cu saltea de păr de
cal, cu pernă de puf și cu plapumă, o măsuță, două scaune, o garderobă pentru haine și albituri, toate în stare bună, curate și bine
întreținute.
Serviciul mi-l făcea unul dintre cei de peste drum, pe care-l
plăteam cu luna după taxa stabilită în regulament. Tot acesta aducea mâncarea de la vreunul dintre restaurantele mai apropiate.
Mie îndeosebi îmi trimitea mâncarea soția mea, care închiriase în
apropiere o odaie mobilată.
Pentru iatac plăteam o mică chirie. Dacă se întâmpla ca vreunul
dintre cei osândiți să nu fie în stare a plăti pentru chirie, mâncare
și serviciu, plătea comuna în care-și avea domiciliul.
Seara eram închiși fiecare în iatacul său, iar dimineata la șase
ni se dădea drumul și puteam să ne petrecem toată ziua timpul
împreună.
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Soția mea avea voie să stea cu mine tot timpul cât nu eram închis în iatac. Copilul, un băiețel de vreo doi ani, stătea de obicei
toată ziua la mine, iar servitoarea noastră putea oricând să intre
ori să iasă.
Cei ce voiau să ne viziteze aveau să ceară voie de la direcția
penitenciarului și puteau să stea cu noi în tot timpul cât nu eram
închiși, nu însă și în timpul mesei.
După-amiază, de la două până la cinci, aveam voie sa trecem în
grădina din fund, unde eu cultivam câteva straturi de flori.
Puteam să primim ziare și reviste, să citim și să scriem orice, și
îndeosebi eu în timpul petrecut la Vaț am colaborat la Tribuna și miam urmat lucrarea ca secretar al comisiei însărcinate cu publicarea
documentelor istorice rămase de la Baronul Eudoxie Hurmuzachi.
Baronul Hurmuzachi dăduse număr fiecăruia dintre documente în
șirul în care au fost copiate și-și făcuse un catalog de bilete, pe care era
arătat numărul documentului, paginile manuscrisului, data documentului și un extras făcut în limba germană despre conținutul lui.
După hotărârea luată de Comisie (M. Kogălniceanu, T. Rosetti, D.
A. Sturdza, A. Odobescu și B. P. Hașdeu) eu trebuia să mă mărginesc a așeza documentele în șir cronologic și a traduce exact extrasul făcut de Baronul Hurmuzachi, să dau manuscrisul la tipar și
să fac corecturile după manuscris. Numai documentele scrise în
limba maghiară aveam să le traduc în românește.
În timpul petrecut la Sibiu mă duceam deci din când în când
la București, ca să pregătesc manuscrisul pentru tipar, să citim
traducerile extraselor cu domnii Kogălniceanu, Sturdza și Rosetti,
care știau bine nemţește, și să dau manuscrisul la tipografia Socec,
care-mi trimitea apoi corecturile la Sibiu. Acum mi le trimitea la
Vaț unde puteam, slavă Domnului, să lucrez în toată liniștea.
Cei mai mulţi dintre tovarășii de suferință, pe care i-am avut la
Vaț, erau osândiți pentru duel pe câteva săptămâni; mai rar pe două-trei luni, unul singur pe un an. Pentru delicte politice am avut
doi români, Ștefan Babancu de la Gazeta Transilvaniei și Ștefan
Albu de la Rumanische Revue, și un slovac, parohul Andrei Roico, un antisemit.
Li se ura din când în când oamenilor acolo în închisoarea ace-
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ea, dar n-aveau de altminteri cuvinte de a se plânge – decât poate
că le erau prea multe bacșișurile ce erau nevoiți să le dea ca să fie
bine serviți.
Dincolo, peste drum, era și o capelă ortodoxă, care se ținea
de episcopia sârbească de Buda. Slujba o făcea un preot sârbesc,
care știa și românește, și într-o strană se cânta românește, iar în
cealaltă sârbește. Noi mergeam duminicile și zilele de sărbători
la liturghie mai ales să ascultăm corurile, care erau foarte bine
organizate.
Preotul îi vizita regulat pe bolnavii din infirmeria penitenciarului, ca să le dea mângâierile credinței, și prohodia pe morții de
legea ortodoxă.
În mica noastră închisoare era o mișcare neîncetată: unii ieșeau
după ce și-au împlinit pedeapsa, iar alții intrau ca să și-o împlinească. Se întâmpla câteodată să ramânem numai vreo cinci care
aveam pedeapsa mai lungă, iar apoi ne spoream, însă niciodată
numărul nostru n-a trecut peste patrusprezece inși.
Eu îndeosebi am fost crescut în casa părintească sa fiu om al
bunei rânduieli, care se potrivește totdeauna cu împrejurările în
care e nevoit a-și petrece viața. M-am supus dar până în cele mai
mici amănunte dispozițiilor luate de vremelnica stăpânire, m-am
mulțumit cu ceea ce mi se dădea, n-am abuzat de bunăvoința nimănui și astfel am avut mereu parte de libertate mai multă decât
mi s-ar fi cuvenit.
Îmi mai era apoi greu că-mi știam soția și copilul în mijlocul
unei lumi străine, cu care nu se puteau înțelege și de la care nu se
prea puteau aștepta la bunavoință. Ne vedeam, ce-i drept, în fiecare zi și stăteam mult împreună, dar partea cea mai mare a timpului tot despărțiți o petreceam, și dacă eu eram bine adăpostit în
închisoare, lor li se puteau întâmpla atât de multe în mijlocul unei
lumi pline de câini, gata în fiecare clipă să muște, și de oameni
porniți mereu spre fapte rele, iar eu le vedeam toate mărite când
grijile vii mă lipseau noaptea de dulceața somnului.
Vei fi știind, poate, că prin preajma Dunării sunt școrpii, iar
soția mea locuia pe țărmul Dunării. Într-o noapte o șcropie s-a
lăsat de pe tavan și a căzut în culcușul în care avea băiețelul lângă
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dânsa. Speriată din somn, a dat cu palma înfășurată în cearșaf
și a strivit insecta, încât nu i s-a întâmplat nici o nenorocire. A
rămas însă pe urma spaimei temerea că nenorocirea ar putea să i
se întâmple mâine ori poimâine, iar temerea aceasta era încă mai
vie în sufletul meu, care-mi petreceam nopțile închis în ietăcelul
din curtea încuiată cu zăvor îndoit.
Dar dacă mâine cade altă scorpie, care nu e strivită?
Dar dacă copilul scapă pe poartă, aleargă la Dunărea apropiată
și cade în apa adâncă?
Dar dacă trece drumul și e călcat de vreo trăsură?
Dar dacă vreunul dintre câinii din vecini sare la el și-l mușcă?
Dar dacă vreunul dintre atât de mulții făcători de rele sparge
fereastra dinspre țărmul Dunării și intră în casă să-i jefuiască?
Sunt atât de multe nenorocirile care se pot întâmpla, și eu
nu mi le gândeam, ci le vedeam în gândul meu ca aievea, încât
nu o dată am avut halucinația că auzeam sunând clopotul de
la poarta închisorii, auzeam pașii gardianului care se ducea să
descuie, auzeam sunând cheia cea mare în broască, chiar vocea
celui ce aduce vestea cea rea o auzeam, și numai anevoie mă dezmeticeam, încredințându-mă că toate sunt aiureli de ale mele.
Încă mai greu mi-a fost spre sfârșitul anului, când pe lângă
băiețel mai aveam și o fetiță nou-născută. Nu avea decât vreo
două luni când s-a îmbolnăvit de tusă măgărească. Medicul a
stăruit ca soția mea să plece fără întârziere la țară, ca să schimbe aerul. Ea a plecat cu copiii și acum nu ne mai puteam vedea
în fiecare zi, ba treceau zile și iar zile fără ca să primim știri
unul de la altul, iar știrile nu erau totdeauna liniștitoare.
Într-una din zile ea stătea cu copiii la umbra unui copac din
curtea șvabului, la care-și închiriase o odaie, și se uita cum rândunelele își hrăneau puișorii dintr-un cuib de sub streașina casei.
Deodată ieși din podul casei la iveală un șarpe destul de gros,
care se apropie târâș de cuib. Pe când rândunelele zburau de ici
până colo scotând țipete de deznădăjduire, șarpele a scos un pui
din cuib și l-a înghițit în toată tihna.
E ușor lucru să scrii aceasta și încă mai ușor s-o citești de pe
hârtia nepăsătoare; ai însă, iubite amice, să-ți dai seama ce tre-
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buia să simtă când o vede cu ochii ei femeia care are în mijlocul unei lumi străine doi copii mici și-și știe soțul în temniță.
Îmi vine să-ți aduc aminte de vorba „Fă-mă, mamă, cu noroc și
apoi m-aruncă-n foc”.
S-a nimerit adică, norocul meu, ca director al penitenciarului
din Vaț era domnul Kovacs, un om acum bătrân, care a stat și
el, când cu revoluția de la 1848, timp de vreo opt ani în temniță
și astfel cunoștea din propria lui intuiție amarul zilelor trăite la
„răcoare”.
Aflând că a venit la Vaț și soția mea împreună cu copilul nostru, el
dădea cu socoteala că mi s-a croit o prea aspră pedeapsă și mă socotea
vinovat de a fi pierdut din vedere că soția mea, deși nevinovată, are
să sufere de pe urma faptei mele chiar mai mult decât mine însumi.
Nu era tocmai așa.
Domnul Kovacs, deși maghiar neaoș, era viu atins de lămuririle
ce i-am dat și m-a încredințat că se simte dator a priveghea ca nimeni să nu supere familia mea în timpul pe care va fi nevoită să-l
petreacă la Vaț.
Mai era apoi și ca domnul Kovacs nu putea să uite că la 13 August 1849 ostirile maghiare au capitulat la Șiria în fața generalului
rusesc Paschievici. N-o uitam aceasta nici eu, șirianul de baștină,
și dacă el nu putea să-i ierte pe ruși, eu nu-i iertam pe maghiarii
care nu voiau să înțeleagă că aliații lor firești contra rușilor sunt
românii, care n-au nici ei dușman mai primejdios de cum le sunt
slavii, de care sunt înconjurați din toate părțile.
Ne-am făcut, bătrânul acela și eu, chiar de la început prieteni
buni și am petrecut, pe cât ne iertau împrejurările, ore plăcute
împreună. Îl interesau, între altele, și documentele istorice care se
publicau sub îngrijirea mea și nu-mi aduc aminte să fi primit vreodată de la tipografia Socec et Comp. corecturi în care documentele scrise în limba maghiară, în cea germană ori în cea latinească
să nu fi fost corectate în trecerea lor prin cancelaria direcțiunii,
încât eu aveam să le fac numai revizuirea.
Se mai interesa și de viața mea sufletească, ținea mereu să
știe cum îmi petrec timpul, ce lucrez, și nu era carte fie ma-
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ghiară, fie nemțească, pe care nu mi-o trimitea și mie, dacă îi
plăcea lui. Avea slăbiciune pentru științele naturale, botanică,
zoologie, în genere fiziologie și fizică, ramuri de știință asupra
cărora m-am dumirit și eu în timpul petrecut la Vaț, când am
scris puțin, dar am învățat multe citind.
Penitenciarul se afla pe țărmul Dunării, în mijlocul căreia se
întinde o insulă acoperită de zăvoaie cu luminișuri. Câteodată,
fiind ziua frumoasă, treceam însoțit de gardian în penitenciar și
prin penitenciar la marginea Dunării, unde mă aștepta soția mea
cu copilul și cu servitoarea. Mă urcam apoi într-o luntriță și doi
văslași ne treceau pe insulă, unde petreceam până pe înserate în
toată libertatea.
Nu era aceasta un fel de „favor”, de care mi se făcea numai mie
parte, ci o ușurare de care se bucurau și alții dintre cei osândiți a
sta timp mai îndelungat în temniță, căci pedeapsa nu era croită în
vederea ruinei trupești și sufletești, nici mai ales spre a-l demoraliza pe cel osândit facându-l mai vârtos dușman al societății.
Au urmat însă posomorâtele zile de toamnă și geroasele zile
de iarnă, pe care eram nevoit a le petrece în iatacul meu strâmt,
și viața îmi era cu atât mai grea, cu cât soția mea se afla în stare
binecuvântată. Cu cât mai mult se apropia timpul nașterii, cu atât
mai chinuit eram de îngrijorare și de temeri.
I-am spus aceasta directorului. El si-a exprimat via părere de
rău ca nu are căderea de a-mi da voie să petrec timpul lehuziei
la patul soției mele, și m-a sfătuit să mă adresez la ministrul de
interne, care după părerea lui avea să-mi dea voie.
Eu nu puteam sa fac aceasta câtă vreme nu eram sigur că ministrul, atunci Coloman Tisza, în adevăr îmi va da voie.E lipsa nu
numai de demnitate, ci și de bun simț să ceri de la cineva ceea ce
nu poate ori chiar nu voiește să-ți dea.
Directorul s-a dus deci la Budapesta, a trecut pe la minister și a
luat cuvenitele informații, apoi mi-a spus să dau cererea, ceea ce
am și făcut.
Drept răspuns direcția a primit ordin telegrafic ca medicul penitenciarului să viziteze fără întârziere pe soția mea și să o aibă
sub îngrijirea sa tot timpul cât va fi nevoie de aceasta, iar când el
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va crede de cuviință, fie ziuă, fie noapte, eu să fiu pus în libertate
și liber să rămân în tot timpul lehuziei.
Așa s-au și petrecut lucrurile. Timp de două săptămâni m-am
bucurat de libertate deplină, am stat în familia mea și-am umblat
în treburile casei fără ca să fiu însoțit de vreun agent ori să fiu pus
în orice fel sub pază polițială, iar după două săptămâni s-a făcut
botezul copilului, la care au asistat vreo douăzeci dintre tinerii de
la Universitatea din Budapesta, apoi m-am întors iar în ietăcelul în
care aveam să mai stau vreo șase luni de zile.
Se cuvine, iubite amice, să-ți mai spun că eu am ieșit din închisoare în noaptea zilei de Bobotează, deci în ziua de Sf. Ioan.
Am primit de ziua aceasta câteva sute de depeşe cu mii de
subscrieri: toate mi-au fost trimise acasă. Mi-a trimis generalul Traian Doda un țap de căprioară; l-am primit. Am mai primit câțiva curcani, câteva gâște, costițe afumate, muşchi de
purcel, un butoiaș din vestitul vin de Maderat, alt butoiaș din
înca mai vestitul vin de Miniș. Mai trăiesc încă mulți dintre cei
ce când cu botezul s-au împărtășit din toate aceste bunătăți.
Nu era însă, așa se vede, nici acesta un fel de „favor”, căci la
sfârșitul anului, când mă pregăteam să ies din temniță, am primit din partea direcțiunii înștiințarea că după dispozițiile luate
de minister mai am să stau închis timp de două săptămâni, pe
care când cu norocul din familia mea le-am petrecut în libertate.
Așa s-a întâmplat că eu am plătit în închisoarea de la Vaț chiria
pentru un an și două săptămâni pentru ca nu cumva statul ungar
să rămână în pagubă.
Mă vei înțelege, iubite amice, și mă vei și crede, dacă-ți spun,
că aceste două săptămâni au fost pentru mine cea mai nesuferită
parte a pedepsei prin care am avut să-mi ispășesc păcatul gazetăresc.(…)23
Memorandiştii închiși la Vác
Memorandul din 1892 conţine o relatare detaliată a situaţiei românilor din Transilvania şi Ungaria începînd cu anul 1867 şi reprezentînd de fapt o sinteză a unei serii mari de petiţii şi memorii
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adresate Curţii începînd din vremea episcopului Inocenţie Micu
Clain în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. În introducerea
ce abundă în argumente juridice şi istorice, actul explică mobilul
opoziţiei faţă de anexarea forţată a Transilvaniei la Ungaria. În
memorand se atinge legea electorală, legea naţionalităţilor, diferitele legi şcolare. Un capitol separat era rezervat legilor presei
care stipulau dreptul autorităţilor de a chema în faţa tribunalului
ziarişti români, militanţi ai mişcării naţionale.
În esență, se poate afirma că Memorandul a fost un act politic
contestatar împotriva dominației instituite asupra naționalităților
trecute sub guvernarea Budapestei o dată cu instaurarea dualismului austro-ungar în anul 1867. Autorii lui au negat, în spiritul
întregii mișcări naționale românești, dreptul Ungariei de a stăpîni
Transilvania, căutînd, prin apelul la împărat, să atragă atenția
asupra consecințelor inevitabile în cazul perpetuării dualismului.
Prin conținut, și mai ales prin mișcarea generată de el, Memorandul rămîne cea mai însemnată acțiune politică a românilor din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Textul Memorandumului cuprinde o analiză temeinică a situaţiei economice, sociale şi culturale a celor peste 3 milioane de
români transilvăneni supuşi Austro-Ungariei în intervalul de un
sfert de veac de la formarea monarhiei dualiste, relevînd lipsa de
drepturi politice, tendinţa evidentă de deznaţionalizare promovată de autorităţile maghiare.
Memorandumul reprezintă un protest vehement împotriva
dualismului, politicii sale de oprimare naţională, de nesocotire a
drepturilor românilor, care alcătuiau populaţia majoritară a Transilvaniei.
Între 25 aprilie – 25 mai 1894, s-a desfăşurat la Cluj procesul memorandiştilor. S-a încheiat cu condamnarea a 14 fruntaşi memorandişti la o pedeapsă cumulată de 31 de ani şi 18 luni de închisoare.
Curtea cu juraţi din Cluj pronunţă în procesul memorandiştilor,
după 18 zile de dezbateri, verdict de condamnare. Sînt osîndiţi la
temniţă de stat: I. Raţiu 2 ani; G. Pop de Băseşti 1 an; V. Lucaciu
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5 ani; D. Comşa 3 ani; D. Popovici-Barcianu 2 ani şi 6 luni; N.
Cristea 8 luni; I. Coroianu 2 ani şi 8 luni; T. Mihali 2 ani şi 6 luni;
Aurel Suciu 1 an şi 6 luni; M. Veliciu 2 ani; R. Patiţia 2 ani şi 6 luni;
G. Domide 2 ani şi 6 luni; Dionise Roman 8 luni; P. Barbu 2 luni.
Plătesc în solidar 3 238 de florini cheltuieli de judecată.24
Memorandiştii condamnaţi sînt arestaţi îndată ce sentinţa devine definitivă şi închişi la Vác: Gh. Pop de Băseşti, D. Comşa, D.
Popovici-Barcianu, N. Cristea, T. Mihali, A. Suciu, M. Veliciu, R.
Patiţia, G. Domide, D. Roman şi P. Barbu, iar alţii, „capii”, I. Raţiu,
I. Coroianu şi V. Lucaciu la Seghedin. Guvernul maghiar dispune
desfiinţarea îndată după procesul memorandiştilor a Partidului
Naţional Român. Situaţia politică internaţională nu era însă favorabilă aducerii la îndeplinire a unei asemenea măsuri.25
Memorandistul Aurel Suciu, originar din Chitighaz
Printre condamnaţi se afla şi Dr. Aurel Suciu născut la Chitighaz
în 1853. Tatăl său Petru Suciu era notar în Chitighaz precum şi în
Otlaca. A fost fiul preotului din Giula, Nicolae Suciu, însurat cu
Petra Nicoară, soră a lui Moise Nicoară.
După terminarea claselor elementare, Aurel Suciu a urmat
gimnaziul din Bichiş, Szarvas şi Beiuş. În Societatea de lectură
a junimei din Beiuş Aurel Suciu era membru al comitetului de
conducere. Studiile de drept le-a terminat în Oradea, în 1879 a dat
examenul de avocat şi s-a stabilit la Arad
În Arad, format în cancelaria lui Mircea V. Stănescu, Aurel Suciu
devine avocat renumit. De timpuriu s-a încadrat în lupta pentru
emanciparea naţională şi politică a românilor din Ungaria. În noile condiţii create de dualismul austro-ungar s-a simţit necesitatea
unui partid al tuturor românilor din Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş care se constituie la Sibiu în 1881 sub denumirea de
Partidul Naţional Român. Aurel Suciu era membru în Comitetul
Executiv al acestuia, a făcut parte din gruparea celor care militau
pentru obţinerea drepturilor politice şi cultuarale ale românilor
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din Imperiul Habsburgic. Devotat cu întreaga sa fiinţă cauzei naţionale, Aurel Suciu s-a distins în lupta naţional-politică, a depus
un mare efort, ca la Arad şi împrejurimi, să se întărească curentul
pornit de Tribuna. A fost unul dintre iniţiatorii şi conducătorii
acţiunii de întocmire a Memorandului din 1892. La Sibiu la conferinţa din 20–21 ianuarie a făcut parte din „comitetul de 25” însărcinat cu elaborarea memoriului.26
Memorandiştii primesc verdictul de condamnare cu bărbăţie. Era
aceasta, neîndoios, o formă de protest. Condamnarea de la Cluj
are mare răsunet în opinia publică europeană şi stîrneşte un val
de proteste în ţară şi străinatate
Mihai Veliciu şi Aurel Suciu după proces s-au întors la Arad
unde li s-a făcut o primire demnă de adevăraţi martiri ai cauzei
naţionale.
La începutul lunii august 1894, Mihai Veliciu şi Aurel Suciu
s-au dus la Vác să execute condamnarea. Au fost conduşi la gară
de ţărani, soldaţi şi intelectuali din Arad, care la plecarea trenului
au cîntat Deşteaptă-te române. În ziarul Dreptatea nr. 159, 1894, se
relatează despre primirea lui M. Veliciu şi A. Suciu, de românii
aflaţi la Budapesta în drum spre închisoarea de la Vác. „Osîndiţii
din procesul Memorandului, Mihai Veliciu şi A. Suciu, au sosit
aici sub escortă jandarmerească. La gara căii ferate au fost întîmpinaţi de un frumos număr de români, bătrîni şi tineri, cu cari
s-au întreţinut pînă la plecarea trenului spre Vác. Ambii iubiţi osîndiţi erau veseli şi hotărîţi.”
În corespondenţa lui Roman R. Ciorogariu aflăm mai multe scrisori venite de la Aurel Suciu din închisoarea de la Vác. Printre
altele scrie într-o scrisoare datată la 18. X. 1894:
„(…) Să ştiţi voi cu cîtă sete aşteptăm cîte o ştire de la voi. Pe
mine în special orice noutate neînsemnată mă interesează, ce vine
de la voi. Am noroc că Letiţia este aşa bună, că de mai multe ori
scrie Zinei, de unde apoi şi eu aflu toate întîmplările de la Arad.
Să înţelege ce ne interesează pe noi. Asta nu în chip de reproş ţi-o
scriu, pentru că ştiu că şi voi sunteţi ocupaţi cu ale voastre.
Bietul Machi Ardelean a fost ieri la Vácz, dar la noi nu a putut
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să intre, fiindcă a venit după 5 oare în oraş. Va să zică “a fost la
Roma şi nu a văzut pe papa”. Asta numai azi am aflat din o epistolă a lui scrisă de aici din oraş. Aşa o pot păţi mai mulţi care nu
sunt în cunoştinţă de cauză. Spuneţi-le, vă rog, că toţi care ar voi
să ne cerceteze, să vină aşa barem la 3 oare d.a. să fie aici, că altcum nu capătă intrare.
Noi suntem tot cei vechi. Sistemul de tratament atît s-a schimbat că de la 1 l.c. ne închid deja de la 7 oare seara. Poţi să-ţi închipuieşti că ce plăcut poate să fie pentru noi, dar nu avem ce face,
trebuie să ne supunem poruncilor înalte.
Te rog frate, ca şi pînă acum, şi de acum înainte să ne împărtăşeşti lucrurile cele mai importante ce ne interesează pe noi. Apoi,
te rog încă, că şi de acum înainte să mai mergi pe la cancelaria
mea ca să vezi ce isprăvuri se mai fac pe acolo (…)”27
În anul 1895, în urma intervenţiilor României, memorandiştii sînt
eliberaţi la 15 septembrie, primind amnestie. „Carol I îl vizitează pe
împăratul Franz Joseph la Ischl la 7 august şi au convorbiri, la care
a fost de faţă şi primul ministru maghiar. Discuţiile se purtară în
jurul aderării României la puterile centrale şi, cum atît împăratul,
cît şi primul ministru fură satisfăcuţi de ele, conveniră să-i graţieze
pe memorandişti. „Nemzet”, ziarul maghiar, ştia că eliberarea din
temniţă trebuia să ducă la apropierea României de „triplică”. Guvernul maghiar avea motive speciale să potolească nemulţumirile.
Făcea pregătiri pentru sărbătorirea „mileniului” şi se temea de noi
acţiuni de protest ale naţionalităţilor. Acordarea graţierii îi venea
foarte bine, deoarece putea face o vastă propagandă în legătură cu
politica sa, animată de „spiritul de libertate”.28
După primirea amnestiei, în 1895, Aurel Suciu iese bolnav din închisoarea din Vác. Pleacă la Viena să-şi caute de sănătate, dar fără
succes. Din an în an slăbeşte mai mult şi la 14 februarie 1898 la
Arad se stinge din viaţă, iar necrologul său spune totul despre
existenţa zbuciumată a cestei personalităţi. Înmormîntarea lui a
fost un act de manifestare naţională la care au participat sute de
români din Ungaria şi din România.
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Badea Cîrţan în vizită la condamnații memorandiști
din Vác și Seghedin
Badea Cîrţan29, vestitul cioban călător, cel ce umbla prin lume ca
să caute izvoarele fiinţei naţionale a ajuns prima dată în capitala Ungariei în timpul procesului memorandiştilor. „În dimineaţa
zilei de 6 mai 1894, cu o zi înainte de începerea procesului (memorandiştilor) pornea din Sibiu spre Cluj şi George Cîrţan. Se afla
într-un tren înţesat de oameni. Printre ei – un grup de memorandişti grupaţi în jurul fruntaşului politic Ion Raţiu. Urale şi marşul
„Deşteaptă-te române” se auzeau pe tot traseul”.30
    
„Cînd condamnaţii au ieşit din sală călcînd pe flori, George Cîrţan simţea şi vedea cum aceşti oameni făureau, practic, istoria. El
era unul din cei mulţi care ovaţionau, care aruncau cu flori, dar,
în acelaşi timp, era unul din cei puţini care ajungeau să stea de
vorbă de aproape cu aceşti oameni aleşi. Cei condamnaţi au fost
apoi conduşi cu alai la închisorile din Seghedin şi Vaţ. Printre cei
care i-a urmat a fost şi Cîrţan”.
„La Seghedin, lui Cîrţan de abia i se îngădui să-i vadă, pe domnii noştri prin grilajul care împrejmuia închisoarea. Apoi plecă
să-i vadă pe cei de la Vaţ”.
Aşa că, atunci cînd, Memorandiştii din Cluj sunt întemniţaţi,
el spune:
„Eu, cioban George Cîrţan.
Nici n-oi bea, nici n-oi mînca
Pîn-de Seghedin n-oi da,
De iubiţii osîndiţi
Ce-s în temniţe zvîrliţi.”
Face drumuri la Vaţ şi la Seghedin unde erau închişi memorandiştii şi se plînge:
„La grădina-n Seghedin
Plîng florile de iasomin
De răsună uliţa
Şi tremură temniţa.
De la Seghedin la Vaţ
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Numai drumuri de la fraţi
Numai lacrimi, jale, dor
Pe feţele tuturor”
„Datorită deselor lui apariţii, directorul închisorii din Vaţ, l-a bănuit că ar fi spion; în consecinţă, nu i s-a mai permis accesul în incinta
penitenciarului. În această situaţie reacţia lui Cîrţan a fost pe cît
de neaşteptată pe atît de impresionantă… Ca să arate totuşi că n-a
uitat pe martirii neamului, s-a aşezat liniştit la poarta de intrare şi
scoţînd fluierul din şerpar a început să doinească de jale, timp îndelungat, spre surprinderea trecătorilor unguri din afară şi spre mulţumirea celor întemniţaţi, ieşiţi în curte, şi asupra cărora acest semn
de viaţă, transmis peste ziduri, produsese o profundă impresie”.31
Valeriu Braniște
A fost condamnat pentru „agitaţiune” în martie 1895, iar pedeapsa a executat-o în temniţa de stat de la Vác, împreună cu memorandiştii.
Valeriu Branişte a fost deținut în închisorile de la Seghedin
(1893; 1918) și Vác pînă în iunie 1896, cînd va fi amnistiat, dar cu
condiția să nu se mai întoarcă la Timișoara. Pe cînd erau deținuți
la închisoarea din Vác, fraților Valeriu și Victor Braniște li s-a interzis de către directorul închisorii să vorbească între ei românește,
atunci cînd erau scoși afară.
Procesul intentat lui Branişte pentru respectivele articole s-a
soldat cu doi ani de închisoare, o amendă de 1.300 de florini şi
cheltuieli de judecată. După un mare banchet organizat la Timişoara în onoarea sa, în martie 1895 a pornit spre temniţa din Vác,
unde a intrat în conflict cu directorul închisorii, după ce a redactat proteste în limba română împotriva brutalităţii acestuia. După
aproape 15 luni de detenţie, a fost eliberat în iunie 1896, în urma
amnistiei acordate cu prilejul pregătirilor pentru sărbătorirea mileniului maghiar. Valeriu Branişte s-a reîntors la Timişoara, unde
a fost primit la moşiile familiei Mocioni, iar la Lugoj a fost întîmpinat de vestitul cor al lui Ion Vidu.32

36

Simpozion

Valeriu Braniște (n. 10 ianuarie 1869, Cincu, România – d. 1 ianuarie 1928, Lugoj, România) a fost un publicist și om politic român,
membru de onoare al Academiei Române.
A făcut studii gimnaziale la Brașov și Sibiu și universitare (Facultatea de litere și filozofie) la Budapesta și Viena (1887–1891).
Este licențiat în limba și literatura maghiară și limba germană. A
susținut doctoratul în filozofie la Budapesta în anul 1891, cu o teză
despre Andrei Mureșanu, în limba maghiară, intitulată Mureșianu
András. În primii ani (1891–1893) este profesor la Gimnaziul Superior Ortodox Român din Brașov, unde predă limba maghiară.
A fost redactor la următoarele publicații ale vremii: Tribuna din
Sibiu, din 1893, Dreptatea la Timișoara (1894–1895), acesta din
urmă fiind înființat împreună cu dr. C. Diaconovich, de asemenea
Drapelul la Lugoj (1901–1919), Patria (1897–1900, în Bucovina).
La ziarul Dreptatea a fost redactor responsabil și, de la 1 noiembrie 1894, și director, pînă la intrarea sa în închisoare (1895). Se
ocupă și de ziarul Römanische Jahrbücher. Într-o serie de articole
sfidează codul penal maghiar, pentru a susține cauza națională a
românilor. Din aceste motive a fost tîrît prin numeroase procese de
presă, iar în martie 1895 a fost condamnat pentru „agitații”, în nu
mai puțin de 24 de procese, la 2 ani de închisoare și 1300 florini
amendă. A fost deținut în închisorile de la Seghedin (1893; 1918) și
Vác pînă în iunie 1896, cînd va fi amnistiat, dar cu condiția să nu
se mai întoarcă la Timișoara. Pe cînd erau deținuți la închisoarea
din Vác, fraților Valeriu și Victor Braniște li s-a interzis de către
directorul închisorii să vorbească între ei românește, atunci cînd
erau scoși afară. George Moroianu afirmă: „Cazul de la Vacz al
fraților Braniște l-am povestit într-un articol din La Justice din 4
iunie 1895, pe prima pagină alături de articolul directorului ziarului Georges Clemenceau”.
Pleacă în Bucovina, unde realizează o activitate în interesul
luptei românilor pentru drepturi naționale. Înființează la Cernăuți
gazeta Patria, în urma semnării unui contract de editare cu Modest Grigorcea – președinte delegat al comitetului de redacție al
gazetei. Gazeta va apărea de trei ori pe săptămînă, pînă în 1900.
La Cernăuți, tactica sa se schimbă: nu mai apare în gazetă nici ca
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director, nici ca editor sau redactor, pentru a nu atrage suspiciunile
autorităților. În realitate, el este cel care o conduce, o redactează
propriu-zis, dar sub pseudonim. Concret, Valeriu Braniște „semna” editorialele sale cu un asterisc, foiletoanele cu „vbr” sau „ba-z”, iar articolele cu caracter politic mai moderat cu numele său
complet. Duce o campanie intensă împotriva politicii guvernului
de la Viena. Acest fapt are drept consecință închiderea gazetei Patria și expulzarea lui Braniște din Bucovina de autoritățile austroungare, începînd cu data de 18/30 iulie 1899. Cu toate acestea, el
refuză să plece și se ascunde la moșia lui Iancu Flondor, pînă cînd
va fi rechemat în Banat. Părăsește, deghizat, Bucovina, „travestit în vizitiu și cu caii și căruța lui Iancu Flondor”. La 1900 i s-a
încredințat conducerea ziarului Drapelul, scos la Lugoj de niște
intelectuali români din Banat, ziar pe care îl conduce 18 ani. În
februarie 1918, Braniște este întemnițat în Seghedin, fiind acuzat
de înaltă trădare și spionaj în favoarea armatei române (prin articolele din Drapelul).

A fost membru marcant al Partidului Național Radical Român (1897). Între 1918–1920 a făcut parte din Consiliul Dirigent al
Transilvaniei, cu sediul la Sibiu. A fost mai întîi (din 2 decembrie
1918) ministru fără portofoliu, iar din 1919 ministru al cultelor și
instrucțiunii publice în cadrul Consiliului Dirigent al Transilvaniei, în locul lui Vasile Goldiș. În calitate de ministru înființează
mai multe școli românești secundare în diverse orașe ardelene.
Cel mai mare merit al său a fost înființarea Universității românești
din Cluj. După dizolvarea Consiliului Dirigent pe 4 aprilie 1920,
s-a întors la Lugoj.33
După o suferinţă de aproape trei ani, s-a stins din viaţă la 1
ianuarie 1928, la 59 de ani neîmpliniţi. Este înmormîntat în cripta
din capela cimitirului ortodox din Lugoj, alături de Eftimie Murgu şi Coriolan Brediceanu. Valeriu Branişte s-a impus ca un remarcabil istoric şi sociolog, opera sa fiind esenţială pentru istoria
ţinuturilor româneşti din Imperiul austro-ungar la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.
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Cassiu Maniu, fratele lui Iuliu Maniu
Născut la Şimleu Silvaniei în 27 iulie 1867, dr. Cassiu Maniu a fost
avocat în Cluj, profesor, publicist, om de înaltă pregătire culturală. Pentru publicaţiile sale, prin care a demonstrat nedreptăţile
poporului românesc, a fost condamnat de două ori la cîte un an
închisoare de stat, pe care a îndeplinit-o la Vác. A ocupat catedra
de „politică” şi a suplinit catedra de „Filosofia dreptului” la Univeristatea din Cluj.
A început cursurile școlii primare la Șimleu. A absolvit aici trei
clase, iar a patra la Zalău, deoarece tatăl său a fost transferat, în
anul 1876, la Tribunalul din Zalău.
Cassiu a urmat cursurile gimnaziale la Gherla, fiind sub grija bunicului său Demetriu Coroianu canonic şi rector seminarial. Începe cursurile liceale la Cluj, la Liceul catolic, iar după un an
se va transfera la Colegiul reformat din Zalău. Aici va sta doar un
an, absolvind ultimele două clase liceale la Năsăud, în anul 1885.
Cassiu Maniu era un autodidact: a învățat singur, mai multe limbi străine: franceza și italiana, iar mai tîrziu, ca student a
învățat limba germană. De asemenea, la limba latină era primul
din clasă. În penultima clasă de liceu ajunge succesorul lui George Coșbuc în funcția de președinte al societății literare din Năsăud. În ultima clasă secundară cîștigă și un important premiu, cu
lucrarea intitulată „Între trup și suflet”.
A urmat cursurile Facultății de Drept din Viena și Cluj, unde a
fost promovat doctor în drept, pe data de 19 martie 1892. În anul
1897 obţine cenzura de avocat la Budapesta.
Chiar în anul în care absolvea cursurile facultății fruntașii politici români definitivau Memorandumul, care a fost dus, apoi de o
delegație de 300 de persoane împăratului, la Viena. Printre membrii delegației românești îl regăsim și pe proaspătul absolvent
Cassiu Maniu. Din fericire, a scăpat de răzbunarea opresorilor,
care, sigur, au regretat mai tîrziu că nu l-au închis în cadrul procesului politic al memorandiștilor.
Cassiu Maniu s-a implicat activ și în viața culturală sălăjeană,
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ajungînd secretar al despărțămîntului Astrei din Șimleu. Intrînd
în avocatură, începînd cu anul 1897, Cassiu Maniu a devenit, o
mare personalitate sălăjeană, „unul dintre cei mai bine pregătiți și
mai talentați advocați din Ardeal”, ceea ce a făcut ca în nenumărate rînduri să fie solicitat ca apărător sau consultant în marile și
grelele procese care se desbăteau în fața instanțelor superioare de
la Viena și Budapesta. Dar, din avocatură nu a cîștigat prea mult,
deoarece i-a reprezentat gratuit pe toți gazetarii români, în fața
înscenărilor stăpânirii austro-ungare.
Cassiu Maniu își dă seama de importanța presei, ca mijloc de
propagandă și apărare a românismului și începe să publice articole polemice. Cunoștea 5-6 limbi europene, înafară de română,
maghiară și germană. În prag de pensionare, învăţa singur, limba
poloneză, pentru a dialoga cu un diplomat polonez care se găsea
la Cluj.
A scris în publicaţiile vremii. Unele dintre lucrări au fost tipărite la Şimleu, cum ar fi: Consideraţii asupra importanţei politicei
naţionale şi altele. Colaborează, la „Tribuna”, „Românul” (Arad),
„Revista culturală” (Blaj), „Lupta” (Budapesta), „Răvașul” (Cluj),
„Gazeta Transilvaniei” (Brașov), „Revista culturii” (Craiova).
În urma articolului intitulat „O ideie injustă, nelegitimă și nejuridică: Ideia de stat unitar național maghiar” şi publicat în anul
1903, în „Tribuna”, Cassiu Maniu, a fost arestat, judecat și condamnat la un an închisoare și 100 coroane amendă. A fost suspendat şi din barou pe o perioadă de doi ani. În perioada 1 aprilie
1903-1 mai 1904, a fost închis la închisoarea din Vác.
Cassiu Maniu a corespondat şi cu scriitorul francez Björnsterne
Björnson căruia îi relata suferinţa românilor din Transilvania precum şi drepturile românilor asupra teritoriului cuprins între Tisa
şi Nistru. Björnsterne Björnson a prezentat aceste scrisori regelui
Angliei, Eduard al VII-lea, acesta rămînînd profund impresionat
şi afirmînd că: “este cîștigat pentru cauza Românilor ardeleni”.
Din cauza acestor scrisori este arestat a doua oară, primeşte ca
pedeapsă un an de închisoare în perioada 1 decembrie 1909 – 1
ianuarie 1911 şi o amendă de 100 de coroane şi doi ani suspendare
din barou. La Vác era vizitat de către fratele mai mic Iuliu, care
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era deputat la Budapesta. Casiu Maniu a cerut graţiere cu ocazia
jubileului de 60 de ani a Majestăţii sale, dar nefiind recomandat
din partea guvernului, a fost silit să stea şi mai departe în temniţa
de stat din Vác.
La 1 decembrie 1918 a fost desemnat alături de fratele Iuliu şi
sora Cornelia, delegat din partea circumscripţiei Şimleu la Alba
Iulia fiind ales în Marele Sfat Naţional constituit atunci.
La 1 octombrie 1919 îl găsim ca titular la Catedra de Politică, din
cadrul Universității „Regele Ferdinand” din Cluj. Suplinește, din
anul 1920 și catedra de Filozofia Dreptului.
S-a stins din viață în anul 1943 la Sibiu, după ce i-a fost dat să
vadă prăbușit idealul pentru care luptase împreună cu întreaga
sa familie pînă la 1918, în urma Dictatului de la Viena din august
1940. Este înmormîntat în cimitirul din Sibiu. Împrejurările (războiul apoi confiscarea averii lui Iuliu Maniu, inclusiv a locului de
la Bădăcin) au împiedicat familia să-l ducă la Bădăcin, în Dealul
Ţarinii, alături de familia sa.34

Concluzii
Publicaţiile vremii nu erau foarte complexe şi se distingeau prin
faptul că se organizau în jurul unei personalităţi puternice, de
obicei proprietarul ori omul forte al acestuia (acestora). De aceea
vorbim de „Familia” lui Iosif Vulcan, de „Federaţiunea” lui Alexandru Roman, de „Albina” lui Vicenţiu Babeş, „Gazeta Transilvaniei”, iar mai apoi „Observatoriul” lui George Bariţiu sau
de „Tribuna” lui Slavici. În unele cazuri, oamenii aceştia făceau
cea mai mare parte din muncă, însă se putea întâmpla să fie mai
multe persoane care să pună umărul. Cei amintiţi mai sus se vor
distinge ca personalități marcante, de certă anvergură culturală,
depăşind cadrul strict jurnalistic.
Influenţa presei din Transilvania și Ungaria asupra spiritului public
românesc a avut un rol educativ imens prin formarea unor curente
de opinii culturale sau politice. Funcţia naţional-culturală a presei
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româneşti a dobîndit aspecte particulare de la un organ de presă la
altul, în funcţie de timp şi de conjuctura politică.
Apărută ca expresie a unor nevoi imperioase culturale şi politice, presa s-a preocupat, de la începuturile sale, să înfăţişeze în mod
verdic fresca evoluţiei sociale, reflectînd în mod fidel aspiraţiile şi
realităţile epocii, mentalitatea şi sensibilitatea societăţii din perioada
respectivă, tendinţele, direcţiile de dezvoltare şi nivelul atins de cultura care i-a dat viaţă şi pe care o reprezintă.
Este un merit şi un titlu de nobleţe al presei româneşti de aici, în
întregul ei, de a fi fost ilustrată de numele celor mai înaintate personaliţăţi din diferite vremuri. Examinarea evoluţiei presei româneşti
relevă că în fruntea ziarelor şi revistelor, ca fondatori sau redactori,
au stat cei mai înfocaţi militanţi pentru drepturile culturale, naţionale şi politice ale românilor. De multe ori gazetarul s-a identificat
cu luptătorul politico-cultural. În fruntea gazetelor s-au aflat elitele
spiritualităţii româneşti, cei mai de seamă cărturari şi literaţi
Despre rostul presei româneşti din Transilvania şi Ungaria Nicolae
Iorga în 1926 scria: „Istoria ziaristicii transilvănene este cea mai frumoasă pagină din istoria Ardealului de o sută şi mai bine de ani
încoace. Filele ei cuprind gîndirea şi simţirea celor mai de seamă
bărbaţi pe care i-a dat întregului neam românesc aceasta provincie.
Toţi scriitorii, toţi dascălii în coloanele ei şi-au depus tot ce au avut
mai de preţ pentru vremea lor. Literatură, istorie, economie, - tot ce
s-a produs pe aceste terene în curs de un veac, se găseşte închis în
colecţiile colbuite ale vechilor noastre gazete.”35
Acest studiu dorește să aducă un pios omagiu numeroaselor personalităţi cu vederi înaintate, care au intervenit periodic în public în favoarea cauzei românilor în lungul proces de afirmarea
a drepturilor sociale şi naţionale, precum şi a luptătorilor români
pentru impunerea drepturilor româneşti, pentru care au fost
întemnițați la Vác.
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4. Ion Breazu, Studii de literatură română şi comparată, I, Cluj, 1970, p. 157.
5. Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, Bucureşti,
1968, p. 311.
6. Alexandru Roman (n. 26 noiembrie 1826, Auşeu, judeţul Bihor — d.
27 septembrie 1897, Sebeş), îndrumător cultural, publicist, membru
fondator al Academiei Române. Studiile primare şi secundare le-a terminat la Beiuş şi Oradea. A urmat studiile universitare la Viena, unde
a studiat filosofia, matematica şi teologia. A fost profesor la gimnaziul
românesc „Samuil Vulcan” din Beiuş. Aici a fost primul profesor care
a ţinut prelegeri în limba română. Din 1851 a devenit profesor titular
de limba română la Academia de drept din Oradea, iar din 1862 profesor de limba română la Universitatea din Budapesta. De altfel el a
fost iniţiatorul, fondatorul catedrei de limbă şi literatură română de la
universitatea din capitala ungară.
În 1866 Alexandru Roman s-a numărat printre membrii fondatori ai
Societăţii Literare Române, cea care a devenit Academia Română. El s-a
mai numărat printre organizatorii Societăţii de Leptură a Junimei Române Studioase (1851) şi ai Societăţii Petru Maior (1862). A fost redactor
al gazetelor Concordia (înfiinţată la Budapesta în 1861, în colaborare cu
Sigismund Pap, pînă în 1866) şi la Federaţiunea (1868 – 1876), înfiinţat
tot de el la Budapesta. În paginile acestor reviste el a publicat articole
deosebit de virulente care i-au atras numeroase procese de presă şi care
au culminat cu Pronunciamentul de la Blaj din 1868, articol pentru care
a fost condamnat la un an de închisoare la Vaţ. Între 1865 şi 1888 a fost
deputat în parlamentul maghiar, unde a apărat drepturile românilor
din Transilvania şi Ungaria.
(http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Alexandru_Roman)
7. Maria Berényi . Doine despre personalităţi istorice, In: „IZVORUL Revistă
de etnografie şi folclor”, Nr. 33, Red. Emilia Martin, Giula, 2012, p. 3-16.
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11. Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula,
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12. I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1790-1990), Bucureşti, 1996,
p. 182.
13. Maria Berényi, Scrierile publicistice ale lui Mihai Eminescu în revistele
Familia, Albina și Federațiunea, din Budapesta, In: „LUMINA 2014”, Red.
Elena Munteanu Csobai, Giula, 2014, p. 28–41.
14. Federaţiunea, 1870, nr. 105, p. 417.
15. Mihai Eminescu, Scrisori politice și literare, 1870–1877, vol. I, Bucure;ti,
1905, p.19.
16. G. Cipăianu, Contribuţii documentare la istoria presei româneşti din AustroUngaria (1867–1874), În: „Acta Musei Napocensis” (XIX), Cluj, 1982, p.
442–445.
17. Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula,
2000, p. 138-141.
18. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Gruia_Liuba_Murgu
19. Ioan Slavici (n. 18 ianuarie 1848 la Șiria, județul Arad — d. 17 august
1925 la Crucea de Jos, în apropiere de Panciu, județul Vrancea) a fost
un scriitor și jurnalist român. Este al doilea copil al cojocarului Sava
Slavici si al Elenei.
Frecventeaza şcoala „greco-ortodoxă” din satul natal, avîndu-l dascăl
pe D. Vostinari. Urmează Liceul din Arad, stînd la gazdă precum
eroii săi din Budulea Taichii. Susţine bacalaureatul la Satu-Mare,
iar în toamnă se înscrie la Universitatea din Budapesta. În ianuarie
e bolnav, întrerupe facultatea şi revine la Siria. Se mai înscrie şi la
Universitatea din Viena (aprilie), dar în august îl aflam în funcţia
de secretar al notarului din Cumlăuș. În toamna din 1872 e din
nou la Viena, în armată, urmînd şi Facultatea de Drept. Acum se
împrieteneşte, pentru toată viaţa, cu Eminescu, student şi el în capitala
Imperiului
hasbsburgic. Fireşte, vorbea cursiv limbile germană si
maghiară. Îşi ia „examenul de stat”. Debutează la Convorbiri literare cu Fata
de birau (comedie). În vara anului, împreuna cu Eminescu, organizează
serbarea panromânească de la Putna astfel punînd bazele Societății
Academice Sociale Literare România Jună.
La finalul anului 1874, se stabilește la București, unde este secretar
al Comisiei Colecției Hurmuzachi, profesor, apoi redactor la Timpul.
Împreună cu I. L. Caragiale și G. Coșbuc, editează revista Vatra. În
timpul primului război mondial, colaborează la ziarele Ziua și Gazeta
Bucureștilor.
În anul 1875 se căsătoreste cu Ecaterina Szöke Magyarosy. Călătoreşte
la Viena şi Budapesta, iar toamna e numit de Maiorescu profesor la
Liceul „Matei Basarab” – Bucureşti.
Cîţiva ani mai tîrziu, din cauza unor articole în care revendica
drepturile românilor, e închis de către autorităţile maghiare, dar
curtea de juri îl eliberează. Divorţează de prima soţie Ecaterina. Se
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căsătoreşte, la Sibiu, cu Eleonora Tănăsescu, în toamna născîndu-i-se
primul baiat, Titu Liviu, în total avînd şase copii. În urma unui proces
de presă e condamnat la 3 zile închisoare.
În anul 1892 devine cetăţean român, iar în anul 1903 primeşte premiul
Academiei Române. Mai tîrziu este arestat şi închis la Fortul Domneşti,
apoi la hotelul „Luvru”. În timpul ocupaţiei germane, scrie articole de
orientare progermană.
În 1919 la încheierea păcii şi întoarcerea din Moldova a regelui Ferdinand şi a guvernului, Slavici e arestat din nou, judecat şi condamnat
la 5 ani de închisoare, dar eliberat în acelaşi an. Totuşi din cauza
convingerilor sale filogermane, este privit de cei din jur cu duşmănie.
Slavici și-a exprimat păreri antisemite, spunînd în lucrarea sa Soll
și Haben-Chestiunea Evreilor din România că evreii sunt o boală, și
că ar trebui aruncați în Dunăre. Bolnav şi obosit de viaţă agitată,
cu procese şi detenţii în puşcării, se refugiază la fiica sa, care
traia la Panciu, în podgoria asemănătoare cu Siria natală. La 17
august trece în lumea umbrelor, înmormîntat la schitul Brazi.
Slavici ne-a lăsat una din cele mai autentice şi mai profunde opere
memorialistice. Prin nuvelele, romanele şi memorialistica sa, Slavici
este, alături de ceilalţi clasici, scriitorul care a avut o contribuţie
decisivă la aşezarea literaturii noastre în făgaşul modernităţii,
întemeietor al realismului nostru modern, Slavici va fi punct de
reper nu numai pentru romanul social, ci si pentru cel psihologic.
Dacă Eminescu e începătorul poeziei române moderne, iar Caragiale
al teatrului, Slavici este, alături de Creangă, cel care a pus bazele prozei
noastre moderne, respectiv ale romanului.
(storia.md/articol/575/Ioan_Slavici,_biografie)
20. http://www.rasunetul.ro/inchisorile-lui-ioan-slavici-nu-mi-era-iertatsa-tac-d-le-comisar-regal-caci-eu-nu-sunt-politician
21. Lucian-Vasile Szabo, În căutarea lui Slavici jurnalistul (VI), In: http://
convorbiri-literare.ro/?p=3654
22. D. Vatamaniuc, Ibidem., p. 357.
23. http://www.ioanslavici.eu/opere/memorii/inchisorile_mele/05_la_vat.
html#.Wcy9h9hx3cs
24. D. Vatamaniuc, Ibidem., p. 389.
25. Ibidem., p. 392.
26. Maria Berényi, 150 de ani de la naşterea memorandistului Aurel Suciu,
originar din Chitighaz, In: „SIMPOZION”, Red. Maria Berényi, Giula,
2004, p. 30–48.
27. Roman R. Ciorogariu, Studii şi documente, Oradea, 1981, p. 437.
28. D. Vatamaniuc, Ibidem., p. 393.
29. Badea Cîrţan (1849–1911), acest cioban simplu a rămas în istoria
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românilor ca un luptător pentru unirea românilor din Transilvania cu
cei din Vechiul Regat, toată viaţa sa dedicînd-o acestui scop.
Într-o vreme în care românii din Transilvania aparţineau Imperiului
Austro-Ungar şi nu se bucurau de drepturi, Badea Cîrţan a folosit cea
mai eficientă armă: cartea. Badea Cîrţan, care a îndrăgit cu patimă
cartea, cartea românească şi cartea de istorie, a trecut timp de 30 de
ani de mai multe ori munţii, din porunca inimii, aducînd din Vechiul
Regat în Transilvania, în traistă, sute de cărţi româneşti. Ajuns de mai
multe ori la Bucureşti, el a cunoscut mai mulţi oameni de cultură,
de la care a învăţat istoria românilor şi mai ales ideea romanitoţii
poporului român. Dorind să vadă cu proprii săi ochi momentele care
erau mărturii ale istoriei poporului român, Badea Cîrţan s-a hotărît
să plece pe jos la Roma. Ajuns acolo, Badea Cîrţan s-a dus mai întîi
la Columna lui Traian. „Cum era singur şi a nimănui, cum se făcuse
seară, s-a aşezat pe trotuar şi s-a culcat la picioarele Columnei. A doua
zi dimineaţa, trecătorii, poliţiştii, ziariştii, au avut o revelaţie: un ţăran
din Corjaţi, un dac la picioarele Columnei lui Traian. Presa din Roma
a scris în ziua următoare: „Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete,
cu cămasă şi cuşmă, cu ţari şi cu opinci”. I s-a publicat fotografia, i s-au
luat interviuri.” Badea Cîrţan a făcut senzaţie la Roma, a fost invitat
la mediile politice, culturale, jurnalistice din Italia, fiind primit cu
simpatie şi prietenie.
De-a lungul vieţii sale a călătorit prin Ungaria, Austria, Italia, Elveţia,
Egipt, Germania, Ierusalim şi în atîtea locuri prin ţară. Dacă alţi călători
celebri şi-au dedicat viaţa expediţiilor din dorinţa de a descoperi noi
teritorii, ori pentru a se îmbogăţi, Badea Cîrţan a călătorit pentru a
vedea cu ochii săi strămoşii poporului român şi din dragoste pentru
istoria lor. Badea Cîrţan a fost cunoscut, îndrăgit, preţuit de bărbaţii
politici, de oamenii de cultură, de mediile patriotice din Vechiul Regat.
În anul 1911, la 62 de ani, Badea Cîrţan s-a stins din viaţă, fără a mai
apuca să vadă ziua întregirii tuturor românilor. A fost înmormîntat
în cimitirul de la Sinaia, pe mormîntul său fiind trecute următoarele
versuri: „Badea Cîrţan doarme aici visînd întregirea neamului său”.
30. Ion Dianu, Pe urmele lui Badea Cîrţan, Bucureşti, 1979, p. 116.
31. Ibidem., p. 118–120.
32. https://www.pressalert.ro/2016/09/timisoara-uitata-valeriu-branistepatriotul-roman-care-facut-inchisoare-pentru-articolele-scrisebanatul-austro-ungar/
33. https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriu_Brani%C8%99te
34. http://gazetadecluj.ro/cassiu-maniu-salajeanul-care-facut-inchisoarepentru-ca-scris-despre-nedreptatile-poporului-roman/
35. Almanahul presei române, Cluj, 1926, p. 3.
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ANEXE

Temnița din Vác în anii 1890

Temnița din Vác în anii 1920
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Alexandru Roman
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Revista Federațiunea apărută la Budapesta

Revista Albina apărută la Budapesta
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Gruia Liuba Murgu

Grupul memorandiștilor

Ioan Slavici
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Ioan Slavici cu a doua soție, Eleonora, și primul copil al lor
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Badea Cîrțan
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Valeriu Braniște
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Familia Maniu
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Maria Alexandra Pantea

Învăţători români din secolul al XIX-lea,
intelectuali în lumea românească
din Ungaria
Deschiderea Preparandiei din Arad în 1812 a marcat un pas
important în procesul modernizării societății românești. Încă din
1812 Preparandia a fost o şcoală naţională, orele s-au ţinut numai
în limba română. Considerată „şcoală naţională” Preparandia a
fost prima „instituţie şcolară din întreg Ardealul românesc şi între primele din Europa, creatoare de intelectualitate românească
specifică vremii de atunci1. În jurul Preparandiei s-au grupat cei
mai importanţi intelectuali din zonă, fapt ce a făcut ca profesorii
să fie „autentici promotori ai spiritului românesc”2.
Ca urmare a apariției acestei școli în prima jumătate a secolului al XIX-lea dascălii au fost înlocuiți cu învățători calificați, fapt
ce a dus la dezvoltarea învățământului și la creșterea numărului
celor care frecventau școala. Într-un document din 1822 se arată
că preparandia din Arad a avut o „influență tot mai mare asupra
țărănimii, bucurându-se de încrederea acesteia”3.
Ca urmare a apariției acestor învățători calificați formați de
marii profesori ai Preparandiei arădene, ca Dimitrie Țichindeal,
C. D. Loga, Atanasie Șandor, Alexandru Gavra, Vincențiu Babeș,
în lumea rurală românească a început un proces de luminare, iar
învățătorul a ajuns o personalitate importantă, fiind alături de preot
parte a elitei rurale românești. Susținuți de preoți, învățătorii din
a doua jumătate a secolului al XIX-lea au fost cei care au luminat
poporul și au contribuit la formarea unor importante personalități
care prin activitatea lor au dus la dezvoltarea culturii și emanciparea națională.
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Dintre învățătorii care au activat în prima jumătate a secolului
al XIX-lea amintim pe Petru Vintilă din Giula care în 1842 avea
106 elevi. În 1844 avea o vechime de 19 ani, fiind bine apreciat
pentru activitatea sa didactică. În Bătania activa Ștefan Lung,
care în 1842 avea 39 de elevi, iar cursurile le ținea într-o clădire
particulară. În anii care au urmat numărul celor care au frecventat
școala a crescut, astfel că în anul școlar 1844–1845 avea 108 elevi.
În Ciaba activa în 1841 ca învățător Atanasie Maler și avea 15
elevi care „învățau în vechiul local al bisericii”4. În anii care au
urmat învățătorii s-au schimbat aproape anual, fapt ce a dus la
scăderea numărului celor care frecventau școala. Aceeași situație
o întâlnim și în Chitighaz.
La mijlocul secolului al XIX-lea dintre învățătorii care activau
amintim pe Cotoraci Iosif, născut în Nădlac, absolvent al Preparandiei arădene în 1840. Potrivit datelor din conscripția școlară
realizată de protopopul Aradului în 1852 învățătorul nădlăcan
activa în Vásárhely și avea 34 de elevi5.
Un alt învățător care s-a remarcat a fost Simonovici Vasile, născut
în 31 decembrie 1820 în Chichinda Mare, era absolvent al Preparandiei arădene, vorbea bine limbile română, maghiară și sârbă. A
predat în Turnu, în perioada 1839-1851. În toamna anului 1851 îşi
începe activitatea la Nădlac, unde a predat până în 1854. Începând
cu anul şcolar 1854–1855 ajunge învăţător în Bătania, în timp ce
Vladimir Ghedoşevici, care funcţiona ca învăţător în Bătania, se
stabileşte la Nădlac. În anul şcolar 1863–1864 Vasile Simonovici
era învăţător în Bătania alături de George Nadaşchi, iar şcoala era
frecventată de 78 de elevi din totalul celor 237 de „copii recenzaţi”6.
Învăţătorul se arăta nemulţumit de numărul mare al celor care
absentau şi preciza că a propus sancţionarea părinţilor care nu îşi
trimit copiii la şcoală, dar aceasta nu s-a făcut.
După separarea ierarhică a rămas învăţătorul şcolii româneşti
şi s-a implicat în organizarea noii şcoli. A fost primul învăţător
al şcolii confesionale româneşti, iar în primul an de învăţământ
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românesc, 1874–1875, avea 98 de elevi7. A activat ca învăţător până
în 1897, perioadă în care s-a remarcat ca un lider al românilor din
Bătania, fiind și un „bun cântăreţ şi tipicar care a instruit pe mulţi
tineri în cele ale stranei”8. Potrivit documentelor, în 1877 învăţătorul din Bătania era un bun cunoscător al principiilor pedagogice
moderne, fiind printre cei care erau abonaţi la ziarele româneşti
Higienă şi Şcoală şi Şcoala românească9.
Reorganizarea școlilor după separarea ierarhică a făcut ca în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea unii învățători din comunitățile
românești să se remarce ca adevărați dascăli de vocație, care prin
activitatea lor au contribuit la dezvoltarea culturii naționale. Sunt
cei care și-au făcut datoria atât la clasă, cât și în societatea în care
trăiau, fiind implicați într-o serie de activități culturale, dar și în
combaterea viciilor cu care se confrunta societatea românească
dintre care amintim analfabetismul. Sunt cei care prin implicarea
lor în diferite activități au ieșit din anonimat și s-au afirmat ca
parte a elitei sătești românești, fapt confirmat în paginile ziarului
Federațiunea, unde se arată că aceia ce „cultivă poporul sunt fii
vrednici ai națiunii, iar numele lor merită cunoscut”10.
Înființarea Asociaţiunii arădene pentru cultura poporului român la
Arad în 1863 a avut un puternic impact în satele românești și a dus
la mobilizarea preoților și învățătorilor care au fost antrenați în
numeroase activități culturale. Printre cei care au fost prezenți la
şedinţa de constituire a Asociației naționale arădane pentru cultura
poporului român din 1/13 mai 1863 erau și învățătorul din Bătania,
Vasile Simonovici, și Dimitrie Bara din Ciaba, ambii fiind printre
membrii fondatori. În anii care au urmat cei doi s-a remarcat ca
susţinători ai școlii și ai culturii naţionale în lumea rurală românească. În acest context în ultimele trei decenii ale secolului
al XIX-lea în numeroase localități românești învățătorii au fost
cei care au înfiinţat o serie de societăţi culturale, literare, coruri,
echipe de teatru, reuniuni şi asociaţii de femei, toate acestea aveau
ca scop luminarea poporului. Un alt învățător preocupat de dezbaterile Asociației naționale arădane pentru cultura poporului român
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a fost Ioan Mărcuș din Giula, care în 1871 apare printre cei care
au donat bani pentru înființarea unui gimnaziu superior la Arad.
Prin organizarea acestor societăţi culturale în satele româneşti
a început să fie pus în practică un proces de educare a ţăranilor şi
de trezire a sentimentului naţional. Ca urmare a activităţii desfăşurate în jurul acestor societăţi, activitatea culturală de la sate „a
dobândit un caracter instituţional şi permanent”11. Din iniţiativa
Asociaţiunii arădane au fost organizate mai multe societăţi culturale,
iar învățătorii susținuți de preoți au fost tot mai mult implicați în
activități culturale.
În 30 ianuarie 1887 preotul Ion Bejan și învățătorul Ioan Mărcuș
din Giula au întemeiat „Societatea de lectură în orașul mare românesc”12. A urmat în 1889 înființarea unei societăți de lectură în
„orașul mic românesc” din inițiativa învățătorului Iosif Ivan. Inițial
în cadrul celor două societăți de lectură au activat atât românii,
cât și maghiarii, dezbaterile ținându-se atât în română, cât și în
maghiară, dar mai târziu au devenit societăți românești și toate
manifestările lor s-au organizat în limba română, „fiind o dovadă
a ponderii elementului românesc, dar și a vieții cultural-spirituale
complexe și bogate din acest oraș”13. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea învățătorii din Giula activau în sensul dezvoltării
identității naționale a românilor, fiind susținătorii mișcării corale,
care s-a dezvoltat în Banat și s-a extins și în părțile Aradului. În
1890 cei doi învățători români din Giula oraș mare românesc, Ioan
Ionescu și Ioan Mărcuș, erau cei care s-au implicat în organizarea unui cor vocal român. Corul înființat în 1890 era dirijat de
învățătorul Ioan Ionescu, în timp ce președinte era Iustin Popovici,
iar vicepreședinte învățătorul Ioan Mărcuș. Corul a beneficiat de
susținerea lui Teodor Papp, care dona 80 de florini anual, restul
fondurilor fiind obținute din încasările de la concertele și balurile
pe care le organiza14.
În 1899, în Cenadul Unguresc pe lângă societatea „Tinerii meseriaşi şi economi români”, constituită în 1872, a apărut şi „Corul
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vocal al plugarilor români”, condus de învăţătorul Nicolae Coste,
care în 8 iunie 1899 a organizat un concert în curtea şcolii superioare din localitate. Au fost interpretate fragmente din operele lui
Ion Vidu şi Ciprian Porumbescu. Date despre începutul activităţii
corului din localitate apar în ziarul Tribuna Poporului, unde se
arată că meritul principal în organizarea corului revine tânărului
învăţător Nicolae Coste.
Prin organizarea acestor societăţi culturale în satele româneşti a
început să fie pus în practică un proces de educare a ţăranilor şi de
trezire a sentimentului naţional. Ca urmare a activităţii desfăşurate
în jurul acestor societăţi, activitatea culturală de la sate „a dobândit
un caracter instituţional şi permanent”15.
Pe lângă aceste activități culturale desfășurate de învățători, unii
dintre ei s-au implicat și în activități de combatere a analfabetismului, considerat un viciu al societății românești. Un astfel de exemplu
este învățătorul Ioan Suciu din Chitighaz, care în 1873 se ocupa și de
școlarizarea analfabeților. În 1873 școala era cercetată de „vreo 30 de
inși”, plugari care cu „cea mai mare diligență cercetau școala în toate
zilele”, iar la examen au obținut rezultate bune, toți au știut scrie,
citi și calcula. În presa vremii se arată că acest progres este „opera
lui Ioan Suciu, învățător în sat, care și-a sacrificat timpul pentru
luminarea poporului nostru”. Un alt învățător care s-a remarcat nu
doar prin activitatea sa didactică, ci și prin cea culturală a fost Ioan
Ionescu din Giula Mare. În 1897 comisia care a asistat la examenul
șolar a constatat că „în foarte puține școli putem vedea așa examen
bun și putem auzi așa răspunsuri frumoase și precise cum au fost
de astădată la elevii domnului Ionescu. Îndemn și pentru viitor”.
Cu aceeași ocazie este lăudat și învățătorul Iosif Ioan, care în 1895
a fost premiat cu 100 florini pentru progresul făcut cu elevi săi în
predarea limbii maghiare.
Pentru lumea românească greco-catolică importantă a fost activitatea didactică a învățătorului Paul Voștinar, care s-a remarcat
încă din primul an de activitate. Date despre acesta găsim în ziarul
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Federațiunea, unde se amintește de învățătorul din Leta Mare, care
la examenul școlar final din 1874 a avut „un rezultat îmbucurător”,
fiind considerat un învățător zelos, care a „dezvoltat cu școlarii săi
un progres admirabil, care poate servi drept model și altor școale
române”.
La sfârșitul secolului al XIX-lea unii învățători s-au evidențiat
ca susținători ai învățământului confesional românesc, atunci
când clasa politică de la Budapesta începea a lua unele măsuri
de maghiarizare. Este cazul învățătorului Ambrosiu Costea din
Cenadul Unguresc, care a făcut demersuri pentru ridicarea unei
școli corespunzătoare, asfel încât autoritățile maghiare să nu poată închide școala românească, slab dotată și necorespunzătoare
cerințelor impuse de legislația maghiară. Potrivit protocolului
şedinţelor Senatului Şcolar din 1888, învăţătorul a făcut demersuri
pentru ridicarea unei şcoli noi, raportul trimis Consistoriului fiind
dezbătut în Şedinţa Senatului Şcolar din 7/19 iunie 1888.
Învățătorii sunt cei care apar implicați în colete pentru ridicarea
clădirii noului institut Teologic-Pedagogic din Arad. Printre cei
care au donat amintim pe învățătorii Vasile Simonovici și Ioan
Ionescu din Giula.
Unii învățători s-au remarcat ca importanți susținători ai
învățământului românesc și au activat în rândul „Reuniunii
învățătorilor”, implicându-se în dezbateri care aveau ca temă dezvoltarea culturii în societatea rurală românească, prin implicarea
învățătorilor într-o serie de activități culturale, dar și modernizarea
învățământului confesional românesc, prin punerea în practică a
unor principii didactice moderne. În 1872 a avut loc o adunare a
învățătorilor români din Episcopia Aradului, ocazie cu care s-a
înființat „Reuniunea învățătorilor arădeni” condusă de Vincențiu
Babeș. La Adunarea generală a „Reuniunii învățătorilor din Episcopia Aradului” din 1877 s-a discutat despre luarea unor măsuri
prin care să se dezvolte învăţământul gimnazial românesc. Reuniunea a propus Consistoriului „înfiinţarea în diferite centre ale
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Eparhiei Aradului a cinci gimnazii româneşti, care să pregătească
elevii pentru Preparandie şi Institutul Teologic”16. Se considera
că prin înfiinţarea unor şcoli gimnaziale pentru români se putea
consolida învăţământul românesc, iar situaţia învăţătorilor se
putea îmbunătăţi. Printre cei prezenți a fost și învățătorul Vasile
Simonovici din Bătania. În anii care au urmat numărul membrilor
a crescut considerabil. Printre cei care activau amintim pe Aurel
Moț, învățător în Ciaba, George Turic din Otlaca, Florin Popovici
din Bichiș, Ioan Mărcuș din Giula sau învățătoarea Irina Lele din
Chitighaz.
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea „Reuniunea
învățătorilor” a fost reorganizată de profesorul arădean Teodor
Ceontea și au fost organizate o serie de activități la nivelul districtelor școlare. Învățătorii din districtul Chișineu au pus bazele unui
reuniuni circulare în 29 august 1892, primul președinte fiind Florian
Popovici, învățător în Giula. A urmat apoi o ședință a reuniunii circulare care s-a ținut la Giula, la clasa învățătorului Ioan Mărcuș, în
7/19 decembrie 1892. În 1900 învățătorii din protopopiatul Chișineu
s-au întrunit din nou la Giula la clasa învățătorului Ioan Ionescu,
ocazie cu care l-au sărbătorit și pe învățătorul Ioan Mărcuș, care
împlinea 45 de ani de activitate didactică, perioadă în care a servit
„altarul bisericii, națiunei și patriei”17. Învățătorul Dimitrie Boariu
din Nădab rostește un discurs festiv, în care amintește de „meritele
fratelui jubilat, care cu zel și abnegație a lucrat pentru a da confesiunii, națiunii și patriei fii credincioși”18.
În 1875 a avut loc la Leta Mare, localitate considerată în presa
vremii „ultima santinelă a românismului”, o adunare a învățătorilor
greco-catolici, ocazie cu care s-a constituit prima reuniune a
învățătorilor din Crișana. A fost ales ales președinte protopopul
Nicolae Vulcan, notar învățătorul Pavel Voștinar și casier învățătorul
Ioan Mureșian. S-a decis ca învățătorii din localitățile învecinate să
fie invitați a face parte din această reuniune, pentru ca să se poată ajunge la o reuniune generală. Prima adunare a avut loc în 25
septembrie 1875, iar învățătorul Pavel Voștinar a ținut o cuvântare.
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S-a decis ca umătoarea adunare să aibă loc în Pocei19. În anii care
au urmat s-au organizat câte două adunări anual, iar învățătorii
care aveau rezultate deosebite erau premiați. Reuniunea înființată
în 1875 nu a activat mult timp, pentru că s-a autodesființat o dată
cu schimbarea din funcție a protopopului Nicolae Vulcan în 1880.
Activitatea culturală începută de învățătorul Ioan Mureșian a
continuat și în anii care au urmat, învățătorul fiind cel care a pus
bazele unui cor vocal la Pocei în 1886, iar apoi, cu sprijinul Astrei
sibiene, a luat ființă și o societate „Concordia”20.
Trebuie amintit și George Popovici, care a ajuns învățător în
Bătania în 1897, iar prin activitatea sa didactică a urmărit a dezvolta sentimentul naţional în rândul elevilor săi. Este cel care la
orele de limba română vorbea elevilor săi de cele mai importante
personalităţi ale literaturii române. În clasa a V-a preda despre
viaţa şi opera lui Vasile Alescandri, Dimitrie Bolintineanu, Mihai
Eminescu, Andrei Mureşanu şi George Coşbuc. Pentru clasa a VI-a
folosea manualul scris de Iuliu Vuia şi preda noţiuni de gramatică,
dar şi despre viaţa şi opera unor importante personalităţi ca Petru
Maior, Gheorghe Şincai, Timotei Cipariu, Bogdan Petriceicu Haşdeu
sau Ioan Slavici21.
Analizând activitatea învățătorilor pe parcursul secolului al
XIX-lea, după ce au pătruns în mediul rural învățători calificați,
putem constata că au fost cel mai important factor al modernizării
societății româneștii. Sunt cei care, pe lângă activitatea didactică,
s-au implicat într-o serie de activități cultural-educative, prin
care au reușit a lumina țăranii români și a dezvolta sentimentul
identității naționale într-o epocă marcată de o intensă politică de
deznaționalizare a românilor. Prin aceasta învățătorii, considerați
în multe situații anonimii istoriei, ocupă un rol important, fiind cei
care au pregătit societatea românească pentru marile schimbări din
a doua jumătate a secolului al XIX-lea și de la începutul secolului
al XX-lea.
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Elena Csobai

Lőkösháza – Leucuş
Satul Lőkösháza (Leucuș) a fost locuit încă din evul mediu. În anul
1561, când s-a intocmit o listă cu așezările din jurul cetății Giula,
printre acestea figurează Lőkösháza, cu 22 de gospodării1, ca proprietate a regelui Matei Corvin. În perioada de ocupație turcească,
din anul 1552 și până în anul 1694, satul, tot locuit2, a făcut parte
din sanjacul de Giula, și era impărțit între mai mulți proprietari.
Din anul 1694 și până în anul 1725 Leucuș îi aparține camerei
regale din Buda, ca pustă.
După 1725 până în 1945 Lőkösháza din nou are mai mulți proprietari ca familiile: Bréda, Bánhidy, Tommasich, Uchtritz, Gaál,
Kovács și Vásárhelyi.
Acești proprietari aveau pe domenii curți domeniale, în jurul
cărora s-au așezat, cei care lucrau pământurile. Așa se face că istoria
românilor din Leucuș, care s-au angajat pe pământurile domeniale,
se împletește cu cea a familiilor aristocrate, care stăpâneau aceste
proprietăți.
Din prima jumătate a secolului al XVIII-lea proprietarii au început să-și contruiască castele și să dezvolte activitatea economică,
să mărească producția, ca să obțină mai multe venituri. La aceasta
a contribuit pământul de calitate foarte bună și brațele de muncă
ale românilor care trăiau la sălașele, construite de proprietarii
moșiilor, în jurul localității de azi.
Marea majoritate a populației de religie ortodoxă așezați la
sălașele amintite au venit de prin localitățile din vecinătatea comunei de azi adică în primul rând din Chitighaz, Aletea, Otlaca,
Nagykamarás, Medgyesegyháza, Dombegyháza, Kunágota, Kevermes ba chiar și din Micherechi și Mezőgyán3.
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– În anul 1750 deja s-a început construirea fermei (major), numită
după propietarul Bánhidy, care s-a specializat în primul rând pe
creșterea animalelor.
– În anul 1810 a fost ridicat, de către Vásárhelyi János, pentru
soția sa Cristina Capretti, originară din Italia, castelul Breda. Castelul a fost construit după modelul celui din Vicenza (Villa Capra),
proiectat de renumitul arhitect Palladio. Ferma s-a specializat pe
cultivarea pământurilor de calitate foarte bună.4
– În anul 1841 s-a construit ferma Tommasich5.
– În anul 1854 teritoriul localității care s-a încadrat în raionul
Aletea a fost trecut la județul Bichiș.6
– În anul 1857/58 s-a construit calea ferată Békéscsaba–Arad, care
a dat o nouă posibilitate brațelor de muncă din Lőkösháza. Prima
gară era la 3 kilometri de gara de azi, în apropierea fermei Bánhidy7.
– În anul 1863–1870 în Lőkösháza au sosit coloniști români, care
și-au construit sălașele în hotarul numit Tulcan.8 În anul 1893 și la
ferma Bánhidy s-a construit un castel familial.9
Conform Biroului Central de Statistică, localitatea Lőkösháza
până în 1450 a figurat ca sat. În anul 1725 a fost menționată ca
pustă. De prin 1907 până în 1944 a figurat în acte ca „periferie
locuită”, ca, în anul 1946, să fie înregistrată ca și comună. Din anul
1952 funcționează ca și comună cu primărie locală independentă.
Administrativ, până în 1240 Lőkösháza a aparținut comitatului
istoric Zărand. Din 1808 până în 1913 a făcut parte din comitatului Arad, apoi până în 1944 județului Arad, ca din 1952 să devină
comună aparținătoare județului Bichiș.10
Până în anii 1945, 48% din suprafața comunei Lőkösháza a fost
stăpânită de patru familii nobiliare.
Bréda Viktor, de origine austriacă, a deținut circa 1430 iugăre
cadastrale în partea de nord-est.
Partea de nord-vest a localității i-a aparținut lui Uszthriczky
Amade, a cărei familie trăia la Viena și care era tot de origine austriacă. Uszthriczky a avut 1300 de iugăre cadastrale.
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În partea de sud-est s-a aflat domeniul lui Vásárhelyi András,
care a avut 1254 de iugăre cadastrale. La acestea s-au adăugat cele
520 de iugăre cadastrale ale fratelui său, Vásárhelyi Dezső, care,
timp de 15 ani, a fost deputat în Pesta.11 Pe lângă aceste domenii
mari, când ne referim la românii angajați să lucreze pământurile,
trebuie să-i avem în vedere și pe proprietarii germani din Aletea
(familiile Wittmann, Maler, Schneider etc.) cu moșiile lor de circa
30–80 de iugăre cadastrale de pământ, care au avut propriile sălașe
și proprii lucrători.12
Aceste ferme bine dirijate de-a cursul secolelor au adus un venit
foarte bun propietarilor de care ei erau interesați și totodată au dat
posibilitate de muncă oamenilor din aceste împrejurimi, care au
prosperat chiar până în anul 1990 la sălașele:13
III. Partea numită Sălașul Botoș.
		 Această parte de sălașe era locuită de români de religie
ortodoxă cu peste două sute de săleșe dintre care vreo
		 doi erau numai germani de origine prin anii 1962.14
		 Această parte numită Botoș la balta mare, la moara-n
		 vânt era un birt. (este balta de unde s-a purtat pămînt la construirea caselor, unde e (hármas határrészen). La aceste sălașe
s-au așezat românii din Cămăraș. Era bun pământ pentru
cultivarea lubenițelor.
II. Partea numită
		 Tulcan la sălașe erau numai români.15
III. Partea numită pusta Kințig unde s-au așezat românii împreună cu ger manii din Aletea.16
IV. Partea numită la săleșele Berbecar și Crijan. Au mai fost tot
români în partea dinspre Șiclău17
După cum m-a informat Sîrb Ioan, care a lucrat la „mașinărie”,
la castelul Bréda, din 1952 până în anul 1990, vara căra câte 300 de
oameni la muncile de vară. În fiecare duminică aducea oamenii
din localitățile Micherechi, Dombegyháza, Dombiratos, Kunágota,
Kevermes, Mezőgyán, iar sâmbăta îi ducea acasă tot cu mașina.18
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Românii din Leucuș, de religie ortodoxă, nu au avut niciodată
biserică sau capelă ortodoxă la aceste sălașe. În general s-au botezat,
s-au cununat, s-au înmormântat în localitățile învecinate, de unde
erau originari și au fost înregistrați la biserica din Chitighaz, ca
biserică matră.
La Aletea în schimb, în mai multe cazuri, românii au fost botezați
și cununați la Otlaca dar și la biserica romano-catolică din Aletea.
În caz de moarte au fost înmormântați de preoți de altă confesiune.
Tot așa și la Leucuș aceste servicii erau săvârșite, în unele cazuri,
de preoți aparținând altor confesiuni. Cimitire au fost la pusta
Kințig și la sălașele Botoș.
În anul 1945, Leucușul nu era comună independentă ci comună aparținătoare Aletei. Dar cum nici comunitatea românească
din Aletea nu a avut comunitate bisericească cu biserică în loc,
populația românească din pustele amintite au aparținut comunei
bisericești române greco-orientale din Chitighaz, ca filii a bisericii
matre din Chitighaz. În comunitatea bisericească din comuna Chitighaz s-a păstrat protocolul botezaților din filiile aparținătoare
comunei bisericești rom. gr. or. matre Kétegyháza din anul 1892
până în anul 1929.19 Înregistrările sunt în limba română iar volumul
conține exclusiv botezații din pustele cu populație românească.
Denumirile pustelor până în 1918–20 sunt scrise în ungurește, după
care aceste denumiri apar scrise în românește. În continuare voi
consemna aceste denumiri ale pustelor, în care se afla „locuința
părinților botezatului”, așa cum au fost scrise în protocolul amintit:20
1, Pusta Bánkút (László major, Rózsa major, József major, sau
mai târziu Băncuta (la hodaia László) – preotul precizează exact
locul nașterii
2, Pusta Ottlaka – Megyes
3, Pusta Lőkösháza, sau Leucuș
4, Pusta Magyar-Bánhegyes (calea ferată)
5, Pusta Szabadka
6, Pusta Medgyes Bodzás
7, Pusta Kevermes
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8, Pusta Dombegyháza, sau Marcy-Dombegyháza, sau Dombegyháza, Lonovics-féle pusta, sau dombegyházi tanyák
9, Pusta Jánosháza (aparținătoare la Gy. Vărșand)
10, Elek, Aletea, în hotarul Aletea, Aletea hotarul Gy. Vărșand,
Aletea (la moara cea mare) fiecare înregistrare precizează exact
locul.
11, Almás-Kamarás, Almas-Cămăraș, sau în hotarul AlmásKamarás
12, PustaTót Bánhegyes (domeniul lui Hári Ágoston), (domeniul
lui Vertan Lukács), (domeniul lui Hász Antal)
13, Pusta Ó Kígyós, (Lui–puszta), sau (maierele Apáti)
14, Megyes-egyháza (hodaia lui Biluska si Niedermayer), (în
hotarul comunei), sau (hodaia lui Francisc Albert), sau (hodaia lui
Witmann Antal), sau (hodaia lui Falbicz Alajos)
15, Pusta Benedek, sau Benedic (aparținătoare la orașul Gyula)
16, Pusta Bánhegyes (Domeniul lui Vertán Lukacs)
17, Pusta Dombiratos, (Hodaia lui Ioan Ráth)
18, Pusta Kunágota (maierele Vinter), sau (hodaia Vinter)
19, Pusta Botos (aparținătoare la Siclău)
20, Pusta Kakuts, sau Căcuciu (aparținătoare de Aletea)
21, Sikló
22, Pusta Eperjes (aparținătoare la Giula), în hotarul Gyula
23, Pusta Kaszaper
24, Hotarul Gyula, Kálvária dűlő
25, Pusta Aprieș, (aparținătoare la orașul Gyula)
24, Mezőhegyes careul domenial de către Kovácsegyháza maierele nr. 88. Mezőhidiș careul domenial între Kămăraș, maierul nr. 21,
25, Mező-Kovácsegyháza sălașe
26, Chideușul vechi (maierul central)
27, Corosma Aprieș aparținătoare de Aletea
28, Bichiș – Ciaba (Kastélyi Szöllő) Protocolul botezațiilor precisează exact că noul născut și părinții sint bulgari grădinari, dar
ortodocși de religie. sau viile Fényes nr 2023
29, Szarvas sălașe
30, Chideuș, Póstelek
31, Gyula Máriafalva
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32, Gyula Szeregyház
33, Pusta Jánosháza (aparținătoare de Aletea)
34, Pusta Kutas (aparținătoare de pusta Leucușhaz)
35, Giula în hotarul Giula, (la holumbul Lupului)
36, Pusta Vărșăndanilor
37, Pusta Farkashalom (aparținătoare Gyulei)
În total apar 37 de denumiri geografice de puste, în care locuiau
români de religie ortodoxă, care au fost botezați și înregistrați de
preoții ortodocși din comuna Chitighaz.
Cu privire la numărul populației românești avem foarte puține
date. În anul 1949, când în total s-au înregistrat 1313 de persoane,
numai unul a fost înregistrat ca român, iar doi de altă categorie.
În anul 1960 numărul populație în total era
							
2511 dintre care
							
2352 erau maghiari
					
		
143 erau românii
În anul 1970 in total 		
2514 fără alte date.
În anul 1980 in total 		
2233 dintre care doar
							
65 de persoane s-au înregistrat
ca români21
Deoarece marea majoritate a populației românești, care muncea pe pământurile bune din pustele amintite, era de origine din
comunele învecinate, am încercat să fac o comparație cu privire
la numărul populației românești din aceste cumune (Aletea, Chitighaz, Dombegyház, Kevermes, Kunágota, Kötegyán) din jurul
localității Lőkösháza. Am ales ca exemplu anul 1890:
în Aletea s-au inregistrat 1174 de maghiari, 1427 de români,
		
3883 de germani
în Chitighaz
1186 „
451 „
în Dombegyház
2609 „
429 „
în Kevermes
3481 „
186 „
în Kunágota
4536 „
147 „
în Kötegyán
2482 „
140 „
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Pe baza acestor date putem constata că în aceste localități a existat
o populație românească stabilă. La fel, protocolul botezaților din
Chitighaz din anul 1892, la care ne-am referit, atestă că această
populație românească lucra pe domeniile de la Lőkösháza dar
aveau domiciliul în localitățile amintite.
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1. Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig (az östörténettől 2013-ig) Írtaszerkesztette: Dr. Békés Géza és ifj. Békés Géza József. Békéscsaba.
2013. 57. p.
2. Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig (az őstörténettől 2013-ig) Írtaszerkesztette: Dr. Békés Géza és ifj. Békés Géza József. Békéscsaba.
2013. 53. p.
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5. Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig. p. 63.
6. Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig. p. 63.
7. Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig. p. 66.
8. Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig. p. 66.
9. Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig. p. 66.
10. Statistica istorică de toponimie a Ungariei, Volumul 3. Județul Bichiș. p. 86.
11. Simonka János Aurél: Adalékok Lőkösháza történetéhez. 1967, Békéscsaba.
Ifjúság és Élet című kiadványban. p. 62
12. Simonca: ibidem, p. 62.
13. Ioan Sirb: ”
14. Sârb Ioan: ”
15. Sârb Ioan: ”
16. Sârb Ioan: ”
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Răzvan Roşu

Etapele asimilării în comunitatea
românească din Csengerújfalu (Uifalău)
Situată în apropiere de graniţa cu România, Csengerújfalu este
o localitate de frontieră ce aparţine judeţului Szabolcs-SzatmárBereg din Ungaria. Începând cu secolul XVIII a existat în această
localitate o considerabilă comunitate românească. Însă în decursul
veacului trecut ea s-a contopit definitv în masa maghiară. Asimilarea românilor din Csengerújfalu se încadrează într-un fenomen
regional ce poate fi întâlnit de-o parte şi de alta a graniţei actuale
dintre România şi Ungaria, în zone etnografice precum Câmpia
Sătmarului, Câmpia Careiului şi Nyírség.
Cercetarea acestui fenomen este considerabil îngreunată de
existenţa a două constructe paralele ale istoriografiei maghiare şi
române, dar şi a informaţiilor contradictorii pe care le oferă. Autorii
maghiari vorbesc despre greco-catolici unguri „românizaţi”1 în
timp scrierile româneşti acuză maghiarizarea forţată a românilor
greco-catolici din arealul menţionat2. Tocmai datorită unor astfel
de neclarităţi am dorit să mergem la faţa locului pentru a vedea
cum se prezintă situaţia. Nu de puţine ori, asemenea împrejurări
au fost folosite în scopuri naţionale/naţionaliste de către toate
părţile implicate. Am fost interesaţi să pătrundem în mecanismele
complexe ale asimilării, denumită, de multe ori, într-un mod inexact maghiarizare. Pentru acest deziderat am folosit articole de
presă, documente, dar şi surse orale inedite. Am încercat mereu
să abordăm o perspectivă comparată.
De asemenea, am dorit să clarificăm de ce românii din Csengerújfalu au reuşit să îşi menţină caracteristicile româneşti până
spre începutul anilor ’80 ai secolului trecut. În schimb, greco-catolicii de origine română şi ruteană din localităţile învecinate Porcsalma şi Csegöld, menţionaţi în documentele din secolul XVIII3, s-au
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asimilat complet cu mai multe decenii înainte. Procesul prezintă
interes, mai ales pentru că o parte dintre localităţile unde el s-a
manifestat au revenit, după trasarea graniţelor, României, iar alte
Ungariei. Se poate face, aşadar, un interesant exerciţiu de istorie
contrafactuală.

1. Complexităţi ale fenomenului de asimilare la
graniţa româno-maghiară
În decursul secolului XVIII s-a produs o puternică roire a românilor din Principatul Transilvaniei şi din partea estică a Partiumului
înspre pusta maghiară.4 Această mişcare de populaţie – care nu de
puţine ori a luat forma unei colonizări – s-a realizat sub impulsul unor
latifundiari maghiari care au dorit să sporească numărul locuitorilor din unele aşezări ce le aparţineau.5 În paralel s-a produs şi
o migraţie a rutenilor dinspre Transcarpatia înspre acelaşi areal.6
Prin migrarea românilor de confesiune ortodoxă sau greco-catolică
în anumite localităţi vestice din comitatele Sătmar, Szabolcs sau
Bihor; blocul etnic românesc a înregistrat, începând cu secolul
XVIII, o considerabilă extindere înspre apus. În perioada menţionată sunt semnalate comunităţi româneşti în sate din comitatul
Sătmar precum: Csegöld (rom. Cigled), Porcsalma (rom. Porcialma),
Csenger (rom. Cinghir), Csengerújfalu (rom. Uifalău), Ura (rom. Ura).
Un fenomen similar s-a produs şi în Nyírség, mai precis în aşezări
aparţinătoare comitatului Szabolcs: Nyíracsád (rom. Aciad), Nyíradony (rom. Adoni), Nyírábrány (rom. Abrani). Migraţia românilor
s-a produs de-a lungul secolului XVIII în condiţii asemănătoare şi
în comitatul Bihor.7
Majoritatea localităţilor în discuţie unde românii s-au stabilit au
fost încă de la început mixte atât din punct de vedere etnic, cât şi
confesional. Peste stratul autohton maghiar reformat sau romanocatolic s-a suprapus adstratul românesc greco-catolic sau ortodox.
La fel s-a întâmplat şi în cazul aşezărilor mixte maghiaro-românorutene din Sătmar şi Nyírség.
Aşadar, aceste comunităţi eterogene – care ulterior au revenit
Ungariei – sunt de dată mai recentă. Ele prezintă interes pentru

Simpozion

71

cercetarea antropologică, datorită fenomenului complex de asimilare care s-a produs în arealul menţionat din ultimele secole. Pus
adesea de către istorici, etnografi şi etnologi sub umbrela comodă
a maghiarizării8 procesul de asumare a unei alte identităţii nu s-a
bucurat până în prezent atenţia cuvenită.
Procesul amintit de pierdere a limbii, a identităţii românilor şi
rutenilor din localităţi ce se situează în prezent pe teritoriul Ungariei, României şi Ucrainei datează de cel puţin un secol şi jumătate. În aşezările eterogene din Câmpia Careiului şi a Sătmarului
fenomenul studiat poate fi identificat la românii, rutenii, şvabii,
ţiganii (rromii) sau evreii care şi-au asumat în ultimele două secole
o identitate maghiară. În ceea ce priveşte extinderea sa teritorială se
poate vorbi, fără nici o reţinere, despre un continuum transfrontalier.
Există însă, de la caz, la caz anumite nuanţe locale.
După trasarea graniţelor, în 1918–1919, cele câteva localităţi
unde existau încă parohii româneşti au revenit Ungariei: Csenger
(rom. Cinghir) Csegöld (rom. Cigled), Csengerújfalu (rom. Uifalău),
Ura (rom. Ura). Este discutabil însă, dacă şi care dintre localităţile
înşiruite mai păstrau în perioada respectivă o minoritate etnică
românească în adevăratul sens al cuvântului. De exemplu, unele
surse ne indică faptul că în Csegöld, la începutul secolului trecut,
preoţii români făceau eforturi ca să îi (re)înveţe pe credincioşi limba
română.9 Ar fi interesant de văzut dacă o astfel de tendinţă nu s-a
răsfrânt şi asupra rutenilor din Csegöld.
În paralel, merită analizat şi cazul românilor afectaţi de asimilare ce au intrat în componenţa României. În aşezările situate pe
frontieră nu s-a înregistrat, în secolul XX, un progres considerabil
în menţinerea/(re)asumarea unei identităţi româneşti. Asemenea
situaţii am întâlnit în cercetările şi sondările de teren pe care leam întreprins în Resighea (ung. Reszege), Ciumeşti (ung. Csomaköz
germ. Schamagosch), Sanislău (ung. Szaniszló germ. Stanislau), Doba
(magh. Szamosdob), Domăneşti (ung. Domahida), Vetiş (ung. Vetés),
Oar (ung. Óvári), Petea (ung. Pete). După un secol de administraţie
românească, în satele menţionate se poate vorbi, în majoritatea
cazurilor, doar despre o identitate duală sau difuză a celora care îşi
atribuie origini româneşti.
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Un indicator al asimilării românilor din localităţile în discuţie
este limba, implicit situaţia lingvistică. Am observat că mulţi dintre
cei care se declară români în sectorul nordic al graniţei românomaghiare, nu cunosc limba română standard la un nivel corespunzător şi au ca etalon în continuare numeroase elemente culturale
maghiare. Mulţi dintre ei susţin că sunt „magyar ajku románok”,
adică români de expresie maghiară. Sunt în cel mai fericit caz
bilingvi şi vorbesc în continuare un mix interesant de română şi
maghiară denumit local „fele10 apă, fele víz11”, adică jumătate maghiară, jumătate română.
Până în prezent acest fenomen asumarea a unei alte identităţi
din zona frontierei româno-maghiare a fost prea puţin studiat
atât din punct de vedere lingvistic, cât şi al cauzelor multiple care
au stat la baza perpetuării sau asumării unei alte identităţi etnice
sau religioase decât cea înnăscută. Din păcate, până în prezent,
s-a folosit în tratarea acestui subiect de către ambele părţi aproape
întotdeauna o optică naţională/naţionalistă. Atât partea română,
cât şi cea maghiară a încercat să modeleze şi să adapteze situaţiile
date în funcţie de discursul istoric oficial, influenţat de politica
momentului. Astfel s-a produs, nu de puţine ori, o pervertire a
istoriei locale, doar pentru a servi intereselor politice ale diferitelor
regimuri. Un exemplu ar fi articolul preotului Prodán Gábor care
explica existenţa românilor din Csengerújfalu prin românizarea
greco-catolicilor maghiari sub presiunea unor preoţi şi a Episcopiei
de Oradea.12 Ţine de logica primară că înainte de secolul XVIII nu
au putut exista greco-catolici maghiari. Aceştia nu pot să provină
decât din români şi ruteni asimilaţi, care au fost iniţial ortodocşi,
iar apoi s-au unit cu Roma.13 Înainte de unire nu au existat unguri
ortodocşi, aceştia fiind doar reformaţi sau romano-catolici. La fel
ar trebui sancţionate şi derapajele românilor care încearcă să prezinte într-un mod dramatic sau diminuat fenomenul de asimilare.
Nu trebuie însă negat, sub nici o formă, că procesul de preschimbare la care facem referire se afla la începutul secolului
XX în ultimele sale faze. Este de la sine înţeles că preoţii grecocatolici români din parohiile menţionate putea părea deja factori
„românizatori” ai unei populaţii care vorbea în mod curent limba
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maghiară şi mai păstra doar fărâme ale unei conştiinţe a originilor
româneşti.

2. Comunitatea românească din Csengerújfalu – etape
ale asimilării din perspectiva surselor scrise
În cele ce urmează ne propunem studierea fenomenului de
asimilare care s-a produs în comunitatea românească din Csengerújfalu, o localitate de frontieră, în ultimele două secole. Uifalăul
este cea mai nordică aşezare care a fost locuită de români de pe
teritoriul actual al Ungariei. Totodată este şi ultima care şi-a pierdut
caracterul românesc dintre cele situate în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg. Dacă românii şi rutenii din Porcsalma14 şi Csegöld
erau deja asimilaţi la sfârşitul secolului XIX, dispariţia ultimilor
vorbitori ai limbii române din Csengerújfalu a avut loc în deceniul
opt din secolul trecut.
Istoria comunităţii româneşti din Csengerújfalu începe în secolul
XVIII, când mai multe familii de români au fost aşezate de către
latifundiarii locali Szuhányi15 în acest sat, până atunci locuit de
maghiari-reformaţi.16 Cel mai probabil primii români aşezaţi pe
moşiile familiei Szuhányi din Csengerújfalu, Csenger şi Porcsalma,
proveneau de pe moşiile lor din Hrip (ung. Hirip) şi Necopoi (ung.
Ivácskó).17 Este posibil ca în timp să li se fi alăturat şi alţi români din
zonele deluroase ale comitatului Sătmar. Unii dintre ei îşi păşteau
turmele în aceste sate18 şi au fost atraşi spre a se stabili aici datorită
calităţii superioare a terenurilor agricole.
Evoluţia obştei româneşti din Uifalău poate fi confundată cu cea
a parohiei greco-catolice, care a reprezentat totodată o importantă
marcă identitară a lor. Scholtz Róbert arăta că parohia greco-catolică din localitatea studiată a fost înfiinţată în 1767.19 Peste abia
un deceniu au fost înregistraţi 200 greco-catolici care alcătuiau
majoritatea comunităţii, pe când reformaţii erau doar în număr de
163.20 Csengerújfalu era la mijlocul secolului XIX un sat maghiaroromân – după cum arăta Fényes Elek – cu 5 romano-catolici, 320
greco-catolici, 396 reformaţi şi 8 izraeliţi.21 La recensământul din
1880 românii reprezentau o jumătate din populaţia acestui sat.22
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Procesul de asimilare al românilor din Csengerújfalu se reflectă
înt-o anumită măsură în statistici. La cumpăna dintre secolele XIX
şi XX apare o puternică diminuare a românilor în recensăminte. În
monografia comitatului Sătmar publicată în 1908 se menţionează
că dintre cei 974 de locuitori pe care îi avea Csengerújfalu 896 se
declarau unguri, 68 români. În ceea ce priveşte confesiunea 121
erau romano-catolici, 310 reformaţi, 483 greco-catolici, 55 izraeliţi.23
O imagine fidelă a procesului de asimilare al românilor din localităţilor avute în vizor este redată într-un articol din 1911 publicat
în ziarul „Românul”. Acesta se referă la trimiterea în judecată a
protopopului Ciordaş din Doba pentru că a îndemnat credincioşii
români din plasa Csenger (rom. Cinghir) să vorbească şi să se roage
româneşte. De interes pentru cercetarea de faţă este motivaţia care
stă la baza acţiunilor acestui preot: „nu cumva să vină vremuri,
când uitând limba românească să nu le înţeleagă măcar rugăciunile,
ce le înalţă preotul român la Dumnezeu înaintea altarului bisericei
lor, astăzi încă române.”24 		
Importante sunt şi detaliile oferite de articolul în discuţie despre
stadiul în care românii se aflau, la începutul secolului trecut, în
satele Doba şi Boghiş, vecine cu Uifalăul:
„D. Ciordaş e protopop în Szamos-Dob, com. Sătmar, într-o comună din acele ţinuturi ale Sătmarului, unde începe să se piardă
graiul românesc şi obiceiurile noastre străbune. O comună, locuită
parte de Români (2/3) parte de Unguri reformaţi (1/3). Jur împrejur
sate ungureşti şi sate maghiarizate de curând timp. Din opt comune, aparţinătoare acestui district protopopesc în 6 a uitat deja
poporul cu desăvârşire vorba românească, iar în Szamos-Dob şi
în satul învecinat Cs. Bagos vorbesc ţăranii o limbă stricată, amestecată, îmbâxită nu numai cu maghiarisme, ci schimonosită chiar
cu cuvinte străine, fără de nici o articulare a limbei româneşti.”25
Se poate observa din citatul mai sus reprodus că, cel puţin într-o
primă fază, contopirea românilor în masa majoritară s-a realizat în
mod natural, prin preluarea limbii şi a unor caracteristici maghiare
în detrimentul celor înnăscute.
Alte surse ce descriu o situaţie similară sunt documentele întocmite de către preoţii greco-catolici cu ocazia conflictului legat de
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înfiinţarea în 1912 a Episcopiei de Hajdúdorog. Punctul originar al
acestei dispute a fost dorinţa comunităţii maghiare de a introduce,
pentru prima oară, maghiara ca limbă liturgică oficială pentru
greco-catolicii din nord-estul Ungariei de astăzi.26 Realitatea este
că în cele mai multe dintre parohiile la care ne referim rutenii sau
românii greco-catolici vorbeau în mod curent ungureşte, fiind deja
spre sfârştiul secolului XIX cel puţin bilingvi.27 O atare stare de
fapt se reflectă şi în raportul Episcopului greco-catolic de Oradea.
Demetriu Radu a făcut o anchetă în satele ce urmau să fie alipite
Episcopiei de Hajdúdorog pentru a observa dacă şi cât de mult
pătrunsese limba maghiară în uzul bisericesc. De aici reiese că, la
începutul secolului trecut, în Csengerújfalu, precum în alte sate
învecinate, limba maghiară era folosită într-o oarecare măsură şi
în biserică. Totuşi liturghia şi serviciile religioase se desfăşurau,
de regulă, în limba română. Excepţie erau liturghiile oficiate în
marile sărbători când predica se rostea în limba maghiară.28 În
ciuda acestui bilingvism, datorat unei mai bune cunoaşteri a limbii
maghiare, numeroase parohii s-au opus alipirii cu Episcopia de
Hajdúdorog. Acţiunile de protest s-au manifestat prin trimiterea
unor petiţii autorităţilor ecleziastice superioare. Printre parohiile
care au depus astfel de plângeri s-a numărat şi Csengerújfalu.29
Cu totul altfel este prezentată situaţia în articolul din 1902 al
lui Melles Emil, unde Csengerújfalu apare pe lista parohiilor
considerate a fi exclusiv maghiare.30 Datele statistice publicate de
Melles au stârnit numeroase reacţii în presa românească a vremii
pentru că înfăţişau o imagine incomodă, un număr foarte mare de
credincioşi greco-catolici din comitatele Sătmar şi Szabolcs care nu
mai vorbeau nici ruteana, nici româna, ci doar maghiara.31 Întreaga argumentaţie a lui Melles se bazează pe ideea că acolo unde
locuitorii ştiu limba maghiară nu mai are sens ca liturghia să se
celebreze în limba română sau ruteană32. Iar dacă s-ar proceda în
mod contrariu, aceasta ar însemna nimic altceva decât „românizarea“ credincioşilor maghiari.33
Aşadar, putem constata chiar înainte de înfiinţarea Episcopiei
de Hajdúdorog, o implicare a politicului în chestiunea amintită,
după cum a observat şi Cecilia Cârja:
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„Această realitate etno-lingvistică a fost speculată la maximum
de guvernele de la Budapesta, care au început prin a aproba mişcarea greco-catolicilor de limbă maghiară demarată pe plan local,
în oraşul şi zona Hajdúdorogh şi au continuat prin a o transpune
în capitală pentru a o folosi în scop politic. Momentul servea foarte
bine planurilor de maghiarizare ale guvernelor de la Budapesta,
scopul lor general, urmărit cu consecvenţă pe toată perioada dualismului, fiind acela de întărire a naţiunii politice maghiare”34
Prin astfel de măsuri autorităţile au dorit să accelereze asimilarea
credincioşilor greco-catolici de origine română din Partium.
Este greu să reconstituim pe baza surselor scrise tabloul apartenenţei identitare şi etnice al sătenilor din Csengerújfalu la începutul
secolului XX. Majoritatea sunt viciate de politicile de recensământ,
fiecare dorind să argumenteze propriul interes. Pe de altă parte, pe
baza unei comparaţii cu cazul şvabilor sătmăreni,35 care prezintă
unele similitudini- putem bănui că după 1900 existau în localitatea
studiată mai multe facţiuni. O parte dintre săteni nu mai păstrau
nici o urmă românească considerându-se deja unguri, alţii aveau
o vagă conştiinţă despre originea lor, iar o a treia categorie mai
cunoştea limba română, în consecinţă nutrea încă anumite sentimente româneşti. Fireşte fiecare dintre aceste partide încerca să îşi
atragă de partea sa nu doar cât mai mulţi membri, ci şi sprijinul
unor instituţii bisericeşti şi politic-administrative.

3. Trasarea graniţei – ruperea unor legături fireşti
După destrămarea Austro-Ungariei şi crearea statelor naţionale,
Csengerújfalu a intrat din nou în atenţia celor două state succesoare: Ungaria şi România. Faptul s-a datorat noului său statut
de localitate de frontieră. Pentru câteva luni Csengerújfalu şi Ura
au fost sub administraţie românească36. Cele două sate au avut o
apartenenţă incertă, disputată între Ungaria şi România. Tradiţia
orală a păstrat numeroase naraţiuni despre această perioadă confuză, marcată de unele disensiuni atât între membri comunităţii,
cât şi în relaţiile cu autorităţile. Au existat numeroase poziţionări
pro- şi contra administraţiei româneşti în funcţie de simpatiile şi
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experienţele personale ale celora care păstrau încă anumite caracteristici româneşti în Uifalău. Cu siguranţă putea fi identificate
reacţii emoţionale datorate presiunii puse asupra indivizilor de
către o atare situaţie nesigură. De exemplu, subiecţii proveniţi din
familii cu origini româneşti îşi amintesc că bunicii lor s-au bucurat
în momentul venirii trupelor române, dar nu au fost prea încântaţi
de ideea că Csengerújfalu va aparţine de Regatul Român.37
Disputele îndelungate din anii ’20 referitoare la apartenenţa
satului pe care îl studiem, fac ca numele său să revină în mod
sistematic în presa vremii şi în numeroase documente oficiale.
Este un lucru cert că în contextul istoric de după Primul Război
Mondial, România ar fi dorit să cuprindă în hotarele sale toate localităţile cu o componentă românească apreciabilă. Iar acest lucru
s-a făcut chiar cu riscul de a spori numărul celor de altă etnie, al
minoritarilor. Ştim cu certitudine că şi Uifalăului s-a aflat printre
localităţile vizate de către autorităţile române pentru a fi cuprinse
în hotarele României Mari. Acest fapt reiese şi din telegrama adresată de către Episcopul greco-catolic de Oradea, Demetriu Radu, lui
Alexandru Vaida Voevod, publicată ulterior în ziarul Unirea: „Pe
lângă acţiunea pentru Bănat, este a se porni una şi pentru Sătmar,
adecă pentru respectarea liniei de hotar în părţile Sătmariului, aşa
cum s-a fost stabilit în tractatul de alianţă din anul 1916. Pentru
că după cum s-a putut vedea din ziare, se pare că şi acolo linia va
suferi ştirbire, iar prin aceea vreo câteva sate româneşti vor cădea
afară de hotarele noastre.”38 În continuare episcopul Demetriu Radu
a descris situaţia – considerată a fi favorabilă pentru România – pe
care a observat-o în satele ce aparţinuseră Episcopiei de Hajdúdorog, cu ocazia „vizitaţiunii sale canonice.”39
O altă relatare care ilustrează situaţia complicată a apartenenţei
etnice a credincioşilor greco-catolici din ţinutul de graniţă al Sătmarului este cea relatată de tenorul Traian Cavassi din Boghiş. El
a înfiinţat în 1909 un cor, în satul său natal, care avea în repertoriu
cântece româneşti. În 1920 coriştii din Boghiş au reuşit să îi convingă pe membrii Comisiei de rectificare a graniţelor că o parte
considerabilă a locuitorilor de aici şi-au păstrat neştirbit caracaterul
românesc. Însă, după cum însuşi Cavassi nota, majoritatea celora
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care se declarau români în Boghiş aveau cunoştinţe precare de
limbă română.40
La trasarea graniţei nu s-a ţinut cont nici de legăturile istorice
dintre anumite aşezări care fuseseră până atunci într-o puternică
relaţie de exogamie, precum Boghişul şi Uifalăul. Astfel puţinii
locuitori din Csengerújfalu care mai nutreau anumite sentimente
identitare româneşti şi cunoşteau încă limba română s-au trezit,
peste noapte, izolaţi de marea masă a românilor care a rămas în
România.41 Interesul autorităţilor române faţă de aceşti minoritari
români se va manifesta doar după câţiva ani după trasarea definitivă a graniţelor. De exemplu în 1925 autorităţile maghiare s-au
alertat în urma unui articol apărut în „Universul”. În cuprinsul
acestuia se afirma că românii din Uifalău duc o viaţă tristă fiind
zilnic persecutaţi şi bătuţi de jandarmi.42 Deja, în 1930 doar 30 de
persoane din Csengerújfalu se mai declarau, în mod oficial, ca
fiind români.43
În câţiva ani au dispărut şi şcolile confesionale cu predare în
limba română din Ungaria. Faptul s-a datorat mai ales legilor care
nu avantajau învăţământul în limbi minoritare44, dar şi a dezinteresului localnicilor pentru a cultiva limba română. La fel de repede
au dispărut şi preoţii care slujeau în limba română. Ultimul preot
din Csengerújfalu care a oficiat slujbele româneşte a fost Ioan Sabău.
Amintirea sa dăinuie încă în tradiţia orală: „Szabó János era preot
român. Atunci încă se ţinea slujba româneşte.” („Szabó János vót
román pap. Akkor még románul miséztek.”45). Mărturie a ultimei
perioade în care s-a slujit româneşte în biserica greco-catolică din
localitatea studiată sunt şi matricolele46 sau monumentele funerare
cu inscripţii în limba română – care au fost vizibile până de curând
în cimitirul din Uifalău.47

4. Asimilarea din perspectiva mărturiilor orale
Studierea procesului de asimilare al românilor din Csengerújfalu nu cunoaşte din păcate un precedent.48 Uifalăul nu a intrat în
vizorul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria care a
organizat, începând cu 1976, numeroase tabere de cercetare în peste
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18 aşezări – unde au existat comunităţi istorice româneşti – din
Ungaria.49 Am considerat că în lipsa surselor scrise ar fi posbil ca,
folosindu-ne de sursele orale, să reconstituim ultimele etape ale
pierderii de identitate din localitatea avută în vizor.
În acest scop am intervievat, după liturghia duminicală, cinci
persoane din Csengerújfalu. Aceştia au vorbit deschis despre originile lor româneşti, fără a manifesta nici un fel de reţinere. Din
contră, s-au arătat surprinşi că cineva ar mai putea fi interesat de
istoria ultimilor vorbitori de limbă română. Toţi cei intervievaţi s-au
dovedit a fi nişte subiecţi extraordinari. Ei au oferit informaţii în de
ajuns de amănunţite ca să permită pătrunderea cercetătorului în
complexitatea mecanismelor prin care fenomenul de asimilare se
realizează.50 Un rol important pentru a înţelege aceste ultime faze
ale procesului de pierdere a identităţii l-a avut studierea situaţiei
lingvistice existente de-a lungul secolul XX.
Din informaţiile obţinute reise că, deja în deceniile cinci şi şase
ale secolului trecut, limba română devenise în Csengerújfalu un
limbaj codat al celora mai în vârstă. Tinerii, precum Suta Mihály,
ascultau curioşi acest grai de neîneţeles pentru ei:
„Nu înţelegeam ce vorbesc cei mai în vârstă precum Borca
néni, pentru că vorbeau româneşte. Şi Rákel néni şi ea era mare
româncă.”51
Donka Anna îşi amintea că bunicii paterni, Donka Sándor şi
Tamási Ilona, vorbeau limba română în mod curent. Nu de puţine
ori, nepoata nu îşi înţelegea bunicii pentru că vorbeau româneşte:
„bunicul meu Donca… a vorbit mult româneşte. Mergeam ca şi
copii, când ne trimiteau părinţii după ceva. El vorbea româneşte
cu bunica. Eu îi spuneam bunicului că nu înţeleg ce spune… Taică
şi maică aşa le ziceau atunci bunicilor…”52
Traiectoria ascendentă a asimilării se poate observa, în cadrul
aceleaşi familii, chiar la următoarea generaţie. Astfel, părinţii
celei chestionate, Donka Traján (1900–1978) şi Marozsán Zsófi
(1899–1962), mai cunoşteau limba română doar într-o anumită
măsură: „Părinţii mei ştiau româneşte. Ei între ei vorbeau, dar noi
nu am prins nimic de la ei. De înţeles, înţelegeau dar nu puteau
răspunde. Dar nu puteau fi păcăliţi.”53 De asemenea părinţii celei
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intervievate se rugau doar în limba română: „De rugat se rugau
în limba română.”54
Am fost interesaţi să aflăm şi motivul pentru care acest grai nu
s-a transmis şi la următoarea generaţie. Donka Anna ne-a relatat
că părinţii ei pur şi simplu nu au fost interesaţi ca vreunul dintre
copiii lor să îşi însuşească limba română: „Nu ne-am preocupat de
aşa ceva. Nici părinţii nu îl obligau pe copil să ştie ceva.”55 Totuşi au
existat câteva tentative ale celora din familia Donka de a transmite
limba română copiilor, cel puţin în ceea ce priveşte partea spirituală.
Însă încercările de a-şi învăţa copiii să se roage româneşte au luat
sfârşit atunci când părinţii au observat că unele cuvinte din varianta românească a rugăciunii Tatăl nostru stârneau râsul copiilor.
Astfel, ei considerau că se ştirbea caracterul sacru al momentului:
„Şi de rugat ne rugam când eram mici. Ne puneau să zicem
Tatăl nostru. Era câte un cuvânt în Tatăl nostru pe limba română
care nouă ne plăcea mai mult. Ceva aşa mai comic… Am început
să râdem. Am şi primit pentru asta. Şi după aia nu ne-au mai dat
voie să zicem: – Asta nu-i pentru voi.”56
Un alt ultim păstrător a identităţii şi limbii româneşti din Csengerújfalu a fost Hodorog Sándor, bunicul subiectului Szabó Endre. În
tradiţia orală a familei sale s-a păstrat încă aminterea străbunicului
venit dintr-o localitate minieră din comitatul Sătmar, probabil din
Baia Mare sau Baia Sprie, înainte de trasarea graniţelor. Naraţiunile
lui Szabó Endre surprind şi motivul pentru care românii au fost
atraşi de-a lungul timpului să se stabilească în Uifalău. Mobilul
acestei migraţii mai vechi şi mai recente a populaţiei româneşti
pare să fi fost pământul de o calitate superioară, rezultat în urma
desecării mlaştinii Ecedea:
„Când a fost desecată mlaştina Ecedea mulţi au venit aici. Au
venit datorită terenurilor … Aici creştea orice de la cartofi până la
lebeniţe. Străbunicul meu a venit de acolo de undeva dintr-un oraş
minier… Baia Mare? Aveam neamuri în Sătmar şi în împrejurimi.”57
Relatările lui Szabó Endre surprind într-un mod sintetic procesul
de pierdere a limbii române în cadrul familiei sale, în decursul a
patru generaţii. Străbunicul său vorbea mai mult româneşte, iar
limba maghiară o vorbea prost. Pe când, bunicul său comunica
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mai bine ungureşte, dar cunoştea la un nivel acceptabil şi limba
română. În schimb, nepoţii şi strănepoţii nu mai înţelegeau deloc
româneşte:
„Străbunicul meu vorbea cu greu ungureşte. Ştiu că vorbea
stâlcit ungureşte. Bunicul meu deja vorbea mai bine, dar cunoştea
şi limba română.”58

În perioada comunistă româna era vorbită în familia lui Szabó Endre doar la anumite ocazii speciale, precum vizita unor
neamuri din România: „Când veneau neamuri din România cu
ei vorbeau doar româneşte. Nu înţelegeam nici un cuvânt.”59
Nici în cazul acestei familii nu a existat un interes din partea
bunicului de a-şi învăţa nepoţii româneşte: „Nu s-au ocupat.
Bunicul meu vorbea, dar nu s-a preocupat că să învăţăm.”60

Poveştile de viaţă ale celor intervievaţi conţin numeroase informaţii despre importanţa socială, economică sau culturală a legăturii
dintre Csengerújfalu şi Boghiş. La o studiere mai atentă a acestor
naraţiuni reiese şi importanţa lor asupra păstrării şi perpetuării
limbii şi identităţii româneşti. Multe dintre contactele interfamiliare
s-au datorat unei puternice exogamii. Aceste căsătorii au avut loc
atât în perioada austro-ungară, cât şi în 1940–1945, când graniţele
au dispărut din nou. Locuitorii ambelor sate se vizitau reciproc cu
ocazia sărbătorilor sau a balurilor. De multe ori, scopul declarat al
intrevederilor erau găsirea unui partener de căsătorie.61
Numeroase familii aveau ramificaţii de o parte şi de alta a graniţei: „La Boghiş a avut tatăl meu doi verişori. Unul a fost Kapcsa János şi cealaltă Donka Emi”.62 Intensitatea legăturilor interfamiliale a
depins de permisivitatea pe care anumite regimuri au manifestat-o
faţă de trecerea frontierei. Dacă în perioada interbelică trecerea
era uşoară, în comunism traversarea graniţelor a fost considerabil
îngreunată. În ciuda tuturor impedimentelor, au existat familii din
Csengerújfalu care au menţinut contactul cu rudeniile din România
chiar şi în perioada comunistă. Aşa ar fi familia lui Suta Mihály:
„Multor familii le-au rămas fraţi, familii, neamuri de cealaltă
parte … Mama şi tata au avut acolo neamuri. Mama avea verişori
la Vetiş, în Sătmar, mai ales în partea asta. Apoi tatălui meu i-a
rămas sora la Boghiş. Acolo s-a măritat. Prietenii lui, colegii din
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armată erau la Moftinu Mare.”63
Am constatat că pentru toţi cei intervievaţi conştiinţa privind
orginile româneşti era strict limitată la poveştile de familie, fără a
cunoaşte informaţii din surse scrise. Tocmai de aceea ei îşi explică
opoziţia dintre asumarea celor două tipuri de identităţi, cea română
sau maghiară într-o variantă aproximativă.

5. Cauzele asimilării românilor din Csengerújfalu
După ce am încercat să arătăm cum s-a realizat asimilarea în
arealul studiat din perspectiva surselor scrise şi cele orale ne propunem să explicăm cauzele acesteia. Contopirea românilor din
Csengerújfalu în majoritatea maghiară se încadrează în tendinţele
generale ale vremii, cazuri similar existând şi în alte comunităţi
istorice din Ungaria, descrise de Emilia Martin. Ea se datorează în
mod indirect unor măsuri politice:
„procesul de asimilare se explică îndeosebi prin lipsa învăţământului românesc pe o perioadă îndelungată, prin folosirea limbii maghiare în cadrul slujbelor bisericeşti şi prin izolarea, marginalizarea
de după trasarea noilor graniţe după pacea de la Trianon.”64
În cele ce urmează, ne propunem să indicăm o parte dintre
factorii care au contribuit la apariţia şi perpetuarea procesului de
asimilare în rândul grupului etnic românesc din Uifalău. Dintre
aceştia amintim: compatibilitatea culturală, statutul limbii minoritare, bilingvismul tranzitiv, indentitatea duală.
Gradul de compatibilitate culturală. Pentru că majoritatea românilor
care au migrat în secolul al XVIII-lea şi după aceea înspre pusta
maghiară proveneau din zone deluroase, ei au trebuit să se adapteze
la condiţiile de trai specifice câmpiei. Astfel, românii nou veniţi au
fost nevoiţi să preia numeroase elemente culturale de la populaţia
maghiară băştinaşă, pentru a se putea adapta noului habitat. În
cele din urmă, acomodarea românilor la condiţiile de viaţă din
pusta maghiară a dus, în majoritatea cazurilor, la anularea unor
specificităţi sau diferenţe etnice. Se poate observa că, deja la începutul secolului XX, în comunităţile mixte din Partium nu existau
diferenţele culturale între grupurile etnice, cu execpţia confesiunii:
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„Românii, printr-o strategie necesară de adaptare au preluat atitudinile, normele şi limba majoritarilor, devenind membri ai unui
univers cultural, politic, economic comun.”65 Adaptarea românilor
la cultura majoritarilor a reieşit şi din interviurile realizate în
Csengerújfalu. Niciunul dintre cei chestionaţi nu a menţionat că ar
exista diferenţe în ceea ce priveşte elementele de cultură materială
sau imaterială între cele două grupuri. Ele s-au putut contopi în
timp deoarece au dezvoltat şi împărtăşit o cultură comună, aflată
într-o strânsă interdependeţă cu adaptarea grupului de alogeni la
un nou mediu geografic, social şi economic.
Insularitate versus apartenenţa la blocul etnic. O particularitate a
comunităţii româneşti din Uifalău a fost aceea că a menţinut un
contact permanent cu aşezări majoritar româneşti aflate în prezent
pe teritoriul României. Un rol important l-a avut poziţionarea sa
geografică faţă de blocul etnic românesc. În Porcsalma şi Csegöld
asimilarea s-a produs mai repede cu câteva decenii faţă de Csengerújfalu tot datorită unor factori de ordine geografic. Ambele
aşezări cu un caracter mixt maghiaro-româno-rutean erau nişte
insule înconjurate de sate cu o populaţie exclusiv maghiară. Iar
tocmai lipsa a unor relaţii consistente cu aşezările preponderent
româneşti din partea estică a fostului comitat Sătmar a facilitat ca
aici contopirea minoritarilor să se producă mai repede. Pe baza surselor orale se poate observa, aşadar, că românii din Csengerújfalu
nu au rămas rupţi – până la trasarea graniţelor – de blocul etnic
al românilor din zona Sătmarului şi al Careiului.
Aşezarea românilor în mai multe valuri. Naraţiunea informatoarei
Donka Anna a surprins în mod relevant straturile succesive de
români care s-au aşezat în Csengerújfalu. Astfel ea considera că
bunicii din partea tatălui – cărora le atribuia o ascendenţă de pe
teritoriul actual al României – îşi păstrau într-o mai mare măsură
caracterele româneşti. Pe când, cei din partea mamei sale erau
într-un stadiu mai avansat de asimilare. Ea remarca totuşi o anumită conştiinţă românească a familei din partea mamei sale, Sofia,
născută şi crescută în Csengerújfalu. Ea care cunoştea încă limba
română la un nivel minimal:
„Sofia şi Traian.. Amândoi ştiau. Deşi mama mea nu a venit din
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România. Nu ştiu de unde a învăţat limba. Înţelegea. Nu putea fi
păcălită… Din partea mamei … ei deja nu ştiau româneşte pentru
că ei nu de acolo au venit. Deja s-au maghiarizat”.66
Se poate constata menţinerea unei conştiinţe româneşti la câţiva
dintre sătenii din Uifalău se datorează unei împrospătări periodice
a comunităţii cu români veniţi dinspre localităţile din partea estică
a Partiumului. Mulţi dintre ei au ajuns aici prin căsătorie sau forţaţi
de anumite nevoi economice.
Statutul de limbă vernaculară a limbii române. Un alt factor important care a dus la pierderea identităţii româneşti în localitatea
studiată a fost statutul limbii române. Româna a fost privită ca o
limbă vernaculară, lipsită de prestigiu, fapt care nu i-a motivat pe
ultimii vorbitori să o cultive sau să o transmită mai departe.67 De
asemenea, ea era considerată graiul unei minorităţi: „Vorbitorii de
română erau o minoritate, aici era limba maghiară.”68 Ne-a fost
menţionat şi aspectul exclusiv oral al acestui idiom: „aici numai din
auzite ştiau oamenii. Nu ştiau să scrie ce spun, doar să vorbească.”69
Toate aspectele amintite pot fi identificate şi în naraţiunea culeasă de la Donka Anna. Relatarea sa surprinde, totodată, rolul de
„gardian al graiului” pe care preotul local şi-l asuma:
„multe au învăţat ei de la popa român. Mama mea a fost bucătăreasă la familia popii şi aşa că a învăţat multe de la el. I-a spus
părintele: – Zsofika de ce nu înveţi româneşte cum se cade? Nu strică
asta niciodată. – Nu am timp pentru aşa ceva părinte. Da-ţi-mi pace…
Tare bun om a fost cu slugile preotul Szabó János.”70
Nu în ultimul rând, trebuie să arătăm lipsa unei utilităţi practice
a limbii române pentru generaţia mai tânără din satul studiat. Ei
nu puteau să o folosească în relaţiile cu alţi consăteni maghiari,
dar nici interacţiunile cu autorităţile din Ungaria. Lipsa unor
legături culturale sau economice consistente cu România naţionalcomunistă a dus un dezinteres total faţă de învăţarea limbii române.
Bilingvismul tranzitiv. Evident ultimii vorbitori ai limbii române
din localitatea studiată erau deja bilingvi. De un statut privilegiat
se bucura limba maghiară, folosită în comunicare cu cei apropiaţi,
fiind totodată şi limba instrucţiei la şcoală sau în armată. Românei
îi revenea un statut secundar ca limbă moştenită. Însă, cele două
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limbi nu trebuie privite ca două entităţi separate deoarece: „într-un
individ bilingv nu locuiesc doi indivizi monolingvi”71. Aşadar, de
cele mai multe ori, bilingvismul dă naştere unor fenomene lingvistice precum: interferenţa, schimbarea de cod, alegerea limbilor
în funcţie de situaţie.72
Atunci când se întâmplă ca limba a doua să se afle într-o poziţie
inferioară faţă de prima este foarte probabil ca, în decursul a câtorva
generaţii, aceasta să se piardă. În lingvistică un asemenea proces
se numeşte bilingvism tranzitiv. Pentru a evita o astfel de evoluţie
a stării de fapt comunitatea trebuie să dea dovadă de maturitate
şi să întreprindă acţiuni sistematice pentru ca bilingvismul să nu
se transforme în monolingvism: „Evident, fără interesul întregii
comunităţi de a menţine limba minoritară, bilingvismul nu se va
stabili ci va deveni unul tranzitiv.”73
O identitate difuză. Putem intui că ultimii vorbitori ai românei
din Uifalău posedau ceea ce se numeşte în antropologia culturală
identitate difuză. Cel mai probabil exista o parte asumată şi integrată
care se referea la originea românească şi la confesiunea greco-catolică. Ea se afla în opoziţie cu o alta reprimată. Aceasta din urmă
era condiţionată de dorinţa individului de a se integra totalmente
în grupul majoritar.74
O particularitate a cazului analizat este aceea că nu s-a manifestat
din partea celora care păstrau încă o identitate românească nici un
fel de sentiment de apartenenţă. Fie că vorbim aici de una culturală
sau religioasă legată de România. La fel, nu poate fi identificant în
perioada postbelică vreun interes din partea autorităţilor române
faţă de acest grup minoritar din Uifalău. Cu alte cuvinte, în acest
caz nu s-a format o relaţie de tip minoritate – ţară mamă. O influenţă considerabilă asupra acestui fapt l-a avut caracterul mixt
atât din punct de vedere etnic, cât şi confesional al familiilor cu o
componentă românească din localitatea studiată.
Atunci de ce mai vorbim în condiţiile date despre o identitate
difuză? Tocmai pentru că în substrat, după cum sursele orale au
arătat, există conştiinţa latentă a originii româneşti. Cu toate că sunt
perfect integraţi în majoritate, greco-catolicii de origine română au
fost percepuţi, în anumite situaţii, ca o alteritate. Trecutul ne-ma-
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ghiar, românesc al confesiunii greco-catolice pare să îi fi plasat pe
aceştia în afara cercului ungurilor curaţi, „tiszta magyarok”: „Pe
noi ne-au numit valahi. Pentru că pe timpul acela doar reformaţii se
considerau a fi unguri adevăraţi” („Minket oláhoknak hívtak. Mert
azon idején a reformátusok tartották magukat igazi magyarnak.”75)
Sursele orale ne indică, de asemenea, că există şi alte elemente
care contribuie la perpetuarea unei identităţi duale în rândul celor
chestionaţi. Aşa ar fi şi unele nume sau prenume care, deşi scrise
cu grafie maghiară, amintesc încă de originile româneşti ale purtătorilor săi: „Tatăl meu a fost Traian. Ăsta este un nume românesc”
(„Traján vót az apám. Az román név.”76)
Una dintre naraţiunile culese la Donka Anna a constituit o adevărată revelaţie pentru studiul identităţii duale: „soţul surorii mele,
sora mea îmi spunea mereu că el nu se roagă decât româneşte, nu se
ruga ungureşte.”77 Iată, aşadar, o persoană care nu mai cunoaştea
limba română nici măcar la nivel conversaţional, dar continua să se
roage într-o altă limbă decât cea în care comunica în mod curent.
Se poate, deci, observa că, cel puţin în cazul studiat, asimilarea se
produce în ordinea cercurilor concentrice. Primul strat la care se
renunţă cel mai uşor este cel legat de cultura materială. Urmează
apoi adoptarea unei alte limbi, implicit introducerea bilingvismului. În cele ce urmează individul îşi însuşeşte comportamente şi un
tip de mentalitate identic sau apropiat cu cel al majorităţii. Ultima
etapă este aceea în care limba minoritară nu mai este cunoscută
deloc sau se află în fondul pasiv al purtătorului. În cazul grecocatolicilor din Uifalău ultima etapă a asimilării este reprezentată
de restrângerea utilizării limbii române la stratul cel mai intim,
cu caracter sacru. Aşa au fost rugăciunile care erau rostite în continuare româneşte, deşi credincioşii la care facem referire nu mai
vorbeau limba română în mod curent.
Putem conchide că în cazul comunităţii româneşti din Csengerújfalu nu se poate discuta despre o maghiarizare realizată prin
politici promovate de stat. Intervenţia politicului s-a făcut simţită
doar episodic (vezi momentul când această parohie a fost alipită
Episcopiei de Hajdúdorogh) şi în mod indirect prin faptul că s-au
favorizat şcolile cu predare în maghiară. Este vorba, mai degrabă,
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despre o contopire asumată a grupului minoritar în cel majoritar,
acceptată necondiţionat. O atare atitudine s-a bazat pe ideea că limba şi atributele maghiare sunt superioare. Un rol la fel de important
l-a avut teama minoritarilor de a nu fi excluşi din grupul majoritar.
Ne aflăm, aşadar, în faţa unui caz particular de asimilare, care
se încadrează într-un fenomen regional: renunţarea rutenilor şi a
românilor din nord-estul Partiumului la caracteristicile lor originare în favoarea celor maghiare, de-a lungul secolelor XIX şi XX.
Ar fi interesant de văzut în ce măsură se poate stabili un echivalent
între situaţia din Partium şi asimilarea slovenilor din Carintia sau
a germanilor din Alsacia şi Lorena. Poate fi pus fenomenul de pierdere/schimbare a identităţii pe seama unor aspecte ce ţin de cultură
sau mentalitate, ori mai degrabă el se datorează politicilor impuse
de stat? Care este ponderea celor două într-un astfel de proces?
Un numitor comun al diferitelor cazuri de asimilare pare a fi
acela că, de regulă, el se instalează la grupuri etnice unde lipsesc
preoţii, intelectualii, dar şi un sistem de învăţământ care să ofere
un anumit prestigiu culturii minoritare. În lipsa celor amintite, nu
de puţine ori, grupurile etnice minoritare pot funcţiona precum
masele amorfe. Poate fi remarcat, aşadar, rolul important pe care
intelectualii, elitele satului l-au avut în a imprima ţărănimii, începând cu secolul XIX, elemente de conştiinţă naţională. În acceaşi
ordine de idei se poate observa că acţiunile elitelor în comunităţile
tradiţionale au avut atât efecte pozitive, cât şi negative. Progresul
şi o anumită prosperitate a lumii ţărăneşti din secolul XX se datorează, în mare parte, tocmai învăţătorilor, preoţilor, administraţiei.
Însă, nu de puţine ori, tot ei au fost cei care au creat disensiuni în
rândul comunităţilor, au încurajat şi susţinut adeziunea maselor
la unele idei, curente şi ideologii extremiste.
Suntem încă abia la începutul studierii identităţii complicate pe
care anumite grupuri etnice au dezvoltat-o de-a lungul graniţei
româno-maghiare. Este extrem de importantă studierea factorilor
care au generat o atare adeziune a minoritarilor înspre cultura majoritară, dar şi implicaţiile de natură psihologică. În mod normal,
asumarea a două identităţi contradictorii ar trebui să ducă la dedublare. Însă, există mecanisme – încă puţin înţelese de antropologi
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şi psihologi – care reuşesc să confere o coerenţă acestor elemente
aparent contradictorii. Probabil, o mare importanţă are şi faptul că
asimilarea se produce gradual, pe parcursul a mai multor generaţii.
Sătenii pe care am avut privilegiul să îi intervievăm în Csengerújfalu, fac parte dintr-o ultimă generaţie care mai posedă o
fărâmă de conştiinţă a originilor româneşti. Ei rămân o expresie
vie a unui ataşament dezintersat faţă de obârşia părinţilor.
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5. „…török időkben elpusztult középkori falvak helyén vagy mellett jöttek
létre az új vegyes, magyar–román népességű települések. A magánföldesurak a nagy arányban elpusztult lakosság pótlására népesség
telepítésével próbálkozott.” Ibidem, p. 9.
6. Vezi Alexander Bonkáló, The Rusyns, Columbia University Press, New
York, 1990, p. 23.
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faţa neliniştirii foarte dureroasă împrăştiate prin ziare, privitor
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naţional, Editura Danubius, Bucureşti, 1996.
41. Elena Csobai, op. cit, p. 43.
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personală a muzeografului Fábián László din Csenger.
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43. Katona Zoltán, op. cit, p.191.
44. „Minoritatea românească din Ungaria actuală pană la 1918 avea treizeci
şi şapte de şcoli poporale greco-ortodoxe şi greco-catolice, clădite şi
susţinute cu banul muncit din greu al ţăranului … şcoli confesionale
se mai aflau pană în 1918 în următoarele localităţi româneşti rămase
azi peste hotarul apusean în Ungaria: Ciegled (Cseglöd, jud. SatulMare) o şcoală şi un învăţător romîn, Uifalău (Csenger-Újfalu, jud.
Satul-Mare) o şcoală confesională şi un învăţător romîn, Macău (Makó)
o şcoală confesională şi un învăţător romîn, Abrani (Nyír-Ábrány, jud.
Hajdú) o şcoală şi un învăţător român, Aciad (Nyíracsád) o şcoală şi
un învăţător român, Porcialma (Porcsalma) o şcoală şi un învăţător
romîn. După războiu, de pe urma decretelor ministeriale referitoare
la învăţămîntul minoritar, Romînii au rămas fără nicio şcoală. Vechii
învăţători confesionali romîni din aceste parohii au fost alungaţi şi
înlocuiţi cu dascăli unguri, cari predau toate materiile de învăţămînt
numai în limba ungurească. Din unele parohii, – douăzeci şi şase,
– până şi preoţii au fost scoşi, numindu-se în fruntea credincioşilor
păstori spirituali unguri.” Ştefan Manciulea, „Graniţa de Apus a
Romînilor din vechea Ungarie” în Nicolae Iorga, Revista istorică, nr.
7–9 iulie-septembrie, 1939, vol. XXV, pp. 254–255.
45. Informator Suta Mihály, născut în 1950, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
46. Registrele parohiale pot fi consultate la biserica greco-catolică din
Csengerújfalu. Doresc să adresez, pe această cale, mulţumiri parohului
Trella Tibor care mi-a facilitat accesul la aceste informaţii.
47. Informator Suta Mihály, născut în 1950, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
48. Din păcate nu ne-a fost cu putinţă să identificăm informaţii despre
localitatea pe care o studiem nici la Muzeul Etnografic – Néprajzi Múzeum – din Budapesta, dar nici în cercetările renumiţilor etnomuzicologi
maghiari ai secolului trecut: Bartók Béla, Kodály Zoltán sau Lajtha
László.
49. Elena Csobai, op. cit, p. 12. Vezi şi Maria Berényi, Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria. Un deceniu de existenţă, Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria, Giula, 2003, pp. 50–60.
50. Deşi uneori cercetătorii pot subestima datele oferite de tradiţia orală,
acestea pot să curpindă informaţii preţioase despre mecanisme sociale,
economice, culturale ce nu sunt menţionate în documente. Totuşi
pentru o interpretare mai obiectivă este indicat să comparăm datele
din interviuri cu articole de presă şi documente.
51. „Borca néni, meg ezek a korabeliek nem tudtunk hogy mit beszélnek,
mert románul beszéltek. Meg a Rákel néni az és nagy román volt.”
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Informator Suta Mihály, născut în 1950, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
52. „A Donka nagyapám … nagyon folytatta a román beszédet. Ha ugy
mentünk is mint gyermekek, ha a szüleim küldtek valamier. Ü mondta
románul nagyanyamnak. Mondtam nagyapamnak hogy én nem értem mit mond... Tajka és majka ugy mondták akkor a nagysülöknek.”
Informator Donka Anna, născută în 1939, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
53. „Szüleim tudtak románul. Ugy együtt ük beszéltek, de ugye mik nem
fogtunk meg semit se tőlük. Érteni, érteték de válaszolni nem tudták.
De nem lehetett ellopni őket.” Idem.
54. „Imatkozni is románul imatkoztak.” Idem.
55. „Nem törődtünk vele. Se a szülő se kényszerítette a gyereket hogy
valamit tudjál.” Idem.
56. „Meg imatkozni is. Még gyerekek voltunk. Miatyánkot mindig
montatták velünk. Vót egy ulyan szó a Miatyánkba románul a mi tetszett jobban nekünk. Valami ulyan pikáns… Hoza fogtunk kacagni.
Kaptunk is érte. Oszt többet nem ismételték velünk: – Ez nem, ez nem
jár néktek.” Idem.
57. „Mikor lecsapolták ott az Ecsedi láp reszét akkor jöttek sokan onén
ide. Jöttek a földek miatt… Itt minden termelt krumplitól kezdve
dinnyeig. Dédnagyapam jött onén valahonén, valami bánya városbul…
Nagybanya? Mert Szatmáron is volták rokonok meg a környéken is.”
Informator Szabó Endre, născut în 1957, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
58. „Dédnagyapam nehezen beszélt magyarul. Aszt tudom hogy csak
harapta a magyart. Nagyapám már jobbán, de beszélte a román nyelvet
is.” Idem.
59. „Vót mikor jöttek rokonok Romániabul és azokal románul beszéltek.
Nem értettünk egy szót se.” Idem.
60. „Nem foglalkoztak. Nagyapám beszélt de nem foglalkozott hogy
tanulyunk.” Idem.
61. „Mentek itt a nagy sárba a bálba Bagoson.” Informator Zsiga Ferenc,
născut în 1938, sat Csengerújfalu, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Ungaria.
62. „Bagoson vót két unokatestvére apamnak. Az egyik Kapcsa János vót
a másik meg Donka Emi.” Informator Donka Anna, născută în 1939,
sat Csengerújfalu, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
63. „Nagyon sok családnak maradt testvére, családja, rokonsaga a túl
oldalon. Édesanyámnak meg édesapámnak vótak ott rokonságai.
Édesanyamnak unokatestvérei Vétésen, Szatmáron főlég ezen a részen. Osztán édesapámnak a nővére, Csengerbagoson maradt. Oda
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ment férhez. A barátai, a katona cimborái volták Nagymajtényon.”
Informator Suta Mihály, născut în 1950, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
64. Emilia Martin, Românii din Ungaria. Studii de etnologie, Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 2013, p. 43.
65. Emilia Martin, op cit, p. 43. Vezi şi Bindorffer Györgyi, Kettős identitás,
Új Mandátum Könyvkiadó MTA, Budapest, 2012.
66. „Zsofi meg Traján … Mind a ketten tudtak. Pedig édesanyám nem
Romániábul kérült. De nem tudom honnén fogta aszt a szót meg. Értett. Ellopni nem lehetett … Már édesanyám részérül … azok már nem
tudtak románul, mer ük nem onén kerültek. Már magyarosították…”
Informator Donka Anna, născută în 1939, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
67. Fenomenul s-a manifestat într-o manieră asemănătoare în majoritatea
localităţilor mixte din Câmpia Careiului, a Sătmarului şi din Nyírség.
68. „A román beszélők kisebbségbe vót, itt a magyar nyelv volt.” Informator
Suta Mihály, născut în 1950, sat Csengerújfalu, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
69. „itt csak hallásból tudtak az emberek. Nem tudták leírni hogy mint
mondtak, csak beszélték.” Informator Zsiga Ferenc, născut în 1938, sat
Csengerújfalu, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
70. „mer ugye sokat tanultak ük a román paptól. Edesanyám a papéknál
vót szakácsnő és ugy sok mindent tanult meg tűle. Ugy mondata a
tisztelendő úr: – Hát Zsófikám tanuly meg rendesen románul. Sose árt az.
– Nem érek én rá tisztelendő úr. Hagyon nekem békemet… Nagyon jó ember
vót a szógákal a Szabó János pap.” Informator Donka Anna, născută
în 1939, sat Csengerújfalu, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
71. Ana Borbély, „Mozaic lingvistic românesc din Ungaria” în Mária Berényi (ed.), Simpozion. Comunicările celui de al XXV-lea simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria, Institutul de Cercetări al Românilor
din Ungaria, Giula, 2016, p. 154.
72. Ana Borbély, „Limbă maternă, bilingvism şi identitate minoritară
– cercetări sociolingvistice în Ungaria la începutul secolului al XXIlea” în Mária Berényi (ed.), Simpozion. Comunicările celui de al XIX-lea
simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria, Giula, 2010, p. 140.
73. Ana Borbély, „Mozaic lingvistic românesc din Ungaria … , p. 154.
74. Acest lucru a fost observat şi de către Emilia Martin în cercetările sale
despre comunităţile româneşti din Ungaria: „…s-a manifestat însă şi
efortul pentru păstrarea valorilor culturale originale, adică pendularea
între integrare şi supravieţuire etnică.” Ibidem, p. 43.
75. Informator Zsiga Ferenc, născut în 1938, sat Csengerújfalu, judeţul
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Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
76. Informator Donka Anna, născută în 1939, sat Csengerújfalu, judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria.
77. „a nővéremnek a férje, mindig mondta a nővérem hogy az csak románul
imákozott, magyarul nem.” Idem.
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ANEXE

Biserica greco-catolică din Csengerújfalu
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Interiorul bisericii Greco-catolice din Csengerújfalu

Familia lui Donka Traján la înmormântarea mamei lor
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Donka (n. Marozsán) Zsófi (1899–1962),
mama informatoarei Donka Anna

Simpozion

100

Interior din casa informatoarei Donka Anna

Donka Anna, născută în 1939, sat Csengerújfalu
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Informatorii din Ujfalău care au stat la baza redactării prezentului
studiu. De la stânga spre dreapta Szabó Endre, Suta Mihály, Zsiga
Ferenc, Donka Anna
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Emilia Martin

Dispărut în război
Micherecheanul Teodor Sava a dispărut în al II-lea Război Mondial la doar 26 de ani. A lăsat în urmă 3 fete mici sub 5 ani, o văduvă disperată, câteva amintiri fragmentare, scrisori din armată
și multă durere.
Corespondența lui cu soția, părinții, rudele și prietenii a fost
păstrată timp de 5 decenii de către văduva lui, Ana Sava, născută
Iuhas, care a păstrat cărțile poștale și scrisorile fără să le arate cuiva. Înainte de a trece la cele veșnice, în 1993, le-a predat nepoatei
sale.
Aceste scrisori vin să întregească povestea scurtă a vieții lor
comune, greutățile pe care le-au îndurat în viață și suferințele familiei după dispariția soțului.
În lucrarea de față voi încerca să prezint această poveste de
viață pe baza amintirilor membrilor familiei și a scrisorilor trimise de pe front.
Teodor Sava (a lui Vasalie) și Ana Iuhas (a Flocii) s-au cunoscut
pe la 17–18 ani, la joc, la fel ca mulți dintre tinerii din Micherechi
în acele vremuri. Tânărul „o fost on uom tăcut, n-o suduit, n-o blăstămat, n-o băut, n-o duhănit.”
În scurt timp, pentru a-și întemeia o familie au ales o formă
obișnuită de căsătorie practicată în lumea satului, „fujitul”, probabil pentru că familiile lor nu au avut banii necesari pentru nuntă.
Fujitul, atestat încă și în anii 1930, a fost „o variantă frecventă a mariajului popular, act cu pondere de importanță aproape similară cu nunta”
– după cum scrie etnograful Alexandru Hoțopan.1 Fujitul echivala
deci cu cununia sub toate aspectele sale socio-etnologice, era o
versiune provizorie a cununiei acceptată de întreaga comunitate.
Tinerii au fujit cu acordul părinților lor, și s-au mutat la părinții
fetei, în casa lui Teodor Iuhas, cel care, reîntors din Statele Unite, a
avut o situație materială mai bună și le-a oferit tinerilor ca loc de
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trai sălașul lui din hotarul satului. Decizia nu a fost însă acceptată
de părinții feciorului, care ar fi dorit ca tinerii să locuiască împreună cu ei. Nemulțumirea lor a creat o situație conflictuală pe toată durata vieții comune a celor doi, după cum reiese din amintiri
și din scrisorile păstrate.
„Tri ficiori o avut Vasalie. O-avut on Mihai, Gyuri și Toader. Toader o
fost cel mai mic. Lu Toader o făcut casa acie, știi tu, o fost doauă căs lângă
olaltă. În una o șezut unchiu Mihai, și cielaltă dân fundu ogrezî o fo și fie
a tatii. Atunce acie era obiceiu că cel mai tânăr șede, rămâne cu părințî.
O fost războiu, știi tu o fost bătaie și apoi tata tri ai dă zâle o fost cotună. Pă iel nu l-o dus în Siberie ce i-o dus la Szabadka továbbképzésre,
hogy csendőrök lesznek. Ők csak a háttérbe, hátországba fognak lenni.
Dâ ce o avut familie mare, tri fete. Și, mama… era și războiu și o fost
și cotună tata, ie n-o vru și margă la socri și șadă că la socri șideu încă
unchiu Mihai, unchioaie și cu doi prunci. […] Apu nu le-o plăcut la
bătrâni că dacă-i însurat dâ ce nu mere și șadă acolo. D-apu o zâs că ie
inkább a șide cu părințâ ii, că ie o mărs la lucru săraca, apu cile tri fete…
mamă bătrână o grâjit dă iele. Și o avut sălaș, tăniar acolo la Chisa. Da
nu colibă numa, ce tăniar. Și mama în tătă dimneața și sara vine d-acolo,
inde-o fo bocterie la Sarkadkeresztúr, Crâstor, d-acolo vine dimneața și
sara ș-aduce laptele la cioarnoc. C-aveu vaci acolo, ș-or avut cai, și noa…
Acolo o avut 6 holde mice dă pământ. Ii așe ș-or plănuit c-or mai mere și
la tăniar, că ii o fo și tânări… Știu că scrie și asta în scrisori că: Dac-oi
vini acasă, ne-om muta acolo. Și mama, inde și margă? În patru ani s-o
născut tri fete… Inde și margă la soacră? Când acolo mai sânt. Ie n-o vru
și margă c-o zâs că ie-i ce mai mică, mătușe Marișcă ie o fost slujnică,
n-o fost acasă, mătușe Ievă o fost măritată, ș-apu-o zâs că ie a rămâne cu
părințî și o zâs părințî că casa a fi a ii. Și o avut acolo la casă on hold mic
dă pământ. 12 codrace.”
În luna iulie a anului 1939 s-a născut prima lor fată, care – nefiind căsătoriți încă în mod legal – a fost botezată Maria Iuhas,
după numele de familie al mamei. În 1940 s-au căsătorit în mod
legal, astfel atât prima fată, cât și celelalte două născute mai târziu, în luna decembrie 1941, respectiv mai 1943, au primit numele
de familie a tatălui, adică Maria, Eva și Ana Sava.
În anul 1940 Teodor Sava a fost înrolat în armată și doar peri-
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odic a primit concediu. Din acest motiv familia a păstrat foarte
puține amintiri despre el.
„Tri ai dă zâle o fost. Asta mama m-o spus că ce… io fată dă patru ai
și jumătate… Nu-m aduc aminte dă fața lui. Numa d-acie-m aduc aminte
că am mărs… Tata bătrân a Flocii kereskedő volt. Ș-o luat doară șasă
vițăi. […] Și o vinit cela vițălaru și o zâs că: Bace Toadere, Fă bine, zâce
și vină că o picat în cubic lângă drumu cel dă fer on vițăl și nu l-am putut
scula și aduna că-l dor picioarele uă nu știu ce bai are. Ș-apu tata mneu,
c-o fost acasă săracu […] iel s-o dus. Și ne-o pus pă Vuța și pă mine în
dricu cociii. Nici iel nu ș-o pus săracu, nu ș-o pus iliș dânante, numa o
stat așe în picioare. Úgy látom a hosszú lábait, cum am șezut cole-n dric.
Și Ana asta a Cotunii […] D-ande mereț – o strâgat. Apu tata o spus
d-acasă că: Merem, da cătă nime și nu spuneț că inde merem. Nu că-ț
strâga d-acolo că inde merem. Și noi am zâs că: Nu-i bai, nu-i bai. Și cie
ne-ontrebat că d-ande mereț. Și noi am zâs că: Merem c-o picat vițaua
în cubic. Ș-apu tata iera cu doi cai și stăte-n picioare, cu deplelele. […]
Și d-acie-m aduc aminte că îm pare că și astăz îi văd picioarele cile lunji,
c-o fost lung dă picioare…”
„Ne-o făcut becung, așe zâceu, su pământ. U-o făcut așe U alakú, cam
așe. Ca și cum o fi foastă și scăuănuț acolo, și ne putem ascunde acolo. O
pus paie acolo… Am avut așe dă lemn, csak ágak, știi, ș-apu-apoi p-acile
o pus paie. Și pă paie o pus apoi pământ. […] Zua ieram acolo. Noapte
merem îlontru. Făcem și pă la ferești și nu să vadă nimica afară. Maica
bătrână să băga su masă săraca, că tare s-o temut. Ș-apu noi… tata ne-o
făcut și tată bătrân…”
Cele mai vii amintiri ale fetelor se leagă de plecările lui înapoi
în armată și de cadourile primite când venea în concediile scurte
de câteva zile.
„Vine acasă, tă la noi vine. Vine ceva tren la mnezu nopțî. Ș-atunci
tădauna ne aduce ceva. La cile doauă micuță, Vuțâ și mie. Și până-i lume
n-oi uita că avem on păhar d-acela dă apă și canceu pă masă. Iera așe
astupat și pă păhar iera ilyen magyar táncospár, știi tu. […] Păharu. Dân
ista o fost, așe cu buburuță. Tata când vine, tă ne-aduce săracu uariceva,
și ne-o adus păpuși dân cirip, atăta ierau (10 cm), și a me iera tădauna
cu rote rózsaszín, a Vuțî cu rote mnerîie. Că Vuța o fost mai albineață,
așe szőke. Și dimineața, iel săracu când vine ne țuca, și s-o culcat tăt în
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chindă. Că noi ne-am culcat acolo-n casă. Dimneața apoi când ne sculam: Hi, ce-i acolo! Zâce apoi mama că tata-i acasă, numa amu, nu știu,
uă o mărs la părinț, uă noi ne-am sculat mai târzâu, uă o fost săracu
p-acolo-n ogradă o dat la iosag, da dă durmit n-o durmit biztos. […] Pă
doauă-tri zâle… Nu v-aduceț aminte? C-o vinit cu cel dă mnează noapte, ș-am aprins lampa, zâce, voi aț durmit și v-o țucat p-amândoauă.
Am și vorovit cu voi că iaca o vinit tata acasă. Și v-o părut bine, și v-o
arâtat și păpușile. O zâs că le-a pune acolo lângă păhar că și steie lângă
păhar. Rotiuța iera dân primă. La păpuși. Cu gumiță p-aci. D-aște-m
aduc aminte.”
Scrisorile păstrate de către văduva lui Teodor Sava sunt 208 la
număr. Prima scrisoare este datată 8 decembrie 1940 la Szentes,
escadronul nr. 1., plutonul 1., iar ultima este semnată de fruntașul
Teodor Sava la Szabadka (azi Subotița, Serbia), la 27 august 1944 în
cazarma husarilor. 3 ani de zile, în perioada 1940–1943 a slujit în
spatele frontului ca ostaș, mai târziu ca fruntaș, în armata regulată, împreună cu alți doi micherecheni, Gheorghe și Vasile Sava,
amintiți în scrisori ca Gyorgyi și Lica.
Conținutul scrisorilor a rămas secret timp de 5 decenii.
„În podu acela micuț o fost pusă aște. Înt-o troacă dă piporoș. Nu
ne-o lăsat maica și le citim. O zâs că aște-s a mele și voi nu-i sclobod și
le videț. Niciodată nu ni le-o arâtat. Ie tă ne-o spus săraca că nu credeț
nimica dă tată-to că nu știm nimica dă iel.”
Corespondența – cu excepția câtorva scrisori – s-a desfășurat
prin cărți poștale scrise în mare parte cu creion chimic, cu creion,
iar mai puține cu cerneală. Tocmai pentru aceasta unele pasaje cu
timpul au devenit greu de descifrat. Limba scrisorilor este cea maghiară, fiind vorba de mesaje a căror conținut a fost controlat pe
timp de război. Sunt însă câteva scrise în limba română și printre
cele trimise de el și printre răspunsurile soției și ale rudelor.
În mod evident în aceste scrisori nu putea să scrie nimic despre
manevrele armatei, acestea au fost mai mult personale, legate de
soarta lui și de dorul de familie.
În anii 1940–43 a fost militar în termen (sorállományú katona),
a luptat doar în spatele frontului, în hinterland, sperând să fie
lăsat la vatră, însă în iulie 1944 a primit din nou ordin de înrolare.
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Din textele și datarea scrisorilor putem deduce unde a staţionat şi pe unde a trecut escadronul. Din decembrie 1940 până
în martie 1941 și-a desfășurat serviciul militar în garnizoana din
Szentes. În 7 martie s-a aflat deja în zona Délvidék, a trimis scrisori din Dunagárdony, localitate din județul Bács-Bodrog din Serbia, la sud de orașele Zrenianin și Novi Sad. În aprilie se găsea la
Kiskunfélegyháza, iar din 21 iulie la Novi Sad. De aici în 4 septembrie garnizoana s-a mutat la Tiszaistvánfalva (Jarek) o localitate din Voivodina. În 5 octombrie era din nou la cazarma din
Szentes. În 14 august, pentru un scurt timp, escadronul s-a aflat
la Orgovány, o comună din județul Bács-Kiskun (Ungaria), după
care s-au reîntors din nou la Szentes, care a fost locul de instrucție
militară.
Perioada petrecută în regiunea Délvidék a fost cea mai grea. Nu
a putut să scrie multe scrisori de aici, fiindcă a fost foarte ocupat,
însă așteapta scrisori la poșta militară numărul 14 pe 38. Au stat
în locuințe, a avut în subordine un soldat, care îi îngrijea calul, îi
așternea patul, îi curăța cismele. El era un fel de comandant de
cartier, răspundea pentru ca soldații să-și îngrijească caii și să facă
ordine în cartier.
În 30 august a trimis de aici o scrisoare în limba română: „…cărț
nu ț-am putut trimete mai des că am avut gyakorlat și zî și noapte și am
fost și dus de parte și nu am avut vreme. Ne-am urît și o fost noapte frig.
S-o gătat gyakorlatu și ne-om muta iară în Tiszaistvánfalva, om fi acolo
zece zîle apoi om mere la Szentes. În a 20-le or szereli cei dă tri ani da văd
că dă rugările mele nu a mai fi nimica.”
În 18 iunie 1941 a primit o diplomă de laudă și recunoștință
pentru serviciul militar desfășurat, în condiții dușmănoase și în
situații grele, în vederea recuceririi zonei Délvidék.
În toate scrisorile din acești 4 ani și-a exprimat dorul de casă.
Îi lipsea familia, le ducea dorul fetițelor, despre care a scris întotdeauna cu multă dragoste. Era necăjit că nu poate ajuta la muncile
câmpului de acasă. Trimitea și așteapta fotografii, ca măcar prin
acestea să fie alături de cei dragi. Avea planul ca, dacă va veni
acasă, să-și facă împreună cu nevastă-sa și cu fetele o fotografie,
în care să nu fie în uniformă militară.
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Era necăjit când auzea vești triste, mai ales despre îmbolnăvirea
fetițelor, la a căror naștere nu a putut fi acasă. Totdeauna trimitea
salutări părinților, rudelor și vecinilor, câteodată pomenindu-i pe
nume pe fiecare.
„Iubita me dacă am rămas sângur o mărs Gyorgyi mam pus și scriu
și așe dor mo vinit dă voi și dă casă că dabde am scris. Și mam gândit că
cât trăbuie și ajungă cum amo ajuns și Gyuri lui Pavăl cine o vut zice
asta când o mărs în lontru că nu a mai ajunje acasă. Tare mi ruptă inima
când mă gândesc la de aște. Iubita me roagăte pentru mine șim ajute și
mai poci fi între voi.”
Răspunzând la o scrisoare primită de la soție a scris următoarele:
„Șim pare că tu ai vinit și mă vez numa tai și dus. Vă doresc și vă deie
Dumnezeu putere și sănătate la toț și la sore și creștere bună la fătuțăle
nostre rămas bun iubita me femeie Anuța.”
În continuu spera că cererile, „rugările” înaintate pentru a fi
dezarmat, demobilizat vor avea un rezultat, ca și în cazul mai
multor soldați cu nevastă și cu doi sau trei copii mici. Din scrisorile din 1943 reiese că aceste cereri, care trebuiau trimise de către
notarul satului, niciodată nu au ajuns la locul de destinație, fapt
din care deduce că probabil nu au fost trimise. Astfel demobilizarea a rămas doar speranță. Condițiile în timpul petrecut în spatele
frontului au fost uneori mai bune, alteori foarte grele. De exemplu
Crăciunul anului 1940 a fost plăcut, fiindcă soldații au sărbătorit
împreună, au primit cadouri, și au avut în cameră și un pom de
Crăciun. În iarna anului 1941 însă este supărat, nedormit, slăbit.
Aveau puțină mâncare, suferea de frig și de dorul de a pleca acasă
în concediu sau măcar de a primi o permisie.
„Iubita me nu crede tu în nime acăr ce a scrie Lica numa ce țoi scrie io
că când a fi și merem la front țoi telefonyi și îi vini aci și te văd și să mă
vez și tu dragă numa fii hodinită cum țoi scrie io. Iubita me tare mă usc
nus așe cum am fost ăs tare uscat tăț zâc cătă mine că cei cu mine dăs așe
uscatu. Iubita me mă mâncă mult dor după voi că num poci lua gându
dela voi nici ziuă nici noapte. Iubita me până acum am tăt tras nădejde
da amu mam luat gându dela ele și gândesc că dacă or veni cei de la front
și mă cer acolo dacă mor lăsa că tătu mai des neam întălni.”
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De mai multe ori a fost și bolnav, internat la spitalul din
Kecskemét, la dermatologie, sau a stat la gyengélkedő (infirmerie), din cauza că i-a căzut calul și i-a sucit mâna. În luna iulie
1942 scria că l-a frânt exercițiul militar, că îl dor toate oasele, că
este foarte slăbit și că îl dor rinichii.
Subiectul legat de pachetele de acasă apare în scrisori în repetate rânduri. Așteapta totdeauna știrile și pachetele de acasă, care
conțineau de obicei haine (pantaloni, palton, papuci, cisme), mâncare (cârnați, colaci, fructe), fotografii cu cei dragi de acasă și uneori și 4-5 pengő (unitate monetară în Ungaria în anii 1927–1946).
„Iubita me femeie vin șiț fac de cunoscut că marț la 11 ceasuri am căpătatu pocu și tare mam bucuratu când lam văzut mo părut că vorovesc
cu tine și până ce nu lam cuștulit mam săturatu dă dragu lui. Iubita me
femeie tare bine mo părut și de prune că până acum nu am nici văzut
necum și fim mâncată și o fost bune nu o fost zdrobite oleacă colaci o fost
cam zdrobiț dar nu o avut nic on baiu tare bun ăi că amu mânc dîn iel că
amu lam adus dela irodă.”
În luna septembrie l-a vizitat nevasta la Szentes, după cum reiese din scrisoarea trimisă socrilor, în care le mulțumea că au fost
de acord și au lăsat-o pe Anuța să-l viziteze. Le scria că duminica
au petrecut toată ziua împreună, că au fost la teatru și că vor merge la cinema.
În una din ultimele scrisori, din anul 1943, scria în limba maghiară cu multă speranță despre planurile de viitor.
„Kedvesem legyél csak nyugot mert az Isten meg segít és elhoza azt az
időt hogy haza megyek és nem kel ki kísérni hogy visza jöjek. Az a számításom kedvesem hogy leszereljek és kint lehesünk a tanyánál. Emlékezél
csak visza kedvesem hogy beszéltünk egymásal valamikor hogy fogunk
mink oda kint élni én így is akarom.”
Se pare că până în vara anului 1943 a fost soldat în armata regulată, ultima scrisoare din acest an fiind datată 27 august. În toată
această perioadă și-a desfășurat serviciul militar în spatele frontului. În vara anului 1944 însă primește din nou ordin de înrolare.
„Știu că o fost o vreme ploioasă, la noi s-o strâns tătă lume c-o știut că
ș-o căpătat behívó. Atunce mereu vecinii, mereu neamurile, că noa, iarăi mere, și du-te-n pace, și Doamne adă-te napoi, și Doamne dă-ț noroc
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și ne mai videm. Maica l-o petrecut până la alomaș. Și o plâns și Vuța.
Și iera o vreme ploioasă. Și cam răcoroasă. […] Ș-atunci o zâs maica că
fata-me nu vă poci duce că cum om vini napoi. Știi tu că mere pă jos.
Și tata o avut hanele, nu cu reklámszatyor, ce lada acie. Mai micuță. Că
înt-acie ș-a trimete hanele napoi. A-nștimba hanele. Că mere cu hanele
lui. Atunce ierau scumpe, nu că s-or terde pă undeva. […] O zâs, fata me
ne poate prinde ploaie, inde ne-om băga dă ploaie, nu mă-ncâlcireț amu.
[…] Ș-apu l-o petrecut, ș-apu mama o vinit napoi.”
În 27 iulie se afla la Szabadka (Subotica), de unde în 24 august
a trimis penultima scrisoare, în care o înștiințează pe nevastă-sa:
„Most több mint valószínű hogy erdébe megyünk a románok ellen
mert azok ki békültek az oroszokal meg az angolokkal és visza akarják
erdét. Ha ara fogunk meni és meg tudom még Csabán telefonálok ha bírok
és akor Kötegyánnál meg vártok. Nagyon megszomorított ez a helyzet
hogy nem bírjuk el érni aszt hogy úgy volna mint ahogy gondoltunk és
ahogy volt hogy ha letelik az egy hónapvisza megyünk és leszerelünk már
alig vártam hogy meg lásalak beneteket és most más jöt közbe de bízok a
jó Istenbe hogy meg segít és el érjük még hogy nyugot életet élünk és nem
kel anyiszor elválni egymástól. Drágám írok de aszt sem tudom hogy mit
írok anyira eltörte a szívemet és bánt nagyon.”
În această scrisoare scrie următoarele rânduri în limba română:
„Iubitele mele vă fac de cunoscut și în limba noastă că tare rău mă aflu
fărădă voi altfel mis sănătos care sănătate vă doresc și voauă. Vă fac de
cunoscut pre cum ăi voarba a ice că om mere pre front cu rămâni în față
și tare rău mam supărătu când am știut și tare rău vă doresc că mă tem
că nu voi mai vide așe am așteptatu că oi szereli și iată Dumnezeu altfel
vre fie voie lui. Multă sănătate și putere vă doresc la toți ai mei la toate
neamurile la toți vecinii vă sărut de mii de ori iubiții mei Toader.”
Printre rândurile în limba maghiară, pe sens invers scrie următoarele: „Alce nu am și mai scriu dacă oi ajunje țoi scrie cum a mai fi.
Aș vre încă o dată și mă văd întră voi. Te sărut de mii de or scumpa me
și multă dorită.”
Ultimele rânduri vin de la Szabadka în 27 august 1944, în care
scrie că se duc la Salonta sau la Chitighaz.
Teodor Sava nu s-a mai întors acasă. Familia niciodată nu a încetat să-l caute. Evident că au încercat să-l găsească.
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„O fost ii tri dân Micherechi. Száva László, Száva György și Száva
Tivadar. Iel n-o vinit și mama n-o știut nimic, nimic. N-o știut că ce sontâmplat cu iel. Tare mulț or fost. Da aflat-or că inde or murit. Dă tata
nime, nime n-o știut dă iel. Nici iște doi. Mă Deorde, da cum dă nu știț
că voi tă tri aț fost laolaltă aț fost cotună la Szentes? Huszárok voltak. Da
cum nu știț voi dă iel nimica? Nu știm crede-ne că nu știm”
Văduva a cerut ajutor de la primărie, „casa satului” de atunci,
însă fără niciun rezultat.
„Haba o mărs și la tanács. O zâs că Ană tu nici nu mai vini aici. Că
n-o vinit veste despre el că-i mort, și c-o fo pă front. Nu mai vini p-aice
că n-am căpătat c-o murit. Numa că eltűnt. […] Noi tăt l-am așteptat,
mama tăt l-o așteptat. Că dară a aduce cineva veste d-undeva. N-o vinit
veste dă nicări. Ș-o zâs că, nu mai vini p-aici pâ la noi – c-atunci voroveu
acolo la tanács, la casa satului și rămânește – nu vini Ană, nu mai vini
pâ la noi! Dâ ce-o luptat contra rușilor? Asta-i zâceu. Unii care lucrau
acolo. Nu mai vini cu cerere, cu rugăminte, cu nimica că acie nu merită
care or luptat contra rușilor.”
În anii 1950 fetele au călătorit la Szolnok unde știau de o persoană care l-ar fi cunoscut. Omul acesta însă era grav bolnav și
nu-și mai amintea de numele lui, decât de o întâmplare în care un
soldat, „cătană pă cal”, brunet și cu mustață i-a ajutat să traverseze
râul Tisza.2
Prin anii 1960 au apelat la Ministerul Apărării Naționale, dar
nici de acolo nu au primit nicio informație.
Am scris io. După ce am auzât că să poate. Acie m-o spus că: Valószínű
a csongrádi Tisza hídon, a háború ideje alatt, ott tűnt el. De nem ott tűnt
el. Nem is volt ott. Că iel o fo la Szabadka. Ebbe a rendszerbe. Azelőtt
nem lehetett egy szót se szólni.
Ultima șansă a fost participarea în anii 1990 la întâlnirea foștilor
soldați din Szentes. Aici l-au întâlnit pe Forrás János, fost căpitan
la escadron care l-a cunoscut, și care a mărturisit următoarele:
„Énnekem volt egy nagyon jó barátom, akivel sokat utaztam mindig,
méhkeréki, Száva Tivadar. Volt három kislánya neki. De azt is tudom, de
nem mondtam meg soha a feleségének, hogy hol tűnt el. Mert gondoltam,
hátha visszatér, mert ő volt a tolmácsom. Mert mentünk visszafoglalni
Erdélyt. Szeptember 16–17 körül. Olyan hideg szeptember volt. Az ár-
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kokat megástuk magunknak, jött egy olyan esős idő, csupa mocskosok
voltunk. Akkor már a románok átálltak, és az orosszal együtt úgy vertek
bennünket, úgy húztuk a csíkot visszafele. Nagylaknál, és akkor mindenki széjjelment. Mindenki amerre látott. Mi próbáltuk összeszedni a halottainkat. Este be is jelentették, hogy hárman eltűntek: egy ruszin, a Száva
Tivadar egy román, és egy magyar katona, huszár, eltűnt. De úgy vettük,
hogy gondoltuk, hátha a maga édesapja meg akarta menteni az életét és
átállt a románokhoz, mert beszélte a román nyelvet, és megszabadult a
románokkal. […] Arad és Lipova között. Ott volt egy nagy ütközetünk.
Ott tűnt el az apukája.”
Din ultimele scrisori și din amintirile fostului căpitan reiese că
a dispărut în bătălia care a avut loc între Arad și Lipova în luna
septembrie. Se pare că este vorba de lupta de la Păuliș din 14 septembrie 1944, după ce în 23 august România a trecut de partea
Aliaților. Fetele lui Teodor Sava au și vizitat locul, făcându-și fotografie la monumentul eroilor de la Păuliș.
Despre această bătălie se pot citi pe site-ul Ministerului Apărării Naționale următoarele:
„14 septembrie 1944 – Bătălia de la Păuliş, una dintre cele mai
crâncene lupte din Al Doilea Război Mondial purtate de trupele
române după întoarcerea armelor contra naziştilor.
În septembrie 1944, la două săptămâni după ce Armata română întorsese armele şi se aliase împotriva Axei, trupele hortiste
au ocupat Aradul şi se pregăteau pentru forţarea văii Mureşului,
sperând să ajungă în interiorul României. Pentru apărarea defileului râului Mureş, în zona Păuliş, Şcoala de Subofiţeri rezervă nr.
5 din Radna s-a constituit în „Detaşamentul Păuliş”, iar din Ordinul Armatei I din aceeaşi zi, detaşamentul a fost întărit cu Divizionul 61 artilerie grea şi Batalionul 1 din Regimentul 96 infanterie.
În bătălia de la Păuliş a fost anihilat un atac al armatei maghiare care dorea să înconjoare batalioanele româneşti, aflate spre centrul ţării. Detaşamentul Păuliş cuprindea 755 elevi ai şcolii militare, cărora li s-au alăturat, ca unităţi de întărire, 569 soldaţi din
Regimentul 96 infanterie, 360 soldaţi din Divizionul 61 artilerie
grea şi 124 de ofiţeri şi subofiţeri. Detaşamentul şi-a dus la îndeplinire misiunea însă, cu sacrificiul multor vieţi.
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Tinerii elevi ai şcolii de subofiţeri au plătit cu sânge oprirea invaziei inamicului. În această bătălie, detaşamentul a pierdut 10
ofiţeri, 10 subofiţeri, 148 de elevi şi 209 de soldaţi (morţi, răniţi şi
dispăruţi), iar inamicul a avut pierderi de 919 militari morţi şi 387
prizonieri.”3
Nu putem spune cu siguranță că exact aici a dispărut sau a căzut prizonier Teodor Sava. Cert este însă că a dispărut în această
perioadă de timp, între Arad și Lipova, luptând în armata hortistă
alături de unguri în contra românilor și a trupelor sovietice.
Familia a îndurat multe greutăți, nevastă-sa Ana Sava a crescut
singură, cu ajutorul părinților și surorilor, cu greu, cele trei fete,
sperând până la moartea sa că o dată o să afle ce s-a întâmplat cu
el.
Unii dintre săteni își imaginau că a trecut de partea armatei
române și și-a întemeiat o altă familie în România. Cunoscând
însă conținutul scrisorilor trimise din război timp de 4 ani, sentimentele lui față de familia sa, această presupunere nu este reală.
„Plânjem. Nu numa după tata, cam fost fătuță dă 4 ai când l-am văzut
mai pă urmă. Atunce când avem nevoie dă ajutor, uă mă băntăle ceva la
inimă, uă nu să răușe cum gândem io, zâcem câte-odată că: Ei, dac-ar
trăi tata, tăte ar fi altfel. […] Vai și amar! N-o fost ușor.”
Neștiind unde își doarme somnul de veci, familia depune coroane și aprinde lumânări la monumentele din Micherechi ale
soldaților străini și săteni căzuți în război.
„Tare mult plânjem. Merem la november 7, la április 4 merem și ducem acolo la Hősök sírja și făcem acolo regulă cu clasa. Tădauna ducem
și noi flori când iera koszorúzás și, noa. L-am plâns mult. Și dă multe ori
plânjem și dă ciudă. Că cum să poate asta? […] Io c-oace plânjem dă multe uări, da, da, asta-i bine că ne amintim dă soldațî sovietici și români și
ceilalț, da a noști inde-s? A noști n-o fost soldaț? N-or luptat și ii pentru
țară? D-a noști nu să gândește nime? Aciie or fost animale? Nime nu-i
mai nici pominește?”
Abia în anul 1968 a fost familia reabilitată într-un fel, primind
un document de deces.
„Maica o zâs: Io-i muri fata me, numa dă una-m pare rău, și până-i
lume n-oi ști că inde o murit tată-to. Io zâc: mamă, fii hodinită că io n-oi
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muri până n-oi ști că inde o murit. Și io-i muri și n-oi ști. Doamne iartă-i
şi-i hodinește în pace.”
Soarta fruntașului Teodor Sava a rămas necunoscută până azi.
Nici a treia generație nu a reușit să-i găsească urma.

NOT E
1. Hoțopan Alexandru, Dala fujitului la Micherechi, In: Din tradițiile
populare ale românilor din Ungaria 11. Red.: Emilia Martin, Publicația
Societății Etnografice Maghiare, Budapesta, 1997. 71–102.
2. Hedeșan Otilia – Bucin Mihaela, Doamnele au vreme… Editura
Universității de Vest, Timișoara, 2017. 186.
3. https://www.armataromaniei.ro/armata/1/141113432694582607079649431289
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ANEXE

Teodor Sava şi Mihai Gurzău, Micherechi, anii 1930
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Teodor Sava
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Ana Iuhas în anii 1930
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Ana Iuhas și Teodor Sava în 1938

Scrisori din timpul războiului
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Anunț de căsătorie (1 ianuarie 1940)
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Teodor Sava
în cazarma din Szentes

Soldatul Teodor Sava în 1941

Soldați din Micherechi în al doilea război mondial
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Soldați din Micherechi
Vasile, Gheorghe și Teodor Sava
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Fotografie trimisă acasă
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Teodor Sava (escadronul
1, plutonul 1)
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Scrisoare (24 octombrie 1941)
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Diploma fruntașului Teodor Sava pentru serviciul militar desăvârșit în
reocuparea regiunii Délvidék (Serbia)
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Teodor Sava şi familia, Micherechi,1942
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Cele trei fete Maria, Eva și Ana Sava
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Pictură pe bază de fotografie montată din 2 fotografii
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Penultima scrisoare datată 24 august 1944
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Ultima scrisoare (27 august 1944)
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Eva si Ana Sava la monumentul eroilor de la Păuliș, 1944)

Ana Sava născută Iuhas în anii 1940 și 1970
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Document de deces (26 februarie 1969)

Simpozion

131

Elena Rodica Colta

Comportanent şi sentimente manifestate
de femeile române din imperiu faţă de
cei plecaţi pe front
După mai bine de 100 de ani de la Primul Război Mondial
participanții direcţi au dispărut iar poveştile lor de război s-au
păstrat prin surse secundare, fiind repovestite de fii sau nepoţi.
Aceste relatări sunt însă filtrate prin prisma subiectivităţii noilor
naratori, care selectează şi interpretează și implicit alterează un
evenimenţial trăit de altcineva. Sursele arhivistice şi materialele
edite au fost în cei 100 de ani cercetate de generaţii întregi de istorici, încât pare imposibil azi să mai găseşti ceva inedit sau un nou
punct de vedere asupra faptelor consumate în acel timp.
O nișă mai puțin exploatată a fost contribuţia femeilor la război. În cazul femeilor memoria colectivă este lacunară, atenția
tuturor fiind focalizată pe bărbaţii neamului, politicieni sau
participanți la război, cu faptele de vitejie şi pe dramele acestora.
Propunându-ne în cele ce urmează să analizăm comportanent şi sentimente manifestate de femeile române din imperiu
faţă de cei plecaţi pe front, am avut în vedere fotografiile de familie și consemnările sporadice din presa românească a vremii.
Când vorbim despre femei şi despre atitudinea lor faţă de ostaşii de pe front diferenţiem, de la început, două tipuri de femei, pe
de o parte ţăranca română (mamă, nevastă, iubită), care mânată
de o dragoste firească, a fost tot timpul şi necondiţionat alături
de „soldatul ei”, iar pe de alta femeia din societatea românească,
a cărei comportament faţă de ostaşii români a fost motivat de
patriotism, de dragoste de neam, de compasiune pentru cei ce se
jertfeau.
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Datoria faţă de ţară
Introducerea obligativității armatei a fost acceptată de toți românii din imperiu, cătănia devenind un prag ce trebuia trecut de
fiecare fecior, pentru a se putea însura și a deveni „ om în lume”.
La fel, românii au respectat, în caz de război, și ordinele primite
de a merge pe front, chiar dacă soldații lăsau acasă părinți bătrâni,
neveste cu copii sau iubite. Drama acestei plecări „la moarte” i-a
afectat atât pe cei de pe front cât și pe cei rămași acasă.
Dintre toate războaiele, cel mai greu, cel mai lung și cu cei mai
mulți morți pentru țară și împărat a fost însă Războiul cel Mare
(Primul Război Mondial), care a izbucnit în 1914. Mulți din cei
plecaţi pe front au fost îngropați în țări străine, în vreme ce satele
s-au umplut, după război de monumente de eroi, pe care apar înscrise liste lungi de nume.
Fără a participa direct la lupte, femeile române au fost de la început alături de cei mobilizați. Când a venit ordinul de plecare pe
front, multe ţărănci au mers pe lângă trupe, însoțindu-și bărbații
până la tren. O mărturie în acest sens ne oferă Ioan Pele din Fibiș,
care scrie peste ani în jurnalul său țărănesc: „Şi ea o mărs în rând cu
mine lângă cătane. Şi am dus-o dă mână până la staţie… Şi căpitanu o
fost om bun, o fost neamţ şi o lăsat-o d-o mărs cu mine până la Arad, în
staţia mare, erau mueri mai mulce cu noi şi tare or plâns. Şi ni-o dus în
Galiţia. Cătanele or cântat a jele, a cătănie cu plânjere mare. Pângă drum
erau morţi şi ruşi şi d-ai noşci.”1
Susţinerea morală a celor aflaţi pe front de către mame, soţii şi
iubite a funcţionat tot timpul războiului. Mărturie a rămas bogata corespondență dintre locurile de campare și de luptă și satele,
care pentru soldați însemnau „acasă”. Scrisorile cu vești din sat,
unele însoțite de fotografii cu copii, făcute special la fotograf, au
avut rolul de a le mai stâmpăra dorul de casă celor ce se confruntau zi de zi cu moartea. Femeile care nu știau scrie apelau la
oamenii cu carte din sat, la care le dictau scrisorile. O asemenea
persoană a fost în Bocsig Palcu Elena2, absolventă a șase clase,
care a scris scrisori pentru numeroase femei din sat, încât fusese
chiar poreclită „tanító néni”.
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Pe de altă parte, scrisorile trimise de pe front familiei constituiau o formă de eliberare a tensiunii celor din tranșee. Soldații
le transmiteau celor de acasă gândurile frământările, speranțele,
deznădejdea lor. Există în acest sens o întreagă literatură, nu mai
insistăm.

Activităţi de ajutorare
În paralel, femeile din înalta societate şi cele cu şcoală, mânate
de sentimente naţionale s-au implicat în sprijinul osataşilor români prin diferite activități de „ajutorare”. Au fost organizate serbări de Crăciun, Paşti, de ziua ostaşului, a împăratului etc, s-au
strâns bani, pentru vătraşi, pentru orfani, pentru Orfelinatul ortodox român din Sibiu etc.

Strângeri de fonduri
O asemenea inițiativă a avut loc la scurt timp după izbucnirea
războiului la Arad, cu ocazia zilei ostașilor. Conform relatării ziarului Românul, 50 de membre ale Reuniunei arădene a femeilor
române, îmbrăcate în „pitoreasca bluză românească” au inițiat o
strângere de fonduri pentru soldați. În acest scop, unele s-au răsfirat pe străzi, îndemnând trecătorii „să pună ceva în ulcica de tinichea”, în vreme ce altele au amenajat, foarte estetic cu motive și
culori naționale, o „șatră românească”, în fața Băncii Comerciale,
unde până seara s-au strâns 951 cor. 30 fil.3

Fonduri de ajutorare a „vătrașilor”4
A doua inițiativă arădeană importantă a Reuniunii femeilor române din Arad şi provincie a fost aceea de susținere financiară a
familiilor rămase acasă fără braţe de lucru. În numărul 31 din 3/
16 august 1914 al revistei „Biserica şi şcoala”, ieșit din tipar imediat după începerea războiului, apare un Apel Către femeile române
din Comitatul Arad, semnat de preşedinta Reuniunii, Sofia Beleş,
prin care femeile sunt mobilizate să ajute la strângerea de fonduri.
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Textul, uşor patetic, este încărcat de sentimente sincere de recunoştinţă pentru jertfa luptătorilor dar şi de un simţ al răspunderii
faţă de neam, care a caracterizat femeile din societatea arădeană
a acelor vremi: „Vitejii au plecat la război să apere tronul, patria şi
neamul nostru. Familiile multora dintre ei au fost în chipul acesta lipsite
de braţele hrănitoare şi în scurt timp se vor vedea la marginea celei mai
grozave mizerii. Şi compătimirea pentru cei ce sufer cine ar simţi-o mai
curând şi mai puternic decât femeea română cu sufletul ei înduioşat şi
plin de iubire creştinească? Simţim adevărul acesta şi ştim că sunt de
prisos cuvintele multe spre a Vă îndupleca la ceea ce cerem. Săriţi femei
din Comitatul Aradului în ajutorul celor lipsiţi. Am adresat în acest scop
liste de colecte tuturor damelor române din Comitatul Aradului şi aşteptăm jertfa tuturor pentru cei ce se jertfesc pe sine pentru fericirea noastră
a tuturor. Cercetaţi femei române din Comitetul Aradului familiile celor
duşi în război şi daţi-le tot ajutorul vostru şi toată mângîierea. Ştergeţi
lacrimile celor ce plâng, îmbrăcaţi pe cei goi, daţi mâncare celor ce sufer de foame, iară dela aceia, cărora mila lui Dumnezeu le-a dat prinos,
cereţi o mică părticică a prinosului lor şi o trimiteţi casierei Reuniunei
femeilor române din Arad şi provincie, doamnei Aurelia Dr. Petran (str.
Lázár Vilmos 4) ca să putem sprijini şi de aici pe aceia la cari n-ar fi putut
ajunge mila noastră.
Arad 25 iulie (7 august)
În numele Comitetului Reuniunei femeilor române din Arad şi provincie
Sofia Beleş prezidentă.”5
Rezultatele inițiativei Reuniunii femeilor române din Arad și
provincie de strângere de fonduri „pentru vetrele ostașilor” se fac
repede simțite, ele fiind publicate în mai multe numere din Românul din toamna anului 1914. Situția colectărilor a fost pusă la
dispoziția ziarului de Aurelia Dr. Petran, casiera reuniunii.
O primă listă intitulată „Colecta Reuniunii femeilor din Arad
și provincie” apare în nr. 192 al Românului, din 3/16 sept. 1914.
Alături de femei, pe listă găsim și nume importante de arădeni,
donația fiind considerată o datorie de onoare și o cinste pentru
cei solicitați. Prima consemnată de casieră, în afara listei a fost
Aurora Moldovan, din Arad, care donează 10 cor. În continuare,
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ziarul publică donatorii de pe Lista d-nei Sofia Beleș, președinta
Reuniunei: Ioan I Papp, episcop – 500 cor; Reuniunea femeilor române – 100 cor.; Sofia Beleș – 30 cor.; Vasile Beleș protopop – 20
cor.; Anton Mocsonyi de Foen, mare proprietar Bulci – 200 cor.;
Petru Ionașiu și soția, secr. dom. 20 cor.; P. Rozvan și familia – 30
cor.; Dr. Ștefan Cicio Pop și familia – 40 cor.; Livia Dr. Vuia – 10
cor.; Hermina Vasilon – 10 cor.; Ana Dr. Demian – 20 cor.; Helene
Goldiș – 20 cor.; Sophia Papp – 20 cor.; Cornelia Dr. Iacob 10 cor.;
Lidia Tulcan – 10 cor.
În acelaşi timp, bani adună și membrele din provincie a Reuniunii sau unii preoți. Ziarul Românul publică în toamna anului
1914, 30 de liste de colectare din provincie. Cei care au deschis
subscripţiile şi au predat banii adunaţi au fost: Georgiu Popovici,
parohul gr. or. Talpeș – 29.20 cor.; d-na Elena Popovici, preoteasă,
Bârsa – 19,68 cor.; d-na Lucreția Cosma, Răpsig – 15,90 cor.; d-na
Aurelia Maci – 15 cor., 30 fil.; d-na M. Ghebeleş – 12.40 fil.; d-na
Elvira Gavrilă – 11.60 f. d-na Maria Bălan –.; d-na Iulia Ionescu –
47 cor. 86 fil; d-na Lucreția Adamovici – 12 cor. 34 fil.; d-na Ileana
Veliciu – 57 cor.; d-na Aurora Telescu, Șiria – 16,90 cor.; d-lul Ioan
Nicula, preot Hălmăgel – 3 cor.; Magdalena Vidican, Somoșcheș
– 18,48 cor.; Valeria Popa, Târnova – 35,20 cor.; Elena Beltechi n.
Torpe, Aldești – 3 cor.; Lucia F. Lucuța, Șiria – 18, 06 cor.; d-șoara
Nuți Lazăr, elevă cl. IV civ. Hălmagiu – 62,30 cor.; d-na Iovanca
Nemet Arad – 138 cor.; d-na Cristina Milian, Dezna – 26,50 cor.;
d-na Valeria Rr Papp, Buteni – 72,40 cor.; d-na Cristina Petrilla,
Macea – 13,40 cor.; d-na Eva Monția, Șiclău – 22,10 cor.; d-lul Dimitrie Popovici, învăţător Arad Şega – 2 cor; d-şoara Hortensia Delia
Popoviciu, Cermei – 56,40 cor.; d-na Cornel S. Bodea, Dud – 8,50
cor.; Emilia Micluţa, preoteasă în Kertes – 9 cor, d-şoara Aurora Sereacu din Feniş- 22 cor.; d-na Ana Georgia, Boroşineu – 17,
70 cor; Persida Mitului, Borossebes 24,90 cor.; Valeria Dr. Barbu,
Chişineu – 10 cor.; Aurelia Beleş, Chişineu – 10 cor.; d-na Livia
Giurgiu, Hodiş – 5 cor.
Referitor la activitatea femeilor în sprijinirea ostașilor români,
un bilanț a făcut și Sofia Beleș în raportul de activitate al Reuniunii femeilor din Arad şi provincie, pe anul 1914. Raportul, publicat
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de „Biserica şi şcoala” în anul 1915, arată: „La sfârşitul lunei Iulie a
încetat activitatea culturală a Reuniunei noastre, fiindcă atunci când lumea suferă, când fiii naţiunei noastre aleargă întru apărarea patriei, locul
femeilor e să ajute această operă prin alinarea suferinţelor celor rămaşi
acasă, prin mângâierea şi ajutorarea familiilor celor concentraţi. Comitetul Reuniunei noastre a întreprins o colectă a cărei rezultat de 3116
cor. 36 fil. au transpus-o Societăţii de ajutorare a celor concentraţi. Din
averea Reuniunei am dat 100 cor. pentru ca din această sumă să se procure lână şi material de haine călduroase ce le-au împletit pentru soldaţi
elevele şcoalei civile gr.ort. de fete. De Crăciun am întreprins o colectă
pentru fondul Augusta, din care s-au dat soldaţilor daruri de Crăciun.
Rezultatul acestei colecte: 87 cor s-a trimis la destinaţiunea sa. Colectele
acestea la cari a desvoltat o deosebită activitate casiera Reuniunei noastre
d-na Aurelia Dr. Petran, au fost activitatea Reuniunei ca corporaţiune,
dar cu bucurie putem constata, că afară de această activitate oficială,
atât doamnele din comitet cât şi damele române din oraş şi provincie au
împlinit datorinţele lor în aceste vremuri cu un entusiasm şi o abnegaţie
care, chiar dacă nu este oficială a Reuniunei nu o putem lăsa neamintită
în acest loc.”6
În anul 1915, un imbold de continuare a implicării femeilor din
Comitatul Arad vine de la însuşi episcopul Aradului, Ioan I Papp,
care dând exemplul sârboaicelor îşi exprima credinţa ca şi „româncele noastre, conştiincioase de greutatea zilelor prin cari trecem, îşi
vor face datorinţa cu tot zelul şi abnegaţiunea…”7

Donații de obiecte
Alături de bani au fost adunate şi obiecte, mai ales pentru amenajarea sau dotarea spitalelor. Astfel, tot presa consemnează în
primele luni de război, că femeile române din Reşiţa Montană au
pus la dispoziţie pentru cei răniţi 12 paturi în Şcoala confesională
Gr. Ort. română din localitate.8
O colectă de obiecte a făcut şi preoteasa Octavia Turicu din
Otlaca în anul 1916. Ea a strâns de la sătence 90 de ştergare pentru
spitalul din str. Francisc Déac din Arad condus de D-na Emilia Dr.
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Trăilescu. Lista celor care au dat a fost publicată în ziarul Românul9 împreună cu mulţumirile directoarei spitalului.

Serbări pentru soldaţii răniţi
O asemenea serbare a fost cea organizată de Crăciunul în anul
1915, la spitalul central de către Reuniunea femeilor române din
Turda în frunte cu prezidenta Lucreţia Mureşianu. La serbare
a participat alături de dame şi domnişoare şi comitele suprem
Betegh Miklós şi protopopul Iovian Mureşian, care a ţinut o frumoasă cuvântare. D-şoara Catinca Pătăceanu a recitat poezia „Ce
zic soldaţii de Königrätz” după care membrele Reuniunii au împărţit darurile. Fiecare soldat a primit un cozonac alb, o batistă,
un pachet de tutun, foiţe, chibrituri, cărţi poştale, creioane, mere
şi o carte de rugăciune.10

Implicări particulare
În paralel cu activităţile organizate de reuniuni sau de diferite asociații de femei, în anii de război au avut loc și numeroase
iniţiative particulare atât de implicare directă și cât de strângere
de fonduri. La o asemenea inițiativă se referea ziarul Românul,
nr. 213/ 1914, care o prezintă pe d-șoara Elena Bălan, dentistă din
Arad, ca o „româncă bravă”, care a contribuit la înființarea unui
fond pentru orfani. Din articol aflăm că, la trecerea regimentului
grăniceresc 43 din Caransebeș prin Arad, în drum spre front, dşoara Bălan a predat batalionului românesc un drapel naţional,
preluat de caporalul Constantin Marincu din Giroc. Cu această
ocazie căpitanul regimentului, Amos Pop, i-a înmânat d-șoarei
Bălan 100 cor., bani adunați de la soldați, cu rugămintea de a
înființa un fond de ajutorare a copiilor celor morți în război din
acest regiment. Pentru a mări „Fondul Căpitan Amos Pop” proaspăt înființat, Elena Bălan, cu permisiunea primarului Aradului, a
deschis o colectă publică, la care au răspuns imediat următoarele
persoane: Octavia Ciuhandu 10 cor.; Iuliu Morgenstern, dentist,
10 cor.; Elena Bălan, dentistă, 7 cor.; Viora Savu, 5 cor.; dr. Ştefan
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Tămăşdan, medic-dentist, dr. Romul Veliciu, avocat, 5 cor.; dr. Cornel Iancu, avocat, 5 cor.; Drogheria „Centrală” Vas és Tsa, 5 cor.;
Tiberiu Tolveth, 5 cor.; dna Iuliu Morgenstern 4 cor.; Sofia Ittu, 3
cor.; Minerva Rozvan 3 cor.; Indescifrabil, 3 cor.; Dr. Sever Miclea,
avocat, 2 cor.; Gheorghe Iancovici, comerciant, 2 cor.; fraţii Botiş,
2 cor.; Ludovic Morgenstern, 2 cor.; Teresia Kulin, of. de poştă, 2
cor.; Székely, dentist, 2 cor.; N. N., medic militar, 2 cor.; O. S., 2 cor.;
Iosif Kun, bijutier, 2 cor.; Ion Costa, dr. Laurenţiu Luca, protopop,
Gheorghe Ferdinand, soldat voluntar, Ig. Perlmutter, sticlar, Antoniu Paplitzky. comerciant, văd. L. Boroş, N. N. Erdős, N. N., N.
N., Alexandru Székely, cofetar, Lengyel, câte 1 cor. In total: cor.
100”. Ca urmare a apelurilor făcute, Elena Bălan, dublând suma ce
i-a fost încredințată, a depus într-o primă etapă la Banca Victoria
200 cor.11 Ulterior, fondul s-a mărit cu încă 120 de cor., prin contribuţia românilor de pe Vasul „Radetzky”, a protopopului gr.cat.
din Hunedoara şi a unor domni şi doamne din Ghelar.
O altă inițiativă arădeană din 1914, li s-a datorat doamnelor Maria Cioban Botiș și Lepa. La întâlnirea cu ostaşii, de ziua împăratului, d-na Lepa le-a împărțit cocarde tricolore și vin iar Maria
Cioban Botiș, numită de presă „mama răniților”, le-a ținut o cuvântare despre sfânta datorie de ostași, îndemnându-I să se roage
pentru împăratul lor.12
În noiembrie 1914, răniţii şi bolnavii din cele două spitale militare de rezervă din Caransebeş au avut parte de serviciul benevol
al unor doamne şi domnişoare din înalta societare. Între acestea
s-a remarcat d-şoara Livia Vuia, care ca o adevărată soră de caritate şi mamă a răniţilor, de dimineaţă până seara a alergat de la
un pat la altul cu medicamente, încercând să le ofere o mângâiere
soldaţilor internaţi.13
La fel, răniţii din spitalul de la Gimnaziul din Oraviţa s-au bucurat în decembrie 1914 de îngrijirile primite de la d-na Mărgineanu. Apropiind-se Crăciunul, ca o mamă credincioasă, ea a aranjat
ca soldaţii să postească, să se spovedească şi să primească sfânta
cuminecătură.14
Inițiativele femeilor au continuat și anii următori. Femeile şcolite, când au avut ocazia au ajutat soldaţii direct, după cum au
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putut. Un asemenea caz este şi cel al doamnei Lucia Bologa, care
s-a ocupat de soldaţi români înternaţi în spitatul militar din Trento. Dintr-o epistolă trimisă redacţiei „Biserica şi şcoala” şi publicată în nr. 1 din 1915 al periodicului, Lucia Bologa descrie starea
sufletească a răniţilor şi vorbeşte despre încercările ei de ai ajuta:
„Eu încă am aflat aici un câmp de activitate foarte lăţit. Venind mulţi
români răniţi în spitale am devenit aici un interpret, atât pentru esplicarea suferinţelor lor, cât şi pentru a le spune surorilor de caritate dorinţele
sărmanilor bolnavi. Aici unde medicii au sute de bolnavi nu pot ei să se
ocupe în special de fiecare. Eu însă am intervenit cu încetul să le procur
diferite favoruri bolnavilor mei. Cel mai mare e în primul rând acela, că
li s-a permis bărbaţilor noştri să fie într-una şi aceeaşi odaie. La cei care
ştiu ceti le-am dat cărţi de rugăciuni, de care s-au bucurat cum nu aş
fi crezut că e posibil. Aşa mă doare inima de ei, când îi văd pe sărmanii
mulţi însuraţi cu grija nevestei şi a copiilor. Le-aş ajuta la toţi să-i văd
mai veseli. Aş mai putea aminti multe lucruri duioase şi vrednice de a nu
fi uitate, dar de această dată mă mărginesc cu atât”.
Lucia Bologa cerea de fapt în scrisoare să i se trimită cărţi de
rugăciuni pentru regimentul bihorenilor, care duceau lipsă de ele.
Redactorii revistei fac apel în special la preoţii şi învăţătorii din
Bihor să ţină seama la „inima unei femei, că neîntrecuta iubire de neam
a femeii române şi-a întins mâna ocrotitoare şi peste fiii Bihorului ajunşi
în străinătate pe patul de suferinţă, şi să-şi mângîie poporul” cu cărţile
cerute.15
Toate aceste mame ale răniţilor s-au bucurat de recunoştiinţa
soldaţilor. Una singură, Maria Dr. Radu, a fost decorată în anul
1916 de Arhiducele Francisc Salvador cu decoraţia de argint pentru faptele caritabile săvârşite în spitalul militar central din Sibiu.
În spatele numelui ei rămâne lista lungă a celor care au ajutat
bărbaţii din neamul lor greu încercaţi fără să aştepte recunoştinţa
imperială.

Simpozion

140

NOT E
1. Relatările ţăranul Pelea din Fibiş vezi Valeriu Leu, Carmen Albert,
Banatul în memorialistica „măruntă” sau Istoria ignorată, Reşiţa, 1995, p. 24.
2. Palcu Elena n. 1900, Bocsig-m. 1973, Ineu.
3. Românul, nr. 175/1914, Arad, p. 4, 6.
4. Familiile ostaşilor de pe front.
5. Biserica şi şcoala, nr. 31 din 3/16 august 1914, Arad, p. 271.
6. Biserica şi şcoala, nr. 7/1915,Arad, p. 48–49.

7. Biserica şi şcoala, nr. 6/1915, Arad, p. 2 .

8. Românul, nr. 173/1914, p. 5.
9. Românul nr. 28/1916, Arad, p. 8.
10. Românul nr. 25/1916, Arad, p. 7.
11. Articol semnat de C. Pereanu, Românul nr. 213/1914, p. 3.
12. Românul, nr. 210/1914, Arad, p. 4.
13. Românul, nr. 251/1914, Arad, p. 3.
14. Românul, nr. 272/1914, Arad, p. 4 .
15. Biserica şi şcoala nr. 1/1915, Arad, p.

Simpozion

141

Gabriel Moisa

Aspecte privind infracţionalitatea
transfrontalieră în anii ’20 ai perioadei
interbelice la graniţa româno-ungară
Asemeni întregii ţări, în perioada interbelică Bihorul s-a mişcat
între o înapoiere destul de vizibilă şi o modernizare care prindea din ce în ce mai mult contur odată cu integrarea în România
Mare1. Acest lucru a fost prosibil deoarece accesul la progres a
devenit un loc comun şi pentru populaţia românească, care nu a
beneficiat înainte de 1918 de deschideri clare în această direcţie
decât pe segmente foarte restrânse.
Democratizarea culturii şi educaţiei şi în sens românesc a avut
consecinţe destul de clare în cele două decenii interbelice asupra
evoluţiei societăţii bihorene chiar dacă structura socială şi economică a acesteia nu s-a schimbat fundamental în acest interval de
timp. Stau mărturie toate datele economice ale judeţului care arată că în mediul rural predominau îndeletnicirile economice care
gravitau în jurul cultivării solului şi creşterii animalelor. Acestora
li se adăugau o seamă de ocupaţii secundare precum vânătoarea,
pescuitul pădurăritul, albinăritul sau cărbunăritul2.
Totuşi, în perioada interbelică se constată, mai ales datorită sugestilor oferite de legislaţia reformei agrare, că se produce o uşoară mutaţie în favoarea cultivării legumelor şi plantelor tehnice. Timid pătrund şi alte ramuri economice odată cu investiţiile majore
ale unor particulari sau ale statului român. La rândul său, lumea
urbană continuă procesul de modernizare în paralel cu menţinerea unor spaţii în care activităţile economice legate de agricultură
rămân un loc comun la periferiile oraşelor şi în noile cartiere alipite centrelor urbane în urma reformei agrare.
Agricultura a rămas baza economiei judeţului. Bihorul a beneficiat de o largă reformă agrară asemei întregii ţări3. 79% din
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populaţia judeţului continua să trăiască la sate şi numai 21%
în oraşul Oradea şi comunele urbane. Cu toate acestea semnele
schimbărilor pozitive continuau să se adune de la un an la altul.
După câţiva ani în care industria a avut de suferit de pe urma războiului, aceasta s-a revigorat şi a avut o pondere din ce în ce mai
importantă în economia judeţului. Interesante din această perspectivă sunt datele oferite de Recensământul general al populaţiei întocmit în anul 1930 care ne indică faptul că numai în servicii
lucrau 41.850 locuitori angajaţi4, asta pe lângă cei din domeniul
transporturilor, construcţiilor, personalului bugetar etc.
Trebuie subliniat că în ansamblul său, la fel ca şi în cazul întregii Românii5, societatea bihoreană a cunoscut un drum ascendent, întrerupt brutal de momentul Dictatului de la Viena din 30
august 1940, când Bihorul a intrat parţial sub controlul administraţiei horthiste. În egală măsură trebuie devoalată o realitate evidentă a Bihorului interbelic, anume că toţi parametrii economici,
culturali, şi educaţionali indică o ridicare a nivelului de trai faţă
de perioada antebelică. La aceasta a contribuit mai ales înfăptuirea reformei agrare, procesul de urbanizare, creşterea numărului
de angajaţi în diverse domenii, mai ales în domeniul industriei,
transporturilor şi construcţiilor ceea ce a condus la creşterea numărului familiilor cu un nivel de viaţă decent, semn al integrării
organice a Bihorului într-o construcţie statală firească.
Societatea bihoreană a perioadei interbelice a fost foarte diversă şi complexă. Din peisajul acesta nu putea lipsi dimensiunea
infracţională. Într-o statistică a poliţiei din anul 1930 se arăta că
numai în Oradea au avut loc 11 asasinate, 66 cazuri de bătăi cu
urmări grave, 10 cazuri de persoane împuşcate mortal, 9 violuri,
23 cadavre găsite în stradă sau înecaţi, 21 sinucideri şi 51 tentative
nereuşite de sinucidere. De asemenea au mai avut loc un număr
de 61 accidente de muncă şi numeroase accidente de automobil
sau căruţe6. Se aprecia că până la soluţionarea crizei economice,
aceste probleme de ordin social nu vor înceta, rezultând o creştere a infracţionalităţii. O lună mai târziu, chestura poliţiei din
Oradea făcea publică datele potrivit cărora în acelaşi an, 1930, au
fost efectuate 5171 condamnări pentru diferite activităţi ilega-
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le sau din zona infracţională între care amintim 95 condamnări
pentru neefectuarea curăţeniei, 102 condamnări pentru nerespectarea repausului duminical, 15 condamnări pentru speculă, 259
condamnări pentru conducerea automobilului fără permis sau
pentru nerespecatrea regulilor de circulaţie etc.7
Aşadar, numai în Oradea avuseseră loc într-un an 5171 condamnări pentru tot atâtea activităţi incompatibile cu legea. Multiplicând cifra cu cei 20 de ani ai perioadei ne putem da seama de
dimensiunea fenomenului infracţional din judţul Bihor în perioada interbelică.
O problemă serioasă cu care s-a confruntat poliţia în Bihorul
interbelic a fost cel legat de speculă, contrabandă şi diverse excrocherii mai ales la adresa oamenilor simpli. Judeţ de frontieră,
Bihorul a cunoscut numeroase reţele de contrabandă şi speculă
cu diverse produse. În ciuda faptului că autorităţile depuneau
eforturi serioase pentru destructurarea acestora, ele au continuat
să existe pe întreaga perioadă interbelică. Reţele întregi de speculanţi şi contrabandişti acţionau în Bihor şi zona frontierei, atât
prin punctele de trecere oficiale cât şi peste frontiera verde.
Cazuistica este foarte diversă. De la specula cu ouă la cea cu
mătăsuri fine sunt întâlnite numeroase situaţii de acest gen. În
perioadele de criză se făcea contrabandă şi speculă inclusiv cu
produse alimentare peste graniţă întrucât se obţineau preţuri
mult mai bune în Ungaria decât în Bihor. Asta făcea ca pe piaţa
bihoreană să existe adesea o criză a unor produse de primă necesitate precum carnea sau ouăle. Dealtfel, anii ’20 şi cei ai crizei
economice consemnează adesea asemenea cazuri.
Specula cu vite era printre cele mai des întâlnite. Speculanţii
cumpărau la preţuri derizorii vitele de la ţărani, uneori nici nu
le mai plăteau, precum s-a întâmplat în cazul negustorului de
vite din Aleşd, Abraham Samuel, „care a cumpărat în judeţul Bihor
de la ţăranii din toate plasele vite cornute cu preţuri considerabile. La
început le-a plătit. După ce şi-a făcut culcuşul cald, a excrocat ţăranii
cu vre-un milion de lei cumpărând mai departe vitele, dar la plată nu
s-a mai anunţat nimenea. Pungăşia nu poate să rămână nepedepsită”8.
Fenomene similare sunt cunoscute în toată perioada interbelică.
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Ţăranii erau excrocaţi de clanuri întregi de speculanţi de vite sau
de alte produse precum fraţii Böhm din Marghita sau Joji Glück
din Sâmbăta9. În ciuda faptului că la nivelul oraşului Oradea şi
a judeţului Bihor exista chiar o comisie de înfrânare a speculei,
activitatea acesteia era destul de ineficientă10. Ca urmare a activităţii speculanţilor adesea erau generate crize de carne în Bihor.
Carnea de vită lua nu numai drumul Ungariei ci şi al Austriei sau
Cehoslovaciei, iar transferul se făcea adesea fără ştirea autorităţilor. Dimensiunea fenomenului era destul de amplă. Astfel, numai
în luna iunie 1923 s-au exportat din Bihor în Austria prin punctul
de trecere a frontierei Episcopia Bihor 250 boi, 105 vaci şi 593 bivoli, prin cel de la Chetehgean, 1070 boi, 18.000 kg. salam, 16.945
carne afumată, prin Valea lui Mihai 149 boi, 5 vaci şi 105 bivoli. În
aceeaşi lună, în Ungaria au fost trecuţi prin punctul de frontieră
Valea lui Mihai 64 bivoli, iar în Cehoslovacia 34 boi şi 2 vaci11.
Aşadar, dimensiunea exportului generat de speculă era foarte
mare, iar în ceea ce priveşte contrabanda aceasta avea o amploare
considerabilă, fapt semnalat de autorităţi. Reţelele de contrabandişti erau descoperite uneori. Una dintre cele mai cunoscute reţele de contrabandă cu carne şi petrol a fost cea condusă de Makay
Janos. Aceasta acţiona în zona oraşului Salonta, însă a fost destructurată în preajma sărbătorilor de iarnă ale anului 1923, când
numai într-o noapte au încercat să treacă clandestin peste graniţă
42 boi, 7 viţei, 2 vaci şi 7000 kg. de petrol, fiind un mare succes al
poliţiştilor de frontieră12.
Alături de specula şi contrabanda cu vite în Bihor au fost întâlnite fenomene similare privitoare la carnea de pui şi ouă. Specula
cu carnea de pui era întâlnită mai ales în mediul rural unde ţăranii erau păcăliţi de diverşi indivizi să le vândă păsări din gospodărie la preţuri mici profitând de lipsa de informare a acestora,
pentru a le vinde la preţuri mult mai mari în târguri la oraş sau în
Ungaria. Preţurile la care era cumpărat bunăoară de la ţăran un
pui de gâscă în mai 1923 era de 20 lei, pentru a fi revândut apoi
la un preţ cel puţin dublu13, în timp ce un ou era achiziţionat de
la ţărani cu 80 bani pentru a fi revândut cu 2,50 lei în ţară sau cu
1,40 franci elveţieni în străinătate, ceea ce însemna 40 lei un ou. În
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acest caz speculanţii se îmbogăţeau enorm pe seama ţăranilor14.
Dacă specula avea impact major asupra ţăranilor, contrabanda peste frontieră cu produse de carne sau ouă era păguboasă
pentru statul român. Cunoscând realităţile, agenţii de poliţie sau
cei ai Siguranţei urmăreau îndeaproape fenomenul contrabandei,
mai ales a celei peste frontieră, considerat un atentat la siguranţa
alimentară a populaţiei. Loviturile date contrabandiştilor au fost
numeroase, însă fenomenul nu a fost stăvilit în totalitate. Aceştia
acţionau noaptea sau în zile de sărbători legale în care se credea
că autorităţile de frontieră erau mai puţin vigilente. Un caz celebru în epocă a fost destructurarea unei reţele de contrabandişti
din zona Salonta cu prilejul unei acţiuni complexe desfăşurate în
noaptea de 1 spre 2 decembrie 1923. Cel care a orchestrat această intervenţie a fost comisarul Horvath Iosif, şeful Secţiei Contravenţii din cadrul Prefecturii Poliţiei Oradea. Acesta avea date
referitoare la trecerea unui transport în valoare de o jumătate de
milion de lei ilegal peste frontieră în noaptea respectivă. Comisarul în persoană a participat la acţiune şi la pândă prinzându-i pe
infractori la circa 1 km. de Salonta, în momentul în care mai multe
căruţe încărcate cu ouă şi piei de miei se pregăteau să treacă frontiera. În căruţe au fost descoperite peste 60.000 de ouă. Pe lângă
acestea a mai fost descoperită şi o camionetă plină cu piei de miei,
iezi şi vite. Operaţiunea a fost un real succes al poliţiei orădene,
personal a comisarului Horvath Iosif15.
Contrabanda viza şi produse de lux precum mătasea. Cei mai
mulţi dintre cei implicaţi aparţineau înaltei societăţi bihorene. În
presa interbelică sunt expuse numeroase cazuri de contrabandă
peste frontieră care au ca obiect acest produs. În aproape toate
cazurile erau implicaţi indivizi bine poziţionaţi social. Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri l-a avut în atenţie în anii ’20 pe
fiul subrabinului ortodox de Oradea Mare, Cziwetbaun Aron. În
dimineaţa zilei de 10 aprilie 1923 din locuinţa subrabinului a fost
confiscată „o mare cantitate de haine de mătase”16. În ciuda faptului că
Cziwetbaun Aron a declarat că „hainele aceste le are gaj primite de la
un soldat galiţian”17, care le-ar fi deţinut încă dinainte de începerea
războiului, poliţia nu la crezut şi a extins cercetările conducând la
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concluzia că acesta a minţit deoarece „efectele de mătase descoperite
sunt de ultimă modă”18. În plus, poliţia a aflat date suplimentare
despre contrabanda fiului subrabinului oraşului Oradea Mare de
la „alte cercuri evreieşti din Oradea Mare”19 care l-au denunţat „ca urmare a certei ce există între cele două fracţiuni ale credincioşilor mozaici
ortodoxi contra subrabinului Cziwetbaun Pinkás”20.
Un caz similar a fost descoperit câteva luni mai târziu, în iulie
1923, când în punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihorului
au fost descoperite cantităţi importante de produse din mătase în
geanta unui colonel al armatei române din Oradea care a declarat
iniţial că hainele respective erau efecte militare. Deşi incidentul a
fost trecut sub tăcere o vreme presa a dat în vileag această întîmplare21.
O întâmplare mai ieşită din comun s-a petrecut în preajma
Anului Nou 1923 când în vama Salonta a fost descoperit un mare
transport clandestin de mătăsuri. Coordonatorul acţiunii, Balla T.,
a fost arestat pe loc. Contrabandiştii au încercat să mituiască autorităţile pentru a scăpa de pedeapsă şi a-şi recupera produsele. În
acest sens au contactat pe avocatul orădean Wass Izsó pentru a-i
reprezenta în instanţă. Acestuia i-au dat suma de 400.000 lei pentru a se duce la şeful vămii Salonta cu scopul de a aplana situaţia.
Acesta a anunţat autorităţile de intenţia apărătorului contrabandiştilor. În aceste condiţii unul dintre cei mai buni procurori care
au activat în Oradea interbelică, Şovrea Gheorghe, a organizat un
flagrant. În momentul în care avocatul Wass Izsó număra banii în
faţa şefului vămii, procurorul Şovrea, împreună cu doi agenţi, a
intervenit arestându-l şi pe avocat22.
Contrabanda viza şi alte produse, unele dintre cele mai inedite
precum cea cu „monede streine în valoare de 60.000 lei”23 sau „morfină şi cocain-opium în mare cantitate ajungând în mâna unui individ
cehoslovac cu ajutorul unui individ din Oradea Mare”24, ceea ce demonstrează o mare varietate şi inventivitate a celor implicaţi în
acest fenomen.
Pedepsele pecuniare aplicate celor prinşi că făceau contrabandă, în cazul în care nu intrau la închisoare erau foarte mari. Astfel, una dintre cele mai mari amenzi semnalate în perioada in-
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terbelică a încasat-o comerciantul Alexandru Fischer întrucât a
încălcat legile vamale. Suma totală a acesteia s-a ridicat la 500.000
de lei întrucât a încercat să introducă ilegal în ţară truse pentru
dentist25. Amenzi foarte mari au primit şi doi bărbaţi, 150.000 respectiv 92.000 de lei vinovaţi de contrabandă cu tutun. Valoarea
ridicată a amenuilor era cauzată de faptul că aceştia făcuseră contrabandă în formă continuată şi erau sub atenta supraveghere a
poliţiştilor26.
Poate cele mai frecvente infracţiuni semnalate în perioada interbelică s-au numărat înşelăciunile, atât în detrimentul persoanelor private cât şi ale unor societăţi comerciale sau ale statului.
Cazuistica este foarte diversă şi aici demonstrând o plajă foarte
largă şi extrem de inventivă a infractorilor din această categorie.
Astfel, un tânăr de 21 ani, pe numele său Feldheim, angajat la un
atelier foto, a preluat de la mai mulţi bihoreni comenzi pentru fotografii în valoare de 51.000 lei. După ce a adunat banii a dispărut.
Poliţia nu a dat imediat de urma sa întrucât acesta a plecat din
Oradea27, fiind prins mai târziu tocmai la Piteşti după ce mai dăduse lovituri similare în mai multe oraşe din România. Ancheta a
stabilit că mai dăduse încă alte 29 lovituri similare28.
Un caz şi mai grav este semnalat în iunie 1930 când pe baza
unor documente false care atestau calitatea de doctorand la medicină s-a prezentat la spitalul de alienaţi din Oradea pe motiv că
ar dori să facă practică. În numai câteva zile a reuşit să sustragă
numeroase obiecte din spital pe care le-a vândut. În acelaşi interval a mers şi la spitalul judeţean unde a încercat să excrocheze un
bărbat de 2000 de lei, bani necesari tratamentului soţiei acestuia
internată în spital. Fiind anunţată poliţia acesta a fost prins însă
a simulat că este alienat mintal. O comisie medicală a stabilit că
acesta nu avea nimic fiind anchetat pentru furt şi înşelăciune29.
Alt „doctorand” cu documente false a reuşit să-i înşele pe mai
mulţi patroni de magazine din Oradea şi Bihor. Conform rechizitoriului acesta şi-a cumpărat haine în valoare de 11000 lei,
şampanie şi delicatese de 4500 lei, cadouri şi parfumuri de peste
9600 lei. Pozând într-un cetăţean model, acesta plătea cu cecuri
eliberate de Banca de Credit Ungară. Când magazinele au încer-
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cat să-şi recupereze banii de la respectiva bancă au constatat că
acestea erau false. Între timp „doctorandul” a plecat din Oradea
fiind prins şi arestat tocmai la Făgăraş30.
Extrem de gravă prin consecinţele sale a fost excrocheria pusă
la cale la mijlocul anilor ’20 de o întreagă reţea de falsificare de
diplome universitare cu ramificaţii în Oradea, Cluj şi Budapesta.
Capul reţelei era la Budapesta, iar omul de legătură din România
s-a dovedit a fi un orădean. Cazul a făcut mare vâlvă în opinia
publică bihoreană prin dimensiunea sa dar mai ales prin consecinţele sale. Întreaga afacere a fost scoasă la iveală de Siguranţa
orădeană, care a descoperit în 1924 o întreagă organizaţie clandestină care elibera, contra cost, diplome false însă exclusiv „la
diferiţi români de rit mozaic”31. Interesant este că primele diplome
falsificate nu au apărut în Oradea ci în Galaţi, Miercurea Ciuc,
Cluj, iar cele mai multe în Basarabia. Toţi cei descoperiţi au fost
arestaţi şi supuşi interogatoriilor care au condus în cele din urmă
la devoalarea întregii organizaţii. În funcţie de „studiile” cerute
de comanditar o asemenea diplomă costa între 5000–10.000 lei,
cele mai scumpe fiind de absolvent de şcoală comercială. Investigaţia Siguranţei a scos la iveală modul ingenios în care funcţiona
întreaga reţea formată exclusiv din membrii ai comunităţii evreieşti.
Totul începea cu un anunţ în ziarul clujean Keleti Újság cu următorul conţinut „un profesor particular prepară candidaţii pentru liceu şi şcoală comercială. Doritorii a se adresa la redacţia ziarului”32. De
aici doritorul era îndrumat spre o persoană din Oradea, „la individul arestat (jidan) care intra în tratative cu ei şi după ce se voiau asupra
sumei în două săptămâni veau diplomele”33, nefiind nicidecum vorba
despre pregătire pentru liceu sau facultate ci de negocierea sumelor pentru diplomele care urmau a le primi. Pseudoprofesorul
orădean lua legătura cu un profesor din Budapesta care trimitea
la Oradea un număr de diplome corespunzătoare sumelor negociate. La Oradea diplomele erau completate cu numele doritorului
după care acestea ajungeau din nou la Budapesta pentru a fi înmatriculate în registrele unui liceu sau şcoală comercială cu care
profesorul de acolo avea legături. Investigaţiile au scos la iveală
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existenţa a cel puţin 30 de diplome falsificate. Dintre acestea 29
erau ale unor tineri evrei şi numai una singură aparţinea unui
român.
Mai rămânea echivalarea presupuselor studii obţinute la Budapesta în România. Pentru aceasta se lua legătura cu funcţionari
ai Directoratului învăţământului din Cluj pe care au reuşit să-i
corupă. Aceştia falsificau echivalările aplicând ştampila Directoratului „iscălind însă fals pe şefii lor”34. De aici se duceau imediat la
un notar unde îşi legalizau actul după care distrugeau originalele,
iar de aici până la impostură nu mai era decât un pas.
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Stella Nikula

Oglinda, un obiect cu multiple semnificaţii
„Întreaga cultură umană nu e decât „oglinda” în care
omul îşi caută mereu chipul său adevărat, fără să se
întrevadă speranţa unei „oglindiri” obiective.”
						
(Ivan Evseev)
Dacă acum doi ani vorbeam despre faţă, iar anul trecut despre împodobirea corpului cu bijuterii, ar fi cu totul acceptabil
să vorbesc azi despre oglindă. Aceasta ar fi explicaţia cea mai la
îndemănă în ceea ce priveşte alegerea temei care urmează să fie
prezentată. Însă…
Acum câţiva ani mărturiseam faptul că la geneza fiecărui studiu se află o întrebare care mi-a fost adresată sau un eveniment,
la care am fost de faţă, şi am sesizat ceva interesant, eventual am
observat, că unora le lipsesc informaţiile necesare pentru a explica un fenomen, un lucru, care s-a întâmplat cu ei sau în jurul lor.
Şi aceasta ar putea fi o explicaţie. Am auzit, am văzut ceva…
Însă marele adevăr este că în vară am spart o oglindă, şi cunoscând numeroasele credinţe care se leagă de obiectul sus numit,
m-am pus imediat la lucru, în speranţa că voi găsi o mică licărire
a luminii pentru a ieşi, totuşi, din tunelul, care duce spre cei şapte
ani de ghinion. Să vedem, dacă am reuşit!
În primul rând să definim ce este oglinda! Conform dicționarelor
este un obiect a cărui suprafaţă este destul de lucioasă încât să poată să formeze o imagine. Cele mai des întâlnite tipuri de oglinzi
sunt cele cu suprafaţă plată. Există însă şi oglinzi curbate folosite
la vizualizarea mărită sau scăzută a imaginilor.
Despre originea cuvântului „oglindă” trebuie să menţionăm că
este de origine slavă, şi nu latină, unde obiectul respectiv era numit „speculum”, care a dat însă naştere expresiei „speculaţie”. Noi,
românii din Ungaria o numim „cocotoare”, iar în unele zone ale Ro-
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mâniei este numită „cotătoare”. Dacă cercetăm mai amănunţit această temă, atunci putem observa că denumirile date oglinzii în diferite limbi poartă în sine informaţii referitoare la adevărata funcţie a
acesteia, la rolul pe care îl îndeplineşte în diferitele culturi.
În ceea ce priveşte istoricul acestui obiect, se poate afirma că
primele oglinzi datează de aproximativ 5000 de ani, având ca
centru de expansiune Egiptul şi China. Acestea erau din bronz
sau argint şlefuit şi aveau o formă rotundă sau ovală. Omul primitiv credea că oglinda este un simbol al sufletului, deoarece cu
ajutorul ei putea fi captat şi bloca acolo sufletul cuiva. În vechile
morminte, tocmai datorită acestei credinţe, s-au găsit numeroase
oglinzi aşezate lângă cei decedaţi, pentru ca aceştia să ducă cu ei
sufletul lor captiv în ele.
În China oglinda este simbolul armoniei şi al unirii conjugale,
de aceea este împodobită rochia miresei cu oglinzi. Ele au totodată şi menirea de a proteja mireasa de atacurile spiritelor malefice. În sens invers, oglinda spartă la nuntă indică despărţirea.
Tot în China se practica şi obiceiul de a aşeza deasupra porţilor
casei o oglindă octogonală, având menirea de a proteja locuitorii
acesteia, forma octogonală fiind un intermediar între cea rotundă,
care simbolizează cerul şi cea pătrată, care simbolizează pământul. Pentru taoişti este simbolul omului înţelept, pentru că acesta
descifrând marele taine ale vieţii devine liniştit ca şi suprafaţa
oglinzii. Pe o oglindă chinezească gravată chiar se şi poate citi
următoarea inscripţie:
„Precum soarele, precum luna, precum apa, precum aurul, fii limpede
şi strălucitor şi oglindeşte ceea ce se află în inima ta.”
La vechii greci şi romani oglinda era nu numai răspândită ci
şi foarte apreciată. Trebuie însă să menţionăm că, în această perioadă, se poate vorbi deja despre adevărate capodopere ale artei,
deseori făcute din aur, cu mânere frumos ornamentate.
Datorită rolului ei deosebit de important în împodobirea fiinţei
umane, oglinda a fost pusă sub patronajul Afroditei, zeiţa dragostei şi a frumuseţii.
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Întrebuinţarea practică a oglizilor se datorează de asemenea
grecilor, mai precis lui Arhimede (c. 287–212 î.e.n.), care le-a utilizat în scopuri tehnico-militare aprinzând corăbiile duşmane cu
ajutorul unor oglinzi care concentrau razele soarelui, și lui Ptolemeu (870–165), primul care a expus o teorie a oglinzilor şi a
refracţiei luminii. Marele matematician Pitagora (î.e.n. 570–495),
la rândul său, a susţinut că dacă priveşte într-o oglindă îşi poate
vedea viitorul, pe când Hipocrate (î.e.n. 460–377), vestitul medic
al Antichităţii, a considerat oglinda un obiect atotştiutor, care îţi
poate arăta trecutul, prezentul şi viitorul.
În Evul Mediu timpuriu arta fabricării oglinzilor s-a pierdut şi
a renăscut abia în secolul al XII-lea în Italia. Primele oglinzi de sticlă au fost obţinute de către sticlarii din Veneţia (este vorba despre
sticla de Murano, a cărei denumire provine de la insula aflată la
cca. 2 km de oraş) în cursul secolului amintit. Producţia de oglinzi
a rămas monopolul statului veneţian până la mijlocul secolului al
XVII-lea, datorită faptului că toţi meşterii care divulgau secretul
fabricării oglinzilor erau condamnaţi la moarte. În această perioadă oglinzile erau foarte scumpe, lucru care a determinat şi apariţia unor credinţe legate de ele.
Franţa a devenit prima ţară capabilă să fabrice, la Paris, oglinzi
de calitatea celor veneţiene, însă abia în secolul al XIX-lea. Procesul chimic de acoperire a sticlei cu argint metalic a fost descoperit
în acest secol iar procedeul este folosit şi în fabricarea actualelor
oglinzi, aplicându-se pe suprafaţă un strat de argint sau pulverizându-se un strat subţire de aluminiu. (În prezent oglinzile au un
rol important şi în captivarea razelor solare pentru a topi metale
sau a încălzi locuinţe cu ele, ş.a.m.d. Se cercetează chiar şi posibilitatea de a ilumina Pământul pe timpul nopţii cu ajutorul unor
oglinzi plasate pe Lună. – nota autoarei)
Bineînţeles, tot timpul forma şi ornamentarea oglinzilor a ţinut pas cu moda vremii, a fost în funcţie de gusturile epocilor
respective, arta sticlăriei îmbinându-se cu fantezia creatorilor de
frumos.
Oglindirea este un fenomen natural care există de când lumea

154

Simpozion

şi deseori a fost considerat un miracol, iar oglinda este una dintre
cele mai mari, dar totodată şi cea mai intrigantă inveţie a omenirii. Din cele mai vechi timpuri a fost considerată un obiect care
reflectă adevărul, sinceritatea, conţinutul inimii şi al conştiinţei,
astfel este strâns legată de apariţia şi dezvoltarea conştiinţei de
sine.
Atunci când privim într-o oglindă deseori ne punem întrebarea oare ce putem zări acolo: propria noastră reflecţie sau altceva? Oglinda redă imaginea inversă a obiectului sau a persoanei,
inversează stânga cu dreapta, dar nu şi susul cu josul, fenomen
paradoxal, greu de acceptat de om şi care a născut multe controverse. (S-au făcut însă experimente de a construi oglinzi care ar
fi capabile să inverseze şi susul cu josul. - nota autoarei). Se mai
crede şi că reflectă dublura omului, caracterizată prin atribute malefice, cât şi că oglinda curată este simbolul purităţii, în timp ce
oglinda murdară sau deformată este simbolul păcatului, al caricaturii, al autoamăgirii.
Oglinda înglobează în sine o mistică aparte, care a dat naştere
la numeroase credinţe, mituri, legende, superstiţii şi lucruri magice. A fost considerată drept „instrument al diavolului” şi „capcană a
sufletului”, încât a fost exclusă din mănăstiri, deşi oglinda curată şi
fără defect, adică „speculum sine macula” este considerată simbolul
Fecioarei Maria care reflectă natura fără defect a lui Dumnezeu,
în timp ce oglinda prăfuită sau ciobită este simbolul spiritului întunecat de ignoranţă.
Omul satului tradiţional susţine că „dacă priveşti îndeajuns de
mult într-o oglindă, vei zări diavolul”. Originea acestei credinţe mai
mult ca sigur este de natură religioasă sau moralistă și prin ea se
încearcă să ne ţină departe de viciul vanităţii, să ne atragă atenţia
asupra pericolului de a fi obsedaţi de propria noastră persoană, de
înfrumuseţare şi autoadmirare. De fapt, se susţine că nu este bine
să ai mai multe oglinzi în casă, pentru că vei deveni obsedat de
propria ta frumuseţe, precum s-a întâmplat şi cu Narcis, fiul zeului Cephisus şi al nimfei Liriope, tânăr frumos şi iubit de multe
nimfe, a căror dragoste însă o respingea. Datorită acestui fapt, una
dintre ele şi-a pus următoarea dorinţă:
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„Fie ca el, ce pe sine se iubeşte, să nu câştige vreodată ceea ce
iubeşte.”
Ruga ei a fost auzită de zeiţa Nemesis, şi când Narcis s-a oprit
pe malul unui izvor pentru a bea din apa acestuia, văzându-se în
oglinda apei s-a îndrăgostit atât de mult de propria lui persoană,
încât nu s-a mai putut mişca de acolo, până când a murit. Când
nimfele au auzit ce a păţit, au venit la izvor, dar nu au mai găsit
trupul lui Narcis, doar o floare care de atunci îi poartă numele.
Psihologii nu resping nici ei întru totul credinţa populară de
atribuire a unor puteri supranaturale a oglinzii. Ei confirmă puterea acestor suprafeţe strălucitoare, care fac să apară sub formă de
viziuni, intuiţiile şi presentimentele, pe care le ascunde subconştientul uman. De fapt, există şi o oglindă numită în unele zone
ale lumii „oglinda conştiinţei”. Aceasta este rotundă, o formă care
o imită pe cea a soarelui, şi are capacitatea de a cerceta puritatea
spiritului nostru. Acest tip de oglindă a fost găsit atât în morminte, lângă morţi, ca indiciu că defunctul ar fi fost preot sau preoteasă, dar pot fi şi văzut, de exemplu, pe diferite construcţii cum
ar fi porţile secuilor, indicând că cel care intră prin ele trebuie
să-şi revizuiască gândurile, dacă acestea sunt curate ori ba.
Oglinda este, deci, unul dintre cele mai eficace obiecte care sunt
capabile să verifice evoluţia conştiinţei. Este acel obiect care ne
permite să ne vedem din exterior şi ca să conştientizăm rolul pe
care îl jucăm în această lume, să observăm principalele întrebări
ale vieţii. De fapt, se afirmă că cel mai curat suflet îl are copilul,
care îşi îndreaptă faţa spre noi şi noi direcţii, căutând lumina, care
mai apoi se va reflecta în sufletul său.
Tema sufletului considerat o oglindă a fost schiţată de Platon
şi Plotin şi dezvoltată, în mod deosebit, de către Sfântul Atanasie
şi de către Grigorie din Nysa. Oglinda este, de fapt, o temă privilegiată a filosofiei şi a misticii musulmane, susţinându-se că este
însăşi simbolul simbolismului.
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Magica lume ascunsă în luciul adânc al oglinzilor i-a fascinat
dintotdeauna pe oameni. Obiectul nelipsit din nicio casă, aparent
menit doar să ne reflecte înfăţişarea, din cele mai vechi timpuri
a fost folosit ca instrument de comunicare cu lumea spiritelor, ca
„poartă de trecere” într-o lume paralelă, spre un alt tărâm, facilitând
intrarea în contact cu aceasta, cât şi cu cele trei faze ale timpului,
bazându-se atât pe cele întâmplate în trecut, cât şi cercetând evenimentele prezentului sau ale viitorului.
Se spune că oglinzile ar avea două puteri magice, una de aducere a norocului şi una de aducere a ghinionului.
Despre practicile oculte oficiate de iniţiaţi (vrăjitori, vraci, şamani etc.) trebuie să ştim că au o permanenţă şi o varietate surprinzătoare din cele mai vechi timpuri. Protagoniştii diferitelor
ritualuri deseori purtau haine împodobite cu oglinzi care reflectau faptele oamenilor, dar, totodată, aveau şi menirea de a-i proteja pe aceştia de atacurile duhurilor malefice, care se speriau de
propria înfăţişare văzută în acestea. Şamanii practicau şi îndreaptarea oglinzilor spre Soare sau Lună, despre care credeau că sunt
şi ele oglinzi pe a căror suprafaţă se răsfrânge tot ceea ce se întâmplă pe Pământ. Despre şamani trebuie să menţionăm şi faptul
că antropologii ruşi, prin unele experimente, au ajuns chiar să
dovedească că aceştia aveau puterea de a vedea spiritele morţilor
concentrându-se asupra unor oglinzi.
Pe parcursul secolelor, oglinzile, cât şi toate celelalte suprafeţe
care sunt capabile să reflecte lumina, precum apa sau obiectele
bine şlefuite, au fost folosite în numeroase alte scopuri de către oameni. De exemplu, datorită analogiei dintre apă şi oglindă, apa, ca
substitut al acesteia, deseori este folosită în scopuri magice cum ar
fi ghicitul sau invocarea spiritelor pentru a primi răspuns la întrebările noastre. Chiar şi în practicile poporului român este prezent
acest obicei. În Munţii Apuseni până în prezent se practică găsirea
hoţilor de vite sau a ucigaşilor neştiuţi în căldări cu apă neîncepută (pură). Procedeul este practicat de fete-fecioare, care în timpul
ritualului scandează în acest scop şi rugi, deci obiceiul este dublat
de rugăciuni. Se zice că în unele aşezări ardelene poliţia chiar şi
apelează cu mult succes la această bizară practică despre care mi
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s-a povestit şi mie tocmai în cadrul unui simpozion organizat cu
câţiva ani în urmă.
În arta vrăjitoriei „oglinda întunecată” sau „oglinda fermecată” reprezintă un puternic instrument magic. Ea poate aduce celui ce o
foloseşte o cunoaştere secretă, capacitatea de clarviziune şi poate
acţiona ca un portal către diferite planuri ale existenţei. Principalele sale utilizări puteau fi, cum s-a mai amintit: contactarea
spiritelor călăuzitoare, accesul la cunoaştere, vindecarea şi perfecţionarea sinelui, capacitatea de transmiţător şi receptor magic,
ghicirea celor întâmplate în trecut, citirea prezentului şi a viitorului, însuşirea de portal către planul astral, invocarea unor spirite sau trimiterea lor înapoi în lumea din care au venit, călătoria
şamanică ş.a.m.d.
Inventarea „oglinzii fermecate” îşi are originea undeva în epoca
primitivă, când se credea că suprafaţa unei ape are capacitatea de
a reflecta o altă lume, una subpământeană, cât şi era considerată
poartă către zei. Acest lucru este demonstrat de faptul că în ape,
în deosebi în cele ale mlaştinilor, a căror suprafaţă era întunecată, cercetătorii au găsit rămăşiţele oamenilor sacrificaţi în cinstea
zeităţilor păgâne, cât şi obiecte închinate lor: topoare, unelte, bijuterii, monezi etc.
Despre oglinzile magice Pierre Riffard în dicţionarul său cita
astfel:
„În împărăţia pucioasei există o oglindă în care poate fi văzută
toată lumea.”
În Evul Mediu oamenii credeau şi în capacitatea oglinzii de a
memora evenimentele petrecute în faţa ei, crezându-se că funcţionează ca un magnet, absorbind astfel în ele energiile din jurul
lor. Datorită acestui fapt era considerată riscantă aşezarea unei
oglinzi vechi pe peretele camerei, ea putând afecta viaţa noului
proprietar.
După cum s-a putut observa şi până acum, dacă este vorba de
superstiţii, oglinda este unul dintre cele mai fascinante obiecte. În
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continuare să prezentăm câteva dintre credinţele care se leagă de
aceasta şi au fost adunate de la informatori. Astfel:
- dacă on uom urât să uită în cocotoare, aceie s-a sparje,
- dacă o muiere ş-on uom s-or vid’e pântru prima uară înt-o
cocotoare, or trăi mulţ an’i fericiţ lauălaltă,
- dacă cin’eva îţ dă ajándék o cocotoare, aceie nu-i bin’e, că ţa fura
frumeseţe şi tânăreţe, da’ nu-i bin’e să dai n’ici tu cocotoare altuie.
De fapt, nu este bine să primeşti cadou unele lucruri, printre
care se numeră şi:
- ceasul, pentru că măsoară timpul şi se va opri odată, precum şi viaţa ta în acea clipă;
- mănuşile, pentru că sunt implicate în ritualuri magice,
care vizează schimbarea personalităţii;
- portofelul, pentru că dacă este gol îţi vei pierde norocul,
deci este bine să pui în el, măcar câteva monede;
- batista, pentru că adună lacrimi, se oferă la înmormântări şi provoacă durere, disperare;
- încălţămintea, pentru că astfel „îi dai papucii”, adică dai
afară acea persoană cui o oferi, deci înseamnă despărţire;
- anumite bijuterii, precum opalul, perlele, ametistul, acele de păr sau de pălărie, pentru că pot aduce necazuri, pierderi sau
pot „înţepa”, în timp ce perlele simbolizează lacrimile văduvelor şi
ale orfanilor.
Obiecte considerate adevărate piese rele, care aduc ghinion,
certuri şi despărţire dacă le primeşti cadou sunt:
- cuţitele, pentru că „se vor certa la cuţite”;
- unele flori, precum ciclama, tuberoza, macul etc., adică
cele care conţin otravă;
- parfumurile violete şi violente, dar şi fular, cutii de
lemn, tablou portret, curea, umbrelă, perdele, cuier, carnet, creion
ş.a.m.d.
Să continuăm însă şirul credinţelor legate de oglindă! Astfel:
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- cocotoare vet’e să capeţ uă să ai în casa ta, nu-i da bin’e,
- dacă cocotoare pică dân păret’e, asta-i sămn dă moart’e-n casă,
- dacă cocotoare creapă-n doauă fără să să at’ingă dă ie cin’eva, îi
sămn că ţ-a muri cin’eva,
- dacă t’e visăz cu cocotoare, îi sămn dă făţărn’iciie şi că-i plânje,
- dacă on bet’eag să ved’e-n vis în cocotoare, nu-i d-a bin’e,
- dacă ieste mort în casă astupă cocotoare uă întoarce-o cu faţa la
păret’e, până ce să scoat’e mortu dân casă, pântru ca să nu să vadă în ie
şi să rămâie prins acolo,
- dacă mortu să ved’e-n cocotoare, să face strâgoi,
(Unele popoare practicau obiceiul aşezării unor bucăţi de oglindă pe ochii decedaţilor, ca să nu-i bântuie pe cei vii. Se mai credea
că dacă cineva se uită într-o oglindă la imaginea reflectată a unui
mort, atunci este capabil să zărească faţa diavolului, sau că demonii şi vampirii, adică fiinţele fără suflet, nu se pot vedea în oglinzi.
– nota autoarei)
- dacă ploaie astupă cocotoare, că poat’e trăzn’i în casă,
- nu-i bin’e dacă ai în casă cocotoare ciobită, uă crepată, pântru
că aduce nănorocire familiii,
- dacă o cocotoare are numa la tri lături ramă, adică keret, atunce
cu aciie o bosorcoaie o făcut vrăji,
(De menţionat este faptul că în Evul Mediu multe femei au fost
executate pentru simplul fapt că foloseau oglinzi, fiindcă erau
considerate vrăjitoare. – nota autoarei)
- dacă cin’eva vre să afle ceva, îi dăstul să să puie în faţa cocotorii
la mn’ezu nopţî, că ş-a căpăta răspuns la întrebare,
- uomu beteag să nu să uit’e-n cocotoare, că nu-i d-a bin’e,
- dacă cin’eva o rămas gre/îi în alta stare să nu să uit’e în cocotoare, că nu-i d-a bin’e n’ici pântru ie, n’ici pântru prunc,
- dacă cin’eva nu dămult o născut şi încă nu-i curată, să nu să
uit’e în cocotoare că s-a bet’eji,
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- nu-i bin’e s-arâţ pruncu mic până la on an în cocotoare, că s-a
spăriie şi n-a vorbi.
De fapt, se mai susţine şi că nu este bine să ai în casă nici obiecte din porţelan sau sticlă ciobite, ceas care nu funcţionează, pentru că dacă se opreşte se va opri şi viaţa ta, calendar vechi, pentru
că trecutul influenţează astfel prezentul, o uşă de la intrare vopsită în negru datorită culorii sale nefaste, flori care te pot înţepa
sau uscate (semn al morţii), balansoar gol, pentru că acolo se pot
aşeza spiritele malefice, sau pereţi vopsiţi în verde. (Acest ultim
lucru se datorează faptului că vopseaua verde se obţinea în trecut
prin folosirea unor substanţe chimice dăunătoare sănătăţii. – nota
autoarei)
Oglinda este un obiect folosit şi în practicile premaritale, prin
care tinerii îşi căutau viitorul. Acestea se practicau la anumite
momente cruciale ale anului, la sărbătorile importante, precum
Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sfântul Gheorghe, Sânzâiene, Sfântul Andrei. Pe lângă binecunoscutul „verjel”, practicat la
Anul Nou, în cadrul căruia oglinda așezată sub o farfurie indica
frumuseţea viitoarei perechi, la Sânzâiene se aşeza oglinda sub
pernă, ca la miezul nopţii să se privească în ea în acelaşi scop. La
„Sânjorj” fetele nemăritate cu o lumânare de cununie a unei femei
căsătorite şi o oglindă în mână se duceau la o apă, unde îl puteau
vedea pe cel sortit.
Prezicerea viitorului însă putea fi practicată şi în zile obişnuite.
Cu această ocazie era suficient ca tânăra să se aşeze în faţa unei
oglinzi şi cu spatele la o lumânare aprinsă, ca să zărească faţa viitorului său soţ. În unele cazuri trebuia să mănânce și un măr şi să
se pieptene în acelaşi timp.
În ceea ce priveşte aşezarea oglinzii într-o casă, am primit următoarele informaţii:
În casele ţărăneşti exista o singură oglindă, în „casa dâ-naint’e”,
numită şi „casa stătăreaţă” sau „soba t’istaşe”, aşezată puţin înclinată în față, pentru ca să nu influenţeze în mod negativ viaţa celor
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din casă. Dacă încăperea era îndreptată spre est, atunci oglinda
putea umple casa de energii pozitive. Omul satului tradiţional nu
era de acord ca într-o casă să fie mai multe oglinzi, pentru că:
uită”.

„uomu să făce pe mândru şi c-oan păun tăt în cocotoare să

Conform credinţelor care sunt valabile şi pentru omul secolului
nostru, oglinda nu este bine să fie aşezată în camera unde se doarme, deoarece această încăpere este sacră, aici îţi lepezi toate grijile
şi energiile negative acumulate pe parcursul zilei şi te reîncarci
pentru următoarea zi. Dormitorul este şi locul celor mai intime
momente ale vieţii, deci nu este bine să aibă loc acestea în văzul
celora care ne pot vizita pe timp de noapte din cealălalt tărâm
prin calea de trecere dintre cele două lumi. Se mai crede şi că cele
văzute în oglinda aşezată în dormitor te pot îndemna spre unele relaţii extraconjugale, deoarece dublează, din punct de vedere
vizual, numărul celor prezenţi în încăpere. De altfel, noaptea nu
este bine să te priveşti în oglindă, pentru că poţi avea coşmaruri
sau nu vei mai reuşi să adormi.
„Noapt’e nu-i bin’e să t’e uiţ în cocotoare că t’i-i visa urât.”,
afirmă şi oamenii satului.
Din informaţiile adunate s-a putut deduce şi că în perioadele în care graniţele dintre cele două lumi sunt vulnerabile, adică
seara, la miezul nopţii, la anumite sărbători, precum Crăciunul,
Anul Nou, Bobotează, Sfântul Gheorghe, Sânzâiene, Sfântul Andrei ş.a.m.d., la sărbători consacrate pomenirii morţilor sau la hotarele dintre anotimpuri, echinocţii şi solstiţii, cât şi la anumite
evenimente cruciale din viaţa omului, naştere, căsătorie, moarte
ori boli, există pericolul de a fi vizitat mult mai intens de spiritele
malefice.
Dacă totuşi ai o oglindă în dormitor, atunci măcar să o acoperi
peste noapte cu o draperie şi este bine ca să fie de o mărime mai
redusă. Există însă un loc în dormitor unde s-ar putea aşeza o
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oglindă, şi acesta este cel de sub pat, adică sub cel mai important
mobilier al încăperii, pentru că aşezată cu faţa în sus este un leac
împotriva insomniei şi a coşmarurilor. De fapt, tot ceea ce ţii sub
pat te poate vindeca sau păzi de rele, dar şi dimpotrivă, te poate
îmbolnăvi prin a-ţi răpi atât bunăstarea trupului, cât şi liniştea spiritului. Această credinţă stă şi la baza obiceiului de a aşeza sub patul nou-născutului sau a lăuzei diferite obiecte cu scop apotropaic.
Locul cel mai potrivit pentru a aşeza o oglindă, şi încă una cât
mai mare, chiar şi pe un perete întreg, este sufrageria, adică locul unde te simţi acasă, unde familia se distrează, servesc mesele
împreună, se joacă, se uită la televizor, şi astfel ea poate aduna
energiile pozitive generate de fericirea şi armonia locului. Pentru
a dubla această energie este bine să aşezi şi o plantă verde în faţa
ei. Pe de altă parte este bine să se reflecte în ea masa încărcată de
bunătăţi, ca să atragă bogăţie pentru cei care locuiesc acolo.
Este bine să fie amplasată şi pe holul de la intrare, în spatele uşii, deoarece se crede că astfel va ţine la distanţă de casă nu
numai hoţii, ci va bloca și intrarea spiritelor malefice, deoarece
acestea se vor speria de propria lor înfăţişare. Acest obicei este
bine cunoscut şi practicat de către numeroase popoare ale lumii.
Şi iată, că am ajuns în sfârşit şi la punctul de plecare al studiului, la ce se întâmplă dacă cineva sparge o oglindă, fenomen
care vine să indice faptul că s-a desfiinţat hotarul dintre cele două
lumi pe care le separă, facilitând astfel trecerea din una spre alta!
Despre acest lucru se cred următoarele:
- dacă o cototoare să sparje ie dă măgan, însamnă că s-a întâmpla
ceva rău în casa ciie,
- dacă o cocotoare să sparje, tăt’e relile văzut’e dă ie şi adunat’e în
ie să împrăşt’iie pân casă,
- dacă o fată dă mărit sparje o cocotoare, şapt’e an’i nu să mărită,
- dacă o fată dă mărit sparje o cocotoare atâţa an’i nu să mărită
în câte dâraburi s-o spart,
- dacă sparji o cocotoare, asta-i sămn dă mare nănorocire pântru
şapt’e ani, da’ îţi poat’e şi muri cin’eva d-aproape,
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- dacă sparji o cocotoare să zâce că şapt’e an’i nu mai scapi dân
robiie ii.
De ghinionul care se lipea de tine se poate scăpa doar sub următoarele forme:
- dacă pisezi cioburile până când acestea se tranformă întrun praf fin, ceea ce însemnă că odată ce nu mai există fragmente
care să aibă capacitatea de a reflecta, nici sufletul nu mai poate fi
capturat într-o capcană, deoarece se crede că sufletul celui care o
face ţăndări este prins acolo şi astfel este distrus sau deformat şi
expus să sufere pentru o lungă perioadă;
- dacă adunai bucăţile şi le îngropi în perioada lunii pline
sub coroana unui copac;
- dacă loveşti cioburile oglinzii de un mormânt de şapte
ori;
- dacă aduni repede cioburile sparte numărându-le totodată şi le scoţi din casă, ca apoi să le arunci într-o apă curgătoare, de
preferabil în una care curge spre sud.
Ei, eu de adunat, le-am adunat, din păcate însă nu le-am numărat, nu le-am pisat, nu le-am aruncat în apă curgătoare, nici nu
le-am îngropat sub un copac la lună plină ... Deci, pentru următorii şapte ani nu numai că s-a cam lipit de mine ghinionul, dar şi
sănătatea mea va fi afectată şi mi s-au redus şansele de a intra în
Rai, conform credinţelor.
Totuşi, nu-mi pierd speranţa, pentru că, deşi spargerea unei
oglinzi înseamnă mare ghinion pentru cel care are parte de aşa
ceva, şi încă pentru timp de şapte ani, probabil că durata se poate
explica prin aceea că în Evul Mediu, când s-a dezvoltat arta fabricării oglinzilor, acestea aveau un preţ foarte mare, încât spargerea
oglinzii însemna şapte ani de muncă pentru cel cu pricina. Cei
şapte ani mai pot proveni şi de la credinţa că trupul şi sufletul
omului are nevoie de această perioadă pentru a se reînnoi.
Dacă ar trebuie să tragem concluzia celor spuse azi, atunci am
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putea afirma următoarele: omul modern nu mai este în contact
direct cu natura, nu mai este capabil să-i descifreze mesajele, însă
atribuie în continuare calităţi magice, supranaturale diferitelor
fenomene, fiinţe, obiecte etc., printre care se numără şi oglinda.
Oricât de modernă ar fi lumea, tot n-a scăpat de atracţia ei, a fost
captivată precum Narcis de frumuseţea sa.
Dacă am acorda puţină atenţie şi diferitelor ramuri ale artei,
atunci am putea observa faptul că foarte mulţi autori, poeţi, scriitori, compozitori etc. s-au inspirat din legendele şi credinţele legate de oglinzi, datorită multiplelor semnificaţii pe care le înglobează. Apar atât în basme (Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici), cât şi
în operele lui E.T.A. Hoffmann, Puşkin, Ceaikovski, Offenbach,
ori la Coşbuc, Bacovia sau Eminescu ş.a.m.d.
Pentru încheiere v-am păstrat din nou un citat, de această dată
din Metamorfozele lui Ovidiu:
„Ceea ce zăreşti nu este decât fantoma unei forme reflectate şi nu are
o substanţă proprie. Vine împreună cu tine, rămâne cu tine şi pleacă cu
tine…”.
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Grigore Poiendan

Informatorii mei din Bătania
şi Cenadul-Unguresc
– Cercetări muzicologice –
Cenadul-Unguresc:
Aurelia Becan
n. 29 august 1937
Aurelia Becan mi-a povestit despre obiceiurile de Crăciun:
În Postu Mare oamenii posteau; miercurile, vinerile. A fost cine
toate cele şase săptămâni a postit. În Ajun întotdeauna se postea.
Mama sa făcea prune, fierbea prune uscate şi aluat cu mac, cum
spunea: picherţe.
În prima zi de Crăciun: era leveşe (supă) de găina, cârnaţi,
cardaboşi, prăjituri: scoardă cu mac, era cu nuci, şi colac de casă.
Mergeau la biserică în prima şi a doua zi la Crăciun. Apoi după
amiază la joc, până la ora 18–19. După cină iarăşi a fost joc până
la ora 22–23.
Umblau feciorii, se numea: măturau a treia zi Crăciunu: ţâpau
paie înăuntru. Fetele ne sculam repede, că până când feciorii
vineu cu mătura să nu găsească paiile, să fie împăturat.
Higiduşii: Leves ţîganu, Gyuszi, tamburaşii, fiindcă au fost învăluit cu sârbii. De exemplu: Botezu la români a fost a doaua zi
la Sîntyihon, când la sârbi a fost întâia zi la Crăciun. Atunci era
koncert, şi apoi bal. Pentru că românii cu sârbii au fost laolaltă.
Se juca: tri paşi, fox, keringő.
Cu sârbii: coala, sălaciţa. Vineu ungurii apoi dansau csárdás.
Balurile :
Ungurii făceu szüreti bál, balul culesul viilor. Cu tamburaşii,
cu orchestra ungurească. Până dimineaţa dansau, până la ora 4–5.
Dar şi ungurii vineau de exemplu de la Apátfalva: spuneu că
vin la „románok táncházába”, adică vin la români la joc.
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Paştile: (postul) iarăşi şase săptămâni. În săptămâna mare, nu
au mâncat carne.
La înviere: la ora 2, şi la ora 4 au mers la slujbă.
Au fost jocuri după amiază. La Paşti nu udau, numa la Sânjorj,
dar numa cu mirosuri şi i-au cinstit cu prăjituri, dar nu numai pe
români şi pe unguri, fiind prieteni cu ungurii.
Cenadul-Unguresc:
Vasilie Mărienuţ
n. 4 aprilie 1931
Pregătând pe Crăciun:
La şcoală a fost profesor Domnu Rusu, cu 50–60 fete şi baieţi.
Învăţau colinde. În Ajun: când trăjea clopotu dă miază, porneu
să colinde, la căsile româneşti, da la sârbi nu, câ a fost Crăciunu,
cu 13 zile mai târziu. Până sara umblau pruncii, apoi au mers ţiganii în grupă. În Ajun tinerii, se jucau da cărţile, pă bani. Cei mai
bătrâni mergeau unul la altul. Dar dinainte de aceia sara spuneau
că să băga la români Crăciunu-n casă: pai, cucuruz, grâu, hamurile de cai. Înainte de cină ţâpau nuci, şi ziceau Tatăl Nostru.
Mâncau dă post. „În prima zi la biserică erau somn, că şi mai
beiam.”
Întâia zi la Crăciun: se citea Apostulu: doi băieţi şi o fată, în mijlocul bisericii. Care erau buni învăţăcei citeau Apostulu din clasa
a doaua, au primit 10 fileri. A doaua zi se făcea bal românesc, şi în
anul 1938–39 se juca căluşeriu. Fiindcă casa culturală a fost mare,
dar cu puţine scaune, au mers cu cociile după scaune din casă-n
casă, apoi după bal a doaua zi le duceau napoi.
Higiduşii, muzicanţii:
Au fost tamburaşii: 5 fraţi ţigani, familia Stanci. Au fost aşa
domni, oamenii înteligenți. Tamburaşii au fost băgaţi pe an. Ziceau balurile: fiindcă au ştiut româneşte, ungureşte, sârbeşte. Au
trăit în mare pace. La balul românesc nu prea so zis ungureşte,
odată, de doauă ori. Numai după 1944 a fost joc românesc.
La balul unguresc au fost ţigani cu hidedea, au ştiut să zică româneşte, iarăşi odată, de doauă ori fiindcă a fost destul.
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În toată duminica au avut o sală: românii şi sârbii, umblau la
joc de la ora 13 până la ora 16-17.
Se juca: hora, sârba, p-on picior şi mărunţălu.
La sârbi: coala, adică körtánc.
Apoi fetele cătă casă, nu aşa ca amu. La bal numai cu părinţii
mergeau fetele.
În general, când se întuneca, sau vara, când vineau vacile: toată
lumea cătă casă. În post nu o fost dans!
Despre copilărie:
În postu mare: băieţii se jucau da poarca sau da paru. Poarca:
era groapă, cu bâte se jucau, și era cât o minge de tenis şi aceeia
din lemn, şi-a trebuit să bată în gropi.
Paru: era un par băgat jos în pământ. O distanţă de 4–5 metri,
cât era de mare copilul. Cu bâte trebuie să lovească parul. Dacă ai
lovit parul, ai ţâpat bâta. Care o fost paznic l-o împlântat parul,
şi dacă te-o prins, tu ai fost paznic mai departe. Fetele se jucau:
lopta-n graşd. Cu mingea care a fost din zdranţă, pe care ai lovit-o
ai înșchimbat locul.
Se jucau da purecile: băieţii cu fetele în pereche. Cam 15–20 de
perechi. Au fost cam de 15–16 ani. Spuneau: Purece, purece care
ochi te doare. Au fugit roată, a trielea pe care îl prindea, acele era
purecele.
Băieţii separat s-au jucat fotbal: cu minge de tenis sau cu loptă
de zdranţă.
Bătania:
Mărioara Lungu n. Mureşan
n. 25 martie 1936
De la Mărioara Lungu am aflat câteva informaţii despre dansurile și muzicanţii din Bătania.
Jocuri, dansuri la sârbi o fost. S-a format echipa de dans. Au
dansat duminică după masă.
Higiduşii:
Gheorghe Crâstea. Maxa,
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Dansuri: bătuta, ficiorescu, rara, mărunţeaua. Au stat în rând.
Românii, sârbii au fost separat.
Informatorii:
Bătania
Despot Rozalia – Faluközi Ferencné
n. 22 decembrie 1942
Bătania
Emilia Tompan n. Roszity
n. 25 julie 1955
Bătania
Ștefan Oroian
n. 19 februarie 1947
Mi-au povestit despre dansatorii din Bătania pe nume:
– Ivan Șutea, care şi pe Ștefan Oroian l-a învăţat să danseze de
exemplu: bătuta, căluşerul.
– Frații Nyima (Nima). Ei au dansat foarte frumos.
– Aurel Berar, un solist foarte excelent, care a dansat dansuri
vechi româneşti
– Cornel Zahar
Muzicanţii:
Primaşul: – Gheorghe Crâstea
– Hăbălic (contră)
Stanici (contrabas)
S-a format echipa de dansatori.
La sârbi: au fost tamburaşi. Tamburaşul se numea Zsifkó, dar
Stanici (contrabass) cu Hăbălic (contră) au cântat şi la sârbi.
Instrumentele la sârbi o fost: tambura, ghitara şi contrabasul, la
români: vioara, contra şi iarăşi contrabasul.
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ANEXE

Aurelia Becan

Vasilie Mărienuț
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Mărioara Lungau n. Mureșan

Emilia Tompan n. Roszity
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Faluközi Ferencné n. Despot Rozalia

Ștefan Oroian
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Ana Borbély

Studierea prenumelor pe baza unui
registru de inscripţii funerare
din Micherechi1
1. Obiectivul cercetării
În studiul – apărut în volumul, dedicat ca omagiu lingvistului
Teofil Teaha la împlinirea a 85 de ani, redactat de colegele bucureştene, prezente la acest Simpozion, Maria Marin şi Daniela
Răuţu (2011) – s-au examinat prenume ale românilor din Ungaria, din mai multe aspecte, izvoare lingvistice, secole şi localităţi.
În concluzie, printre altele, sunt descrise motivele, privitoare la
tendinţele de alegere ale prenumelor, care ne transmit cunoştinţe multiple: culturale, spirituale şi de gândire ale membrilor din
comunitate. Parcurgând cu ajutorul prenumelor româneşti din
Ungaria secolele XVIII, XIX şi XX, se desprind caracteristicile de
bază ale comunităţii: religia profundă, respectul faţă de familie,
legătura cu naţiunea română, iubirea frumosului şi deschiderea
spre modern (v. Borbély 2011: 79).
1. Studiul este rezultatul cercetărilor anuale ale Institutului de Cercetări
al Românilor din Ungaria, realizate în anul 2009 şi 2017. Cercetarea
s-a efectuat cu sprijinul proiectului Variabilitate şi schimbare: studierea
procesului de schimbare a limbii minoritare în limba majoritară în timpul
real şi în timpul aparent – (OTKA K 81574) Fundaţia pentru Cercetările
Ştiinţifice Ungare – Institutul de Cercetări Lingvistice – Academia
Ungară de Ştiinţe (MTA Nyelvtudományi Intézet) Budapesta (2010–2013).
Studiul apare în perioada şi cu sprijinul proiectului: “Languag-E-Chance”:
Development of language conscious school, bilingual deaf education and
innovative methods and tools of knowledge exploitable by language – RILHAS Languag-E-Chance Educational Research Group’s project (2016–2020),
coord. Bartha Csilla.
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În rândul lucrărilor pe teme onomastice româneşti din Ungaria
(v. de exemplu Bogza Irimie 1979; Borbély 1989, 1993, 1997, 2011,
2014; Goicu 1999, Goicu–Goicu-Cealmof 2011; Mocan 1995, Mokán
1993; Nicula 1998) studiul de față reprezintă o noutate având ca
obiectiv cercetarea prenumelor din Micherechi şi bazându-se pe
un registru de inscripţii funerare (Hatvany 2000; denumit în continuare „Registru”). Studiul se înşiră pe lista lucrărilor care vor
eterniza datele lingvistice româneşti din comunitate. Rezultatele sunt structurate în mai multe capitole: în care urmează să fie
prezentat cimitirul şi Registrul din Micherechi; să fie examinate
prenumele caracteristice în secolul al XIX-lea şi în cel al XX-lea;
să fie descrisă variabilitatea, schimbarea şi frecvenţa prenumelor.

2. Cimitirul şi Registrul din Micherechi
Emilia Martin (2001), în cercetările sale etnografice despre cimitirile din Micherechi, a obţinut informaţii importante, culese,
pe de o parte, la faţa locului, şi, pe de altă parte, de la informatori
micherecheni. Autoarea aminteşte existenţa a patru cimitire din
localitate. Vom studia, în cele ce urmează, prenumele din unul
dintre acestea, despre care, Autoarea, constată următoarele: „Cimitirul nou, cu peste 1000 de morminte, se află tot la marginea
satului, dincolo de calea ferată, fiind plasat în partea de est a localităţii, cu intrarea spre şoseaua care duce spre Újszalonta, calea
ferată marcând linia de despărţire între satul viu şi cel mort. De la
sfârşitul anilor 1970 sunt înmormântaţi, de-a lungul drumurilor
perpendiculare, micherechenii, indiferent de naţionalitate, confesiune sau rang social” (v. Martin 2001: 148).
Registrul intitulat, „Temetőnyilvántartó 1.0” (Registru de inscripţii funerare 1.0), se află în Arhiva Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria, şi a fost realizat de Hatvany Csaba, în 27
septembrie în anul 2000 (Hatvany 2000). Registrul conţine date
din cimitirul nou din Micherechi, şi este un sistem de fişe computerizat. Fiecare inscripţie apare pe o fişă, denumită: „Sírhelyadatlap”. În Registru apar 758 de fişe, reprezentând câte un monument funerar (denumit în localitate: cruce dă lemn sau dă ťatră),
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pe care figurează 1288 de nume de persoane: nume de familie şi
prenume. În cazul a 37 de persoane datele lipsesc parţial ori nu
s-au putut descifra. În Registru, aici, apar indicaţiile: „necunoscut”
sau „cruce indescifrabilă”. Prin urmare, vom studia datele privind
1251 de persoane, dintre care 137 s-au născut în secolul al XIX-lea
şi 1114 în secolul al XX-lea. Trebuie să menţionăm încă o dată că,
după toate probabilităţile, nu toţi dintre cei înmormântaţi în acest
cimitir s-au născut în Micherechi şi sunt români (v. şi Martin 2001,
mai sus).
Inscripţiile funerare apar în două limbi, în română, în maghiară, ori în ambele. În unele cazuri, conform numelui de familie,
posesorul prenumelui maghiar pare a fi de etnie ne-română (de
exemplu Czizmadia Ilona), uneori însă varianta maghiară, se presupune că, se referă la o persoană de etnie română (de exemplu
Pojendán László). Apariţia limbii maghiare, alteori, se poate explica
şi cu căsătoria mixtă, româno-maghiară, a cuplului (de exemplu
Nagy Lajos – Cirle Virág).
Tabelul 1, 2 şi 3 ilustrează conţinutul şi structura datelor scrise
pe câte-o fişă. Literele alfabetului românesc nu apar (de exemplu
Bara [în loc de Băra]), prin urmare, prenumele vor fi prezentate în
ortografia Registrului (Hatvany 2000). Diferenţele de transliterare
a prenumelor se datorează alfabetelor diferite ale celor două limbi
(de exemplu Ioan/Joan). Tot aşa, la unele prenume, apar şi variante
de pronunţie: Floarea/Flarea/Floare şi Vasile/Vasilie/Vasiliu.
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Tabelul 1
Structura numelor de persoane (v. Hatvany 2000)
SÍRHELYADATLAP
Parcellaszám: B08 Sírhelyszám: 10
Állapota: m.dublu acoperit,p.f.cu placa din granit,or.foto,vaze
Megjegyzés: Fie-le tarana usoara !
Bérlo: - Bérlési idoszak: 2000–2010
Nyugtaszám: Halott családneve: Halott keresztneve: Halott lánykori neve: Halott adatai:
-------------------------------------------------------------------------------Puskás Gheorghe 1922-2050 /
Puskás Andronica Bara 1923-2050
27 septembrie 2000 Temetônyilvántartó 1.0 - © Hatvany Csaba 2000

Tabelul 2
Monument cu nume românesc până în anul 2000
(v. Hatvany 2000)
SÍRHELYADATLAP
Parcellaszám: A27 Sírhelyszám: 02
Állapota: m.dublu acoperit,p.f. cu 2placi din granit,orn.flori,foto,vaze
Megjegyzés: Fie-le tarina usoara ! Iova Teodor a vadász.
Bérlo: - Bérlési idoszak: 2000-2010
Nyugtaszám: Halott családneve: Halott keresztneve: Halott lánykori neve: Halott adatai:
-------------------------------------------------------------------------------Iova Teodor 1920-2050
Iova Florica 1922-1982
27 septembrie 2000 Temetônyilvántartó 1.0 - © Hatvany Csaba 2000
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Tabelul 3
Cuvântul regional „pătrupop” transcris „Pop Patru”
(v. Hatvany 2000)
SÍRHELYADATLAP
Parcellaszám: A08 Sírhelyszám: 01
Állapota: mormint simplu acoperit,p.f.cu placa din granit,vaze
Megjegyzés: Ridicata de familie. Fie-i tarina usoara !
Bérlo: - Bérlési idoszak: 2000-2010
Nyugtaszám: Halott családneve: Halott keresztneve: Halott lánykori neve: Halott adatai:
-------------------------------------------------------------------------------Olah Ioan 0000-2050
Pop Patru 1905-1973
27 septembrie 2000 Temetônyilvántartó 1.0 - © Hatvany Csaba 2000

Pentru a verifica unele date ale Registrului am realizat, în luna
noiembrie al anului 2017, o cercetare de teren în cimitirul nou (in
situ), unde am făcut 680 de poze. Pe baza acestora, şi referitoare la
datele Registrului, se pot constata unele diferenţe, şi anume:
➢ Registrul nu redă fidel ordinea numelor de familie şi a prenumelor. În Registru totdeauna numele de familie apare pe primul loc, iar prenumele apare pe locul al doilea (v. Tabelul 1 vs.
Poza 1).
➢ Se repetă numele de familie al soţului şi în cazul numelui
soţiei (cu toate că nu apare pe monument), după care urmează
prenumele feminin (v. Tabelul 1 vs. Poza 1).
➢ Textul unor monumente după 2000 s-a întregit cu data
decesului (v. Tabelul 1 vs. Poza 1).
➢ Monumentul poate să fie refăcut după 2000, iar datele, pe cel
nou, să fie modificate; de exemplu, pe cel vechi numele era scris
în limba română, iar pe cel nou, deja, ungureşte (v. Tabelul 2 vs.
Poza 2).
➢ Un cuvânt regional, necunoscut de Hatvany, „pătrupop”,
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este înregistrat ca nume: Pop Patru (v. Tabelul 3 vs. Poza 3). Aici,
de fapt, avem de-a face cu o dublă etimologie populară, iar rolul
principal, în ambele cazuri, îl are prenumele Pătru/Petru: 1) protopop > pătrupop; 2) pătrupop > Pop Patru.

3. Prenumele celor născuţi în secolul al XIX-lea
Cea mai veche dată de naştere care apare în Registru este anul:
1858. Dintre cei născuţi în secolul al XIX-lea (între 1858–1899): 67
erau femei şi 70 bărbaţi.
Prenume feminine
Pe 57 de fişe apar prenume feminine scrise în limba română,
care apar sub două forme (structuri):
❍ numele de familie al soţului + prenume + numele de familie
al soţiei (de exemplu Marc Andronica Roxin); ori
❍ nume de familie + prenume (de exemplu Ruje Maria).
Sunt scrise în limba maghiară 10 prenume feminine, dintre
care prenumele apare pe 8 fişe (de exemplu Martyin Anna), iar pe 2
fişe apare doar prenumele soţului + sufixul maghiar (-né), semnificând căsătoria, după regulile limbii maghiare (de exemplu Szűcs
Sándorné).
Găsim şi nume în ambele limbi: nume de familie (maghiar) +
prenume (român) (de exemplu Netye Floarea).
Cele 65 de femei născute în secolul al XIX-lea, la care pe monumentul funerar apare prenumele, au primit la botez următoarele
11 prenume: Ana, Andronica, Domnica, Elisabeta, Eva, Floarea, Ilona,
Maria, Marta, Rafila şi Savita. Cele mai frecvente prenume au fost
Floarea (15 persoane, inclusiv Flarea [1] şi Floare[1]), Maria (15, inclusiv Mária [1]), Ana (13, inclusiv Anna [5]), Eva (10). Celelalte prenume feminine apar doar la câte 4 (Rafila, inclusiv Rafilla [1]), la
câte 2 persoane (Andronica, Savita) ori la câte 1 persoană/prenume
unice (Domnica, Elisabeta, Marta şi Ilona [doar varianta maghiară]).
Prenume masculine
Dintre 70 de nume de bărbaţi 65 au fost scrise în limba română
(de exemplu Marc Gheorghe) şi 5 în limba maghiară (de exemplu
Gurzó Flórián). Prenumele masculine a posesorilor născuţi, între
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anii 1858–1899, în Micherechi sunt la număr 12: Dimitrie, Flórián,
Gheorghe, Ioan (Joan, János), Josif, Kodra, Mihai, Nicolae, Sándor, Stefan, Teodor, Vasile (Vasilie, Vasiliu). În această perioadă, cele mai
frecvente prenume masculine erau: Gheorghe (19 persoane), Ioan
(17, inclusiv Joan [2] şi János [1]), Vasilie (13, inclusiv Vasiliu [4] şi
Vasile [3]) şi Teodor (7). Celelalte prenume masculine apar doar
la 3 (Nicolae), la câte 2 persoane (Dimitrie, Mihai, Sándor [variantă
maghiară], Stefan) sau la câte 1 persoană/prenume unice (Kodra
[variantă maghiară], Flórián [variantă maghiară] şi Josif.

4. Prenumele celor născuţi în secolul al XX-lea
Dintre persoanele Registrului în secolul al XX-lea s-au născut
1114: 581 de femei şi 533 de bărbaţi.
Prenume feminine
Prenumele femeilor, născute în secolul al XX-lea, apar sub diferite forme, şi variază după cele două limbi folosite în localitate,
numele soţului, şi ordinea numelui de familie şi a prenumelui:
➢ Nume de persoane în limba română
■ nume de familie + prenume (de exemplu Radici Floarea);
■ numele de familie al soţului + prenume + nume de familie (de
exemplu Cozma Ana Ciote);
➢ Nume de persoane în limba maghiară
■ numele de familie şi prenumele soţului + sufixul –né (de
exemplu Jova Mihályné);
■ numele de familie şi prenumele soţului + sufixul –né + prenume + nume de familie (de exemplu Borszéki Tivadarné Ilona Czizmadia);
■ numele de familie al soţului + prenume + nume de familie (de
exemplu Dézsi Anna Martyin);
■ nume de familie + prenume (de exemplu Csóka Virág);
Nume de persoane în două limbi
■ nume de familie + prenume (de exemplu Rocsin Juliana)
■ numele de familie al soţului + prenume + nume de familie (de
exemplu Bogyó Sidonia Stir).
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Unele variante ale prenumelor nu se pot delimita în mod clar:
astfel, Savita poate fi varianta prenumelui: Elisabeta. Dat fiind că
în secolul al XIX-lea Savita avea 2 posesoare, iar Elisabeta doar 1,
le-am considerat prenume diferite.
Gheorghe Bolocan (1999: 374) apreciază că după anul 1992
s-au înmulţit sensibil prenumele duble; din întregul inventar de
nume de botez dintre anii 1995–1999, analizat, în jur de 40% sunt
nume duble (referire la Zăbavă 2008: 396). În Registru numai pe
2 fişe apar prenume duble, prima pusă în 1952 (Ilona Virág), iar
a doua pusă la o fetiţă născută în 1977 şi decedată în 1983 (Évike
Gyöngyike). Aceste aparenţe indică începuturile pătrunderii în localitate a prenumelor duble şi influenţa maghiară.
Cele mai frecvente prenume (inclusiv variantele lor) din Micherechi sunt în secolul al XX-lea: Maria (156 persoane), Ana (131),
Floarea (107), Eva (65), Rafila (31), Ileana (18), Andronica (12), Iuliana
(6). Prin urmare, frecvenţa lor în comunitate este foarte mare, deoarece din 581 de persoane 526 au primit la botez aceste 8 prenume. Celelalte 23 de prenume feminine apar doar la 1, 2 sau 3
persoane, în total la numai 55: Angéla, Aurelia, Aurica, Catita, Cristina, Ecaterina, Elisabeta/Erzsébet, Erica, Eszter, Gyöngyike, Ibolya, Irén/
Irina, Monica/Mónika, Ráchel/Rachel, Rebeka, Rozalia/Rozalie/Rózsi,
Sára/Sarica, Saveta, Sidonia, Silvia, Tünde, Valeria şi Veronica.
Varianta maghiară a prenumelui Floarea, Virág, apare prima
dată pe monumentul funerar al unei persoane născută în anul
1900.
Prenume masculine
Prenumele bărbaţilor, născuţi în secolul al XX-lea, apar cu o singură structură, nume de familie + prenume, şi variază pe baza
limbilor:
➢ Nume de persoane în limba română (de exemplu Sava Gheorghe);
➢ Nume de persoane în limba maghiară (de exemplu Mnyeluc
József);
➢ Nume de persoane în două limbi (de exemplu Czirle Alexandru).
Pe baza Registrului, prenumele masculine ale persoanelor bo-
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tezate în secolul al XX-lea sunt: Alexandru (varianta: Sándor), Andrei, Béla, Codre, Csaba, Dan, Dimitrie (Dumitru, Demeter), Gavril
(Gábor), Gheorghe (György), Gyula, Ferenc (Ferencz), Flore (Flórián),
Imre, Ioan (Joan, János), Jenő, Iosif (Iosiv, Josif, József), Kálmán, Lajos,
Lőrincz, Mátyás, Mihai (Mihály), Nicolae (Miklós), Pavel, Petru (Petre,
Patru, Péter), Stefan (István), Teodor (Tivadar, Tibor), Traian, Vasile (Vasilie, Vasiliu, Vaszilie, László), Zsolt.
Dintre aceste 29 de prenume masculine (cu variantele lor), cele
mai frecvente au fost în secolul al XX-lea următoarele: Ioan (103
de persoane), Gheorghe (101), Teodor (88), Mihai (65), Vasile (53), Iosif
(22), Petru (21), Alexandru (17), Gavril (8), Imre (7), Stefan (7), Nicolae
(6). Aceste 12 prenume masculine apar la 498 de bărbaţi, dintre
cei 533. Celelalte 17 prenume apar de la câte 1 persoană până la
maximum 5 persoane, în total la 35 de persoane.
Varianta maghiară a prenumelui Vasile, László, apare, prima
dată, pe monumentul funerar al unui bărbat născut în anul 1902;
varianta Tivadar al prenumelui Teodor, apare, în anul 1901, respectiv, Tibor, în anul 1926 şi György pentru Gheorghe apare în
anul 1904.

5. Schimbare în alegerea prenumelor
Se desprind unele modificări semnificative dacă analizăm prenumele celor născuţi în secolul al XIX-lea şi în secolul al XX-lea.
Prenumele feminine
Prenumele feminine din secolul al XIX-lea, cu excepţia prenumelui Domnica şi a variantelor: Flarea/Floare, sunt puse şi în secolul
al XX-lea. Unele tendinţe noi se desprind în alegerea prenumelor
feminine în secolul al XX-lea, şi anume, apariţia prenumelor:
✓ creştine/biblice noi: Ecaterina (Gatita [probabil: Catiţa]), Elena,
Irina, Rachel, Sarica şi Veronica;
✓ de origine latină: Aurelia, Aurica, Cristina, Iuliana, Monica, Rozalia, Sidonia, Silvia şi Valeria;
✓ europene moderne: Erica;
✓ maghiare: Angéla, Erzsébet, Eszter, Éva, Évike, Gyöngyike, Ibolya, Irén, Juliana/Julánna (sic!), Ráchel, Rebeka, Rózsi, Sára şi Tünde;
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✓ româneşti cu variante noi sau hipocoristice: Anuta, Florica/
Flara, Ileana/Ilena, Marioara şi Saveta;
✓ româneşti transliterate cu litere maghiare: Andronika/Andrónika;
✓ maghiare, pentru echivalarea unor prenume româneşti, fiind răspândite sub influenţa administraţiei civile maghiare: Floarea = Virág (26 de posesoare). Nu apare deloc forma, Flóra, varianta maghiară cea mai apropiată de prenumele feminin român, şi
frecventă în alte localităţi româneşti din Ungaria (de exemplu în
Chitighaz).
Prenumele masculine
Prenumele masculine din secolul al XIX-lea sunt alese şi în
secolul al XX-lea. Doar o diferenţă de transliterare (o altă variantă) apare pentru prenumele masculin: Kodra (secolul al XIX-lea) şi
Codre (secolul al XX-lea). În secolul al XX-lea apar şi prenume noi:
✓ creştine/biblice: Andrei, Dan, Gavril, Pavel şi Petru;
✓ al unei personalitate din epoca romană: Traian;
✓ maghiare: Béla, Csaba, Gyula, Ferenc, Imre, Jenő, Kálmán, Lajos,
Lőrincz, Mátyás şi Zsolt;
✓ maghiare, pentru echivalarea unor prenume româneşti, şi
fiind răspândite sub influenţa administraţiei civile maghiare: Teodor > Tivadar/Tibor, Vasile > László. Nu apar formele maghiare, Tódor
şi Vazul, mai apropiate de cele româneşti, şi cunoscute în alte localităţi româneşti din Ungaria (de exemplu în Chitighaz şi Giula).

6. Variabilitate în alegerea prenumelor
Variabilitatea şi frecvenţa prenumelor din Micherechi va fi studiată pe baza unui index de frecvenţă. Acest index va fi calculat pe
baza prenumelor şi a posesorilor: numărul persoanelor împărţit
cu numărul prenumelor.
Cu ajutorul acestui index vom afla, în medie, după câte persoane apare un prenume nou. Acest index de frecvenţă ne arată cât
de variate erau, în cele două secole cercetate, prenumele feminine
şi masculine.
Indexul de frecvenţă a prenumelor feminine din secolul al XIXlea este 5,90 (adică tot cam la a şasea persoană se atribuie un alt

Simpozion

183

prenume), iar cel din secolul al XX-lea este 16,99 (adică tot cam la
a şaptesprezecea persoană se atribuie un alt prenume) (v. Figura
1). Rezultatele calculărilor ne arată că mai puţine persoane au acelaşi prenume în secolul al XIX-lea decât în secolul al XX-lea, şi în
secolul al XIX-lea mai puţine fete/femei au purtat acelaşi prenume
decât în secolul al XX-lea.
Indexul de frecvenţă al prenumelor masculine în secolul al
XIX-lea este 6,36 (adică tot cam la a şasea persoană se atribuie un
alt prenume), iar cel din secolul al XX-lea este 18,41 (adică tot cam
la a optsprezecea/nouăsprezecea persoană se atribuie un alt prenume). Tendinţa este la fel şi la bărbaţi: mai puţini au avut acelaşi
prenume în secolul al XIX-lea decât în secolul al XX-lea (v. Figura
1).
Figura 1
Index de frecvenţă al prenumelor din Micherechi

7. Concluzii
Studiul, examinând varietatea şi frecvenţa prenumelor din Micherechi, caută stabilirea unor reguli de alegere a lor, deoarece
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prenumele, în general, nu se alege la întâmplare şi – cum afirmă
Petru Pruteanu (2011) – „este mai mult decât un apelativ sau un
cod alfabetic personal (analogic cu codul numeric personal)”.
În secolul al XIX-lea 11 prenume feminine (în plus variantele
lor) apar – în fişele Registrului examinat – la 65 de posesoare, dintre care 8 au avut prenume maghiare. Cele mai frecvente prenume feminine erau: Floarea (15), Maria (15), Ana (13) şi Eva (10). În
secolul al XX-lea numărul fişelor din Registru cu prenume feminine este cu mult mai mare: 581. Pe acestea apar 31 de prenume
feminine (în plus variantele lor). Cele mai frecvente prenume feminine din acest secol erau cele din secolul anterior, doar clasamentul prenumelui Floarea nu s-a menţinut: Maria (156), Ana (131),
Floarea (107) şi Eva (65). Putem constata că în aceste secole – ca de
obicei (v. Dănilă 1998–1999: 123) – criteriul genealogic primează în
alegerea prenumelor, adică dorinţa de perpetuare a prenumelui
unui membru al familiei sau al unei rude apropiate (părinţi, bunici, naşi etc.). Dispare prenumele Domnica în secolul al XX-lea şi
se ivesc diferite prenume de origine latină (9), creştine (6) şi, cele
mai multe, maghiare (14).
Tendinţele de schimbare a prenumelor masculine sunt asemănătoare. În secolul al XIX-lea dintre cele 12 prenume masculine, care apar pe 70 de fişe, 65 au fost româneşti şi 5 maghiare.
În această perioadă, cele mai frecvente prenume masculine erau:
Gheorghe (19), Ioan (17), Vasilie (13) şi Teodor (7). Iar în secolul al XXlea dintre cele 29 de prenume masculine cele mai frecvente erau:
Ioan (103), Gheorghe (101), Teodor (88) şi Mihai (65). Teodor devine
mai răspândit şi Mihai devine mai frecvent faţă de Vasilie.
Cele mai frecvente prenume din Micherechi, din ambele secole,
sunt prenume creştine. Cu excepţia prenumelui feminin Floarea,
care are legătură şi cu natura, cu frumosul, ori cu zeița florilor din
mitologia romană. (Este cunoscut că romanii organizau serbările
de primăvară Floralia, în cinstea ei.) Dar prenumele are şi legătură
biblică prin Floriile sau Duminica Floriilor (v. calendarul creştin).
În secolul al XIX-lea prenumele erau cu mult mai variate faţă
de cele din secolul al XX-lea. Alegerea unor prenume feminine ori
masculine erau exagerate în secolul al XX-lea. Cea mai mare dife-
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renţă, între prenumele feminine şi cele masculine din acest secol,
este intensitatea relativ mai mare a prenumelor de origine latină
printe cele feminine (9), decât printre cele masculine (1). Aşadar,
tendinţa inovatoare apare pentru prima dată referitor la prenumele feminine, şi cele masculine rămânând cu mult mai tradiţionale. Cu toate că, în onomastica românească, începând cu a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, erau introduse prenume latine (v.
Dănilă 1998–1999: 125), aici apar doar în secolul al XX-lea. După
părerea lui Oliviu Felecan (2010), aceste prenume latine se încadrează în procesul de re-latinizare a limbii române: „In the field of
anthroponymy, the re-Latinization had as consequence the massive adoption of names from Latin history and literature, starting
with the 19th century” (În domeniul antroponimiei, re-latinizarea avea drept consecință adoptarea masivă a unor nume din istoria și literatura latină, începând cu secolul al XIX-lea [traducere
AB]) (Felecan 2010:76).
Argumentul lingvistic îl găsim la Al. Graur (1965: 11): „dacă
numele latinesc Traianus s-ar fi păstrat neîntrerupt în romîneşte,
el ar fi trebuit să fie pronunţat astăzi Trăin. Dar deoarece numele
s-a pierdut şi a fost reluat de curînd din cărţi, el are la noi o formă
mult mai apropiată de cea latinească”.
Registrul examinat, precum şi monumentele din cimitir (in
situ), sunt resurse, nu numai pentru studierea prenumelor, ci şi
pentru multe alte date lingvistice. În final, fără să facem o analiză
a lor, înşirăm unele, care, eventual, ar merita atenţie:
❍ Nume de familie caracteristice locului: Ardelean, Băican, Băra,
Boca, Buta, Cora, Cosma, Cefan, Ciote, Iova, Isai, Iuhas, Gomboş, Gurzău, Hoţopan, Marc, Martin, Mihuţ, Netea, Nistor, Pătca, Pătcaş, Petruşan, Poiendan, Pui, Radici, Rocsin, Ruje, Sava, Ţirlea etc.;
❍ Formule funerare (Odihneşte în pace! Fie-i ţărâna uşoară! etc.);
❍ Declaraţii referitoare la viaţa decedaţilor: Biserica le-a fost izvorul credinţei în Dumnezeu.;
❍ Dialoguri între morţi şi vii (cei care citesc textul monumentului):
„A NOASTRĂ E ODIHNA/A VOASTRĂ E DOREREA (sic!)
❍ Citate biblice şi alte versuri:
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„Fericiţi sînt cei ce în domnul mor
căci merg la Isus şi văd îngerii
cîntînd şi-o cunună aşteptînd
şi-o răsplată de nespus pregătită
de Isus”;
❍ Registrul conţine doar două supranume masculine: Amigo şi
Bobe. Supranumele, de obicei, se foloseşte oral, nu apare în acte
oficiale, care atestă identitatea unei persoane, şi, ca urmare, nu
este o regulă să fie inclus în inscripţiile funerare;
❍ Substantive comune: ocupaţia/pasiunea vadász (vânătorul)
(apare pe 2 monumente), termeni referitor la rolul decedatului în
familie: soţia, bunicul, bunica;
❍ Regionalism: pătrupop (v. mai sus);
❍ Transliterarea sunetului românesc în limba maghiară: ţ > cz
(v. mai jos);
❍ Palatalizarea consoanei: m + ĭe > ń (nume de familie: Nyelucz
[ńeluţ]);
❍ Monoftongizarea diftongului: ĕa > a (nume de familie: Lácz)
etc.
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Poza 1
Structura numelor de persoane in situ (v. Tabelul 1)
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Poza 2
Monument refăcut după 2000 in situ (v. Tabelul 2)
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Poza 3
Monumentul protopopului in situ (v. Tabelul 3)
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Iulia Mărgărit

Câteva observaţii asupra unor unităţi
paremiologice culese de la românii din
Micherechi (Ungaria)
Lucrarea de faţă a fost elaborată pe baza volumului bilingv,
Méhkeréki szólások és közmondások, Proverbe şi zicători din Micherechi,
semnat de Hocopán Sándor (Alexandru Hoţopan), Gyula, 1974.
Publicarea tomului respectiv prezintă importanţă deosebită
pentru comunitatea românilor din Ungaria, în mod special, pentru cea din Micherechi. După cum se arată în Prefaţă, p. 4, localitatea cercetată „este singura aşezare curat românească [din Ungaria] în care – până în zilele noastre – fiecare cunoaşte încă limba
maternă”. În plus, populaţia, majoritar, s-a ocupat şi se ocupă
intens cu agricultura. Atât îndeletnicirea comună, cât şi izolarea
aşezării au favorizat conservarea, păstrarea „tradiţiilor, datinilor
şi obiceiurilor care constituie adevărate comori pentru cercetările
etnografice” (Prefaţă, p. 6), precum şi coeziunea localnicilor în viaţa spirituală comunitară. Alte detalii furnizate în aceleaşi pagini
introductive vin să gireze şi să sporească valoarea volumului publicat. Autorul, Alexandru Hoţopan, el însuşi originar din Micherechi, cu siguranţă, a cunoscut materialul paremiologic cules, cel
puţin în parte, de unde şi convingerea că încredinţarea acestuia
spre tipărire onorează o datorie morală faţă de consătenii săi, mai
întâi, şi, apoi, faţă de românii din Ungaria. Prin actul respectiv,
ediţia bilingvă de proverbe şi zicători întregeşte patrimoniul cultural al minoritarilor români sub aspectul înţelepciunii populare, depozitate în formele lapidare ale proverbelor şi zicătorilor.
Pentru toţi cei interesaţi să cunoască îndeaproape zicerile scoase
din anonimat sau să le aprofundeze din punct de vedere sapienţial-ştiinţific, volumul menţionat constituie o ofertă generoasă. În
acest sens, în prezentul demers, ne-am propus o descriere a vari-
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antei locale de limbă română, reflectate de proverbele şi zicătorile
din Micherechi, limbă a cărei capacitate exponenţială, dat fiind
prestigiul lingvistic al localităţii printre minoritarii respectivi, şi,
nu numai, determină extensiunea observaţiilor, caracterul lărgit,
generalizat al acestora asupra celorlalte comunităţi.
Pentru urmărirea şi sistematizarea observaţiilor am recurs la
prezentarea pe compartimentele limbii.
În domeniul f o n e t i c i i apar, în egală măsură, f a p t e v e c h i ,
dar şi fapte noi. Din prima categorie menţionăm variantele etimologice ale unor cuvinte moştenite din latină: beşică < lat. vessica: Se
umflă ca o beşică „se zice despre omul iute din fire” (511); câne < lat.
canem, faţă de inovaţia câine din limba standard: Pă câne nu-i face
clisă grasă (200). Varianta se păstrează şi în expresia cu reduplicare
câne-câneşte, probă a circulaţiei cuvântului în forma primordială:
Nu lucră, numa câne-câneşte (484); dirept < lat. directus: Îi dirept ca
fune-n sac (271); direptate < dirept + suf. -ătate: Direptate-i cum o face
cei de sus (272); fune < lat. funem: Îi dirept ca fune-n sac (271); mâne <
lat. manem se distanţează formal de varianta generalizată mâine:
Ce poţi face astăzi nu lăsa pe mâne (314).
Ca f a p t e n o i , menţionăm mai ales cazurile de accidente fonetice pentru valoarea lor probatorie în ceea ce priveşte funcţionalitatea limbii, caracterul uzual al acesteia. Este unul din modurile prin care vorbitorii îşi perfecţionează, cotidian, limba prin noi
variante care să le faciliteze rostirea. Ne-am oprit asupra următoarelor cazuri:
a s i m i l a r e : cărindar < calendar < lat. calendarium ([l] – [r] > [r] –
[r]): Nu-i capu meu cărindar (158); jejet < dejet < deget < lat. digitum
([d] – [j] > [j] – [j]): Gol ca jejetu (443); jejerată < dejerată < degerată <
lat. degelare ([d] – [j] > [j] – [j]): N-ajunge [= nu valorează] lucru lui
o ceapă jijerată (489); zuua < ziua < lat. diem ([i] – [u] > [u] – [n]): La
zuua lui Şuhan „niciodată” (856).
d i s i m i l a r e : chemiţa < chemniţa < temniţă < v. sl. temnica ([mn]
> [m]): Decât în avere muierii / Mai bine-n chemiţa ţării (28); fereastă
< fereastră < lat. fenestra ([r] – [r] > [r]): Aşa-i ca fereasta cu două feţe
(p. 88); găină < lat. gallina ([ă] – [ă] > ă): gină, sub influenţa limbii
maghiare, ghină: Învaţă ou pă ghină (966).
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m e t a t e z ă : crapă < capră < lat. capra: Pânde sare crapa sare şi iada
(231); încruscăm < încuscrăm < în- + cuscru < lat. consoc(e)rum: Nu ne
încruscăm laolaltă „nu putem coopera, colabora” (432).
e p e n t e z ă : sclab < slab < v. sl. slabŭ: Nu este sculă rea, numa meşter sclab (804); Dacă dai brâncă cu sclab, sclab eşti „numai netrebnicii se împrietenesc între ei” (800). (Autorul a respectat, în glosă,
semantismul din secolul al XVI-lea al împrumutului!).
În domeniul m o r f o l o g i e i am identificat următoarele particularităţi: p l u r a l e î n v e c h i t e : cioară s.f. pl. în loc de ciori:
Multă cioară / Pă una o aboară: „Cei uniţi îi pot învinge pe cei puternici” (180); ghizde, în loc de ghizduri: Nu s-o spurcat în fântână
numă pă ghizde (p. 340); lacrăme, în loc de lacrămi: Nu-i spăla fundu
cu lacrăme (453); pălmi: a purta pe cineva în pălmi „a te comporta
cu multă gingăşie” (637).
Pentru p r o n u m e l e p e r s o n a l menţionăm ca i n o v a ţ i e
atribuirea valorii verbale unor forme atone, în absenţa verbului.
Este vorba de identitatea vocalică terminală dintre pronumele mi,
ţi şi forma verbală -i, pentru indicativ prezent 3 sg., sau pentru
auxiliarul vei, viitor 2 sg., în urma căreia a avut loc, probabil, contragerea: mi-i > mi, ţi-i > ţi. Situaţia a fost reperată de Al. Graur
1939: 176–177, pentru Muntenia, sub titlul de „forme pronominale
cu valoare verbală” şi comentată pentru aceeaşi provincie, după
o jumătate de secol, de Mărgărit 1999: 93–99. Prin urmare, aceeaşi
particularitate, în două arii extreme ale dacoromânei, pledează
pentru unitatea limbii române: Cum ţi aşterne, aşa-i durmi (25);
Cum ţi ferbe, aşa-i mânca (334); De mulţam mi plin podu (576); Ce
floare ţi rupe, aşa-i minosa (341); Dă-mi, Doamne, ce mi da / Numa o
teatră-n cap nu-mi da (869).
La c a t e g o r i a v e r b u l u i , în paradigma lui mânca se întâlnesc forme fără reduplicare (mânc în loc de mănânc), ca, de altfel, în
întreaga arie nord-vestică: Cine s-amestecă-n tarâţă p-acela-l mâncă
porcii (866); Atuncea mânce când i-oi da eu! (539). Altele apar fără
sufix morfologic: griji pentru grijeşte: Grij dă sac până-i plin! (775).
Foarte frecvente sunt formele verbale inverse: Trăi-o-ar trei zile cu
cea dă astăzi! (886); Cine-mi dă sfatul deie-mi şi colacul! (810).
În domeniul f o r m ă r i i c u v i n t e l o r cele mai multe creaţii
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sunt d e r i v a t e , iar dintre acestea, majoritatea au caracter învechit: stupar „prisăcar” < stup: Tăt stuparu să linje pe jejete (840);
lăcomos „foarte lacom” < lacom: Ce-i în lume lăcomos? / Banu şi omul
frumos (458); lenos < lene: Lenosu mult aleargă, zgârcitu mult păgubeşte (465); tucoi < tucă „curcan”: a roşi ca tucoiu (902). Derivatul
moţional, analizabil prin baza derivativă tucă „curcă”, împrumut
din limba sârbă (tuka), formal, este mult mai apropiat de etimon
decât varianta tutcoi < tutcă, înregistrată în DLR pentru vestul
Transilvaniei.
Cele câteva d e v e r b a l e identificate prezintă situaţii diferite
fie prin caracterul inedit, scopitură „scuipat” < scopi: a fi aproape
de-o scopitură (19), fie prin semantismul dezvoltat, prin specializare: cerător „peţitor” < a cere în căsătorie: a se clăti anevoie cerătorii
(ca gozul de la uşă) (168); spălătoare „acţiunea de a se spăla”: Pă cum
îi spălătoare aşa-i şi ştergătoare (829); ştergătoare „acţiunea de a se
şterge după baie”.
D e r i v a t e l e c u p r e f i x prezintă, la rândul lor, caracter învechit prin derivativele selectate, dar şi prin atestarea lor în limba
secolului al XVI-lea: înştimba, var. hipercorectă pentru înschimba:
Cânele nu-s înştimbă păru (197); neavere: A te ajunge pe dinapoi sărăcie şi neavere (791).
Compartimentul cel mai spectaculos îl constituie l e x i c u l . În
structura acestuia, figurează unităţi specifice secolului de început al culturii române. Dintre acestea bine reprezentat este brâncă.
consemnat de bibliografie în aria vestică a dacoromânei şi, de curând, şi în cea sudică (Mărgărit, Vocab., 85–87), cu ambele sensuri,
cel primordial „labă de animal”, dar şi cel conturat pe terenul limbii române, „mână”. În materialul cules din Micherechi, cuvântul
figurează cu noul înţeles: a da brânca cu Dumnezeu „a avea noroc”
(306); a fi brâncă direaptă (31); unde ţi-s brâncile acolo fie-ţi şi capul
(82); a fi bătut cu amândouă brâncile „a fi fără noroc” (83); o brâncă
spală pe alta (84); a fi bun legat şi de brânci şi de picioare (97); dacă te
joci cu cânele trebuie să ai botă-n brâncă (198); nu da pasărea din brâncă pe cea de pe gard (641); porunca cât brânca (718); a-i arde lucru-n
brânci (486); dacă dai brâncă cu sclab, sclab eşti (800); ce văd ochii nu
lasă brâncile (925); la tăt omu cătă el să-ndoaie brâncile (947).
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Alături de brâncă care, la nivelul limbii standard, şi-a restrâns
drastic aria în concurenţă cu mână < lat. manu, pietrificându-se în
expr. a da brânci şi deverbalul a îmbrânci, se întâlnesc câteva verbe care perpetuează, ca baze derivative, construcţii prepoziţionale arhaice cu prepoziţia a < lat. ad: anota < a trece apa a not, anumăra
< a da (banii) a număr; a ascălda < a se scălda a apă: a şti anota ca
secure (11); banii-s buni anumăraţi, muiere bătută (35); a se ascălda
în bunuri (102).
Alte câteva unităţi lexicale apar cu formele etimologice, înregistrate pentru secolul al XVI-lea: cura „a curge” < lat. currere: câta
cură na-ţi în gură „a mânca (din lăcomie) tot ceea ce câştigă cineva” (390); demica „a mărunţi” < lat. demicare: a avea ce demica în chisăliţă „a fi om cu stare” (176); porumb „porumbel” < lat. palumbus; a
trăi ca porumbii „a trăi în armonie” (894).
În compartimentul s e m a n t i c i i ne-au reţinut atenţia unele
s e m a n t i s m e absente din limba standard:
bate „a lătra” < lat. batt(u)ere (v. DA s.v. IX.), conservat astăzi regional (v. DEX s.v.): Cânele care bate nu muşcă (196); cuminte adjectiv creat pe terenul limbii române din construcţia prepoziţională
cu minte, prin aglutinarea componentelor. Sensul primordial „inteligent, înţelept” s-a păstrat multă vreme, chiar şi după crearea
compusului, după cum atestă textele populare: Cel cuminte tace
şi rabdă (248); Cel cuminte învaţă din păţala altuia (246); Cel cuminte
tace şi face (247); clăti refl. „a se mişca” < v. sl. klatiti, după DA s.v.
III. 7., vechi şi popular: Nu să clăteşte frunza, dacă nu suflă vântu
(356)2; ferbe „a găti” < lat. fervere, cu atestări în limba veche (v. DA
s.v. II.1.): Cum ţi ferbe, aşa-i mânca (334); închina „a trata cu băutură,
a cinsti” < lat. inclinare, atestat în DA s.v. 7, pentru Transilvania
cu acest sens (Încă nu uitase cu ce păhar i-a fost închinat – Şincai):
Cu ce păhar te-nchină, cu acela-i mulţămeşte (646); lemn, pl. lemne
„copac până stă în picioare” < lat. lignum (după DA). Semantismul
etimologic se conservă, în general, în aria nordică: Nu vede pădurea
dă lemne (645), „se spune despre cineva care, fascinat de mulţimea
obiectelor din structura unui tot, pierde din vedere tocmai totul,
întregul”; mereu „încet, domol, fără grabă”, sens regional după
DLR, atestat în Lexiconul de la Buda, în HEM, în Densusianu: Ha-
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ţeg: Mereu ajung departe (266); nare, învechit şi regional „nas” < lat.
naris, atestat încă din secolul al XVI-lea (cf. Psalt., 243, după DLR).
Ulterior cuvântul s-a restrâns într-o anumită arie: Există o regiune
întreagă în Ardealul de nord şi de vest, care nu întrebuinţează cuvântul
nas, ci îl înlocuieşte prin nari, un vechi plural al lui nare (Dacoromania VI, 510, v. şi DLR s.v., nară I.2.3). La minoritarii români din Micherechi, lexemul în discuţie s-a fixat în câteva formaţii paremiologice: a fi gros la nare: Grosu-i la nare! „este obraznic, fără ruşine”
(584); a freca pe cineva la nare „a-i spune cuiva ceva neplăcut” (585);
a-şi băga narele unde nu-i ferbe oala: Nu-ţi băga narele inde nu-ţi ferbe
oala! „Nu te amesteca în treburile altora! (586); pană „floare” < lat.
pinna impune o precizare în privinţa semantismului, o inovaţie
pentru o anumită zonă a românităţii, situată în aria nord-vestică
a dacoromânei. În acest spaţiu, pană defineşte orice tip de floare, atât naturală, cât şi artificială, după cum au arătat cercetările
efectuate în comunităţile româneşti din Ungaria (TD – Ung., 359)4.
În fondul paremiologic din Micherechi pană apare într-o definiţie
metaforică a norocului, mai precis a rarităţii acestuia: Mândră pană-i norocu, / Nu răsare-n tot locu. / Ci răsare-n fund dă vale, / Din o
sută unu l-are (616); vârtute „putere, forţă fizică” < lat. virtutem: Mai
mult cu minte decât cu virtute „e mai uşor a lucra cu socoteală decât numai din puteri” (532) (v. la I. Creangă „a lucra cu cei tari de
virtute şi slabi de minte”); sminti „a greşi” < v. sl. sumenti, sumenton, după DLR „învechit şi popular”, bine reprezentat în Transilvania (Se uită lung la ele [= fete], să nu smintească cumva, apoi zise:
„— Tu eşti?” – Reteganul P.V., 66, după DLR): Şi cel ocoş zminteşte
„Oricine poate greşi” (624).
În categoria e l e m e n t e l o r r e g i o n a l e , cele mai numeroase
sunt, în chip firesc î m p r u m u t u r i l e m a g h i a r e . Dintre acestea cele mai multe se întâlnesc, în aceeaşi calitate, în aria nord-vestică a dacoromânei: bacău „traistă” < magh. bakó, înregistrat în TD
– Ung., Gl. s.v.: a muri de foame cu pita-n bacău (344) „a fi leneş”; bai
„necaz, supărare” < magh. baj: Baiul nu vine singur (30). Prezenţa
împrumutului regional, în textul citat, corespunde variantei generale în româna standard: Un necaz nu vine singur. Pe aceeaşi temă:
Baiul tot neaşteptat vine (31) şi într-o organizare particulară, mai
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puţin cunoscută, specifică românilor din Ungaria: Bunu-i bătrânu
la casă, că, dacă nu este bai, el face (49); biciuli „a aprecia, a preţui”
< becsülni: Cine nu biciuleşte fileru, nu merită coroana „Banul, oricât ar fi de mic, trebuie preţuit” (337); căpeneag „manta” < magh.
kőpenyeg: a-şi întoarce iute chepeneagu „a fi versatil, a-şi schimba
rapid părerea” (171); botă „nuia, băţ” < magh. bot, formal mult mai
apropiat de etimonul maghiar decât varianta din limba standard,
bâtă, rezultatul unei evoluţii pe terenul limbii române: Cine-i mânios puie bota jos „cui nu-i place să plece” (70); Îi destul o botă la un
car dă oale (71); Dacă te joci cu cânele treabă ş-ai botă în brâncă (198);
bocoancă, cu o inovaţie de formă faţă de bocanci din limba standard
< magh. bakancs: Aci-l strânje bocoanca! „se spune atunci când s-a
aflat cauza răului (66); bolondaică „numele unei plante otrăvitoare”
atestă formal etimonul maghiar bolond „nebun” de la care s-a creat derivatul la nivelul graiurilor româneşti din Ungaria, nefiind
înregistrată, la acelaşi nivel, în ţară: Gândeşti c-o mâncat bolundaică (69); borbil „frizer”, împrumut maghiar cu circulaţie limitată la
vocabularul minoritarilor români din sud-estul Ungariei, după
magh.: borbély: Văzut-ai cizmaş cu cizme bune şi borbil ras? (192); căput „poartă” atestat în lexicul din Micherechi şi comentat de Ana
Borbély 2001, 160 între împrumuturile maghiare care au conservat în limba de adopţie (româna) desinenţa de acuzativ -t: kapu,
acuzativ, kaput > rom. căput: Să uită ca boul la căputu nou (76); clop
„pălărie” < magh. kalap: Aşa-i inde muiere poartă clopu „se spune
despre o gospodărie slabă”; feşti „a vopsi” < magh. festeni: Nu-i
dracu pă cum îl feşteşti (242) „nu-i dracu aşa după cum e zugrăvit”
(cf. rom. nu-i dracul atât de negru; jeb „buzunar” < magh. zseb: Scoate
dintr-on jeb şi bagă în celălalt (441) la adresa cuiva care îşi amortizează cheltuielile; leveşe „supă” < magh. leves: Îi mai scumpă levese
decât carne „se zice când cheltuielile de pregătire costă mai mult
decât realizarea scopului” (467); nealcoş „încrezut, fudul”: Îi frit de
nealcoş „se spune despre cineva atât de îngâmfat încât aproape
îşi face rău sieşi (= frit) (599); poţoc „şobolan” < magh. pococ: Se sporesc ca poţocii [„referitor la o familie extrem de fertilă”] „creşte
numeric, se înmulţeşte” (519).
Î m p r u m u t u r i l e d i n s â r b ă , la rândul lor, pot constitui
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nucleul unor proverbe sau zicători: lud „bleg, prost” < srb. lud: Cine-i surd îi şi lud (846). Defectul în cauză afectează profund starea de spirit a celui suferind: cf. Îi lud ca vineri seara „este foarte
prost” (491); ludaie „dovleac” < srb. ludaj: Are cap cât o ludaie „se
rosteşte la adresa cuiva cu mintea slabă” (124); Numa capu îi mare şi
gol ca o ludaie „se zice despre omul care doar în aparenţă se vede
deştept” (133);
În textele analizate, apar şi î m p r u m u t u r i d i n u c r a i n e a n ă : calic „lipsit de mijloace materiale, sărac, sărman” < ucr. kalika:
îl face calic: „la adresa cuiva care a fost spoliat total” (115); buhai
„haină lungă, ţărănească, manta” < ucr. buhaj: Atâta te-ntinde cât teajunge buhaiu „Este bine ca omul întotdeauna să dorească în măsura posibilităţilor de care dispune”: Aşa-şi întoarce buhaiul după
cum bate vântul „se atribuie unei persoane care îşi schimbă părerea
în funcţie de situaţie” (93):
***
Urmărind cele câteva unităţi paremiologice culese din Micherechi, din punctul de vedere al limbii în care au fost formulate, se
poate observa că în ciuda dimensiunii minime pe care a îmbrăcat-o fiecare zicere, acestea reflectă particularităţile lingvistice ale
ansamblului ca orice corpus de texte.
Din acest motiv se cuvine să subliniem valoarea lor documentar-istorică indiscutabilă. În plus adăugăm şi observaţia că unele
dintre parimii sunt comune cu întregul areal românesc, caracterul regional fiind impus de nucleul lexical exprimat printr-un
regionalism: bai în loc de necaz: Baiul nu vine singur (30); căput
pentru poartă: Se uită ca bou la căputu nou (76); voroveşti în loc de
vorbeşti: Dă lup voroveşti, cu el te-ntâlneşti! (498) (cf. Vorbeşti de lup
şi lupul la uşă!); neam, năneam pentru frate, nefrate: Neam năneam.
Brânza-i pe bani! (600); pană pentru floare: Mândră pană-i norocu, Nu
răsare-n tot beu (615).
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NOT E
1. Numărul menţionat reprezintă notaţia din volum.
2. În general, verbul are curs la etnicii români din Ungaria, fiind atestat
de cercetările noastre în zonă (TD – Ung., CXLIV, Rom. Ung., 348),
dar şi de cele ale cercetătorilor români localnici: Omu de la care o furat
[laptele] o mărs oarinde ş-o-ntrebat ce şi facă… o zis că şi ţipe chemeşe după
el şi ţipe pă vacă, apu ieie o botă mare apoi şi bată vaca. O bătut vaca, vaca
nu s-o clătit, numa o stat (Martin 1989: 28). Maica şi c-o vecină o tăiet
broasca şi aşă m-o tras vie pe jejet[ul infectat] … Apu eu am ţinut aşa, numa
tăt n-o murit broasca, să clătea. Apu eu când să clătea broasca, tăt cuc
săream (Borza 1984: 13). Verbul reflexiv a dezvoltat o accepţie figurată:
„a se agita, a se tulbura”: Când aud muzica românească sânjele se clăteşte-n
mine (Apateu, TD – Ung., CXLIV, Rom. Ung., 348).
3. Valorificat de Emil Petrovici (1970: 41) ca element lexical emblematic
pentru Crişana, nare constituie un element uzual şi în graiul etnicilor
români din Ungaria: Nu coace [despre o bubă] / Că bine te-oi alege, / Din
faţa obrazului, / Din crucea nărilor (Borza: 12); Cine joacă-n postu mare,
Pice-i piele de pe nare! (Garami 1984: 37). Lexemul s-a fixat şi în expresii
pentru care româna standard deţine variantele cu nas: a căpăta peste
nare [= nas]; (a fi) fără nare [= nas]: Cine mergea la biserică să-şi cunune
pruncii să-i creştineze dară la popa? No, dară, ca şi nu capete mamele păstă
nare când mereau şi să cuminece ne-am cununat şi noi la popa (Hoţopan
1996: 278, 300). D-apoi, ca cel fără nare, tăt cântam aşa, când şi când mă
lăsa el [la biserică] (Hoţopan 1982: 25].
4. În textele culese de cercetătorii români din Ungaria şi din România,
ambele accepţii sunt bine reprezentate: La muieri [pentru înmormântare]
s-o ţesut şi o măsăriţă cu pene cosâte cu brâncă (Marc 1982: 12). [Mai
demult] nu era casă cu pene pe pereţi [= zugrăvită] (Bedeu). S-apucă
grădinaru şi sapă penele şi le udă (Purdi, 41). Birăiţă, birăiţă, / Nu purta
roche pristiţă, / Ci poartă roche cu pene / Pân’ mai ai oleac de vreme (Texte,
50); Zis-a mama să mă-nsor, / Că nu-mi stă bine fecior, / Ci-mi stă bine cu
nevastă / Ca şi la pana-n fereastră (ibid., 53). Dacă o fată visează cunună
din pene înseamnă că s-a mărita (ibid., 39). Nu uda penele duminica c-or
face viermi la rădăcină (Nicula 2001: 29).
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Maria Marin, Daniela Răuţu

Probleme ale literarizării în Dicţionarul
graiurilor româneşti din Ungaria
1. Dicţionarul graiurilor româneşti din Ungaria (DGRU), de Maria
Marin, Iulia Mărgărit, Carmen-Ioana Radu, Daniela Răuţu de la Departamentul de Dialectologie şi Sociolingvistică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române din
Bucureşti, în colaborare cu Ana Borbély de la Institutul de Cercetări
Lingvistice al Academiei Ungare de Ştiinţe din Budapesta, reprezintă o
lucrare lexicografică de tip special. Caracterul său ieşit din comun este
asigurat şi explicabil, mai întâi, prin specificul graiurilor studiate şi, în
al doilea rând, prin conţinutul, varietatea şi bogăţia materialului, dar şi
prin modalitatea de abordare a acestuia (cf. Marin, Răuţu 2017).
Dicţionarul este prima şi, deocamdată, singura lucrare de acest fel
pentru graiurile româneşti din afara graniţelor ţării, lucru pe care îl percepem ca pe o mare responsabilitate şi care presupune o serie de dificultăţi.
Mai întâi de toate, dorim să readucem în atenţia cititorilor cuvintele
memorabile ale regretatului Eugen Glück, rostite acum vreo zece ani, cu
ocazia unuia dintre Simpozioanele de la Giula ale cercetătorilor români
din Ungaria, şi anume că niciodată nu este uşor să fii minoritar. De aceea şi cu atât mai mult este foarte important ca minoritarii să aibă motive
să se mândrească cu ceea ce sunt şi cu ceea ce au fost, cu tot ce îi poate
identifica pozitiv în societatea în care trăiesc.
Unul dintre motivele de mândrie reală, nu deşartă, este limba română
vorbită de înaintaşii românilor de azi din Ungaria, în legătură cu care
noi, cercetătorii lingvişti, dialectologi din ţară, alături de specialiştii din
Ungaria, am încercat şi încercăm în continuare să evidenţiem şi să facem cunoscute calităţile lingvistice şi artistice remarcabile ale acesteia.
2. Dacă una dintre trăsăturile limbii române vorbite de către românii din Ungaria este caracterul ei arhaic, aceasta trebuie să fie în mod
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clar percepută ca o calitate, ca una dintre trăsăturile pozitive pe care să
reuşim să le evidenţiem ca pe un element de stabilitate şi de rezistenţă.
Am încercat cu diverse ocazii, atât în cadrul simpozioanelor de la
Giula, cât şi în contribuţii ştiinţifice publicate în ţară (TD–Ung.; Rom.
Ung.; Marin 2014; 2016; Mărgărit 2014; 2016) să scoatem în evidență
și să explicăm situația datorită căreia româna vorbită în Ungaria deţine
şi păstrează vii, în circulaţie o serie de cuvinte vechi şi nu numai, unele dintre ele atestate în dicţionarele româneşti drept elemente specifice
limbajului bisericesc. Faptul acesta, alături de alte dovezi invocate adesea în lucrările colegilor noştri din Ungaria (cf. intervenţiile şi remarcile
doamnelor cercetătoare Maria Berényi, Ana Borbély, Elena Csobai ş.a.),
subliniază rolul covârşitor şi incontestabil jucat de biserică (în speţă,
cea de rit orthodox) în menţinerea identităţii şi frumuseţii limbii române
din Ungaria. Remarca noastră priveşte, în special, lexicul dacoromân
caracteristic vorbirii românilor de aici (cu elementele sale vechi, religioase, dialectale şi, nu în cele din urmă, cu cele referitoare la influenţa
maghiară asupra limbii române).
Realizarea dicţionarului este percepută de la început ca o obligaţie
ştiinţifică şi morală faţă de vorbitorii de limbă română pe care i-am cunoscut şi care, prin materialul lingvistic furnizat (povestiri, descrieri,
comentarii etc.), ne-au îmbogăţit cunoştinţele ştiinţifice şi experienţa
umană.
3. Cu aceste motivaţii1 şi în condiţiile cunoscute din lucrări (studii,
articole), susţinute public sau apărute cu diverse ocazii şi în diferite reviste de specialitate ori în intervenţii din presa ştiinţifică, se impune,
mai întâi, clarificarea problemei privind varianta lingvistică/limba în
care urmează să fie redactat dicţionarul.
În primul rând şi mai ales, lucrarea se adresează unui public românesc care cunoaşte limba română standard/literară, care este una singură pentru toţi românii (cf. Iancu 1994: 111); în aceste condiţii şi cu asemenea premise, dicţionarul nu poate fi redactat decât în limba română
literară.
4. O altă chestiune asupra căreia insistăm, invocând şi intervenţii anterioare pe această temă (Király 1984: 59; Mării 2004 [1988]: 143; Marin 2009: XXIII; Marin, Răuţu 2017: 224) este cea privind repertoriul
de cuvinte care ar urma să fie incluse în dicţionar. Acesta trebuie să cu-
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prindă obligatoriu trei tipuri de elemente lexicale pe care le considerăm
fundamentale pentru un dicţionar intitulat dialectal:
1) termeni dialectali propriu-zişi, aparţinând atât fondului principal al limbii, cât şi vocabularului, precum: ai „usturoi”, bădíc „fontă,
tuci”, hénteş „măcelar”, poiátă „grajd” etc.;
2) termeni dialectali prin formă: a amăsurá „a măsura”, besérică
„biserică”, a corindá „a colinda”, a demicá „a dumica, a mărunţi”, dumb
„dâmb”, grédină „grădină”, minós „miros” ş.a.;
3) termeni dialectali prin sens: a-şi bănuí „a se frământa; a regreta”, beteágă „lehuză”, a dormí 1° [d. teren, ogor] „a se odihni în timpul
iernii”; 2° [d. lapte] „a sta la prins”, greoáie „gravidă”, odór „curte” ş.a.
Cu alte cuvinte, cele trei mari categorii: termeni dialectali, forme dialectale, sensuri dialectale cuprind şi sistematizează, în esenţă, întregul
material lexical dialectal (v. Király 1984: 57; cf. Marin 2009: XXIII).
Acestora li se adaugă încă două categorii importante, care asigură
individualitatea graiurilor avute în vedere, şi anume:
4) termeni dialectali atât prin formă, cât şi prin sens (cf. Marin
2009: X; Marin, Răuţu 2017: 224): a gherá [despre o mâncare] „a produce arsuri pe gât; a ustura”, hăránă „carne crudă conservată în saramură”, a împúnge „a înjunghia (porcul)”, medíc „medicament” etc.;
5) unităţi frazeologice de tip nord-vestic, întâlnite în graiurile româneşti din Ungaria: cále de neáuă „pârtie”, cása sátului „primărie sătească”, ceas de vréme „oră, ceas”, a nu fi iertát „a nu se permite, a nu se
cuveni”, de toátă seáma „de tot felul” ş.a.
Unul dintre criteriile de bază în selectarea termenilor ce urmează a
fi incluşi în dicţionar se referă la specificitatea lexemelor pentru zona
avută în vedere şi la apartenenţa lor la categoria faptelor lexicale neliterare (cf. Mării 2004 [1988]: 143). Astfel, lucrarea nu îşi propune şi nu
trebuie să-şi propună înregistrarea tuturor cuvintelor, a întregului fond
lexical întâlnit în graiurile româneşti din Ungaria. Se subînţelege, astfel,
că dicţionarul nu va reţine termeni precum a colorá/vopsí, fasóle, pălăríe, porúmb, sarmá, várză etc., care sunt literari, iar sensurile lor sunt
redate, de obicei, în aceste graiuri prin lexemele: a feştí, păsúlă, clop,
cucurúz/tenchi, sármă, curéchi etc.
5. După parcurgerea şi fişarea câtorva dintre materialele propuse pentru excerptare în vederea constituirii corpusului de material pentru al-
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cătuirea Dicţionarului graiurilor româneşti din Ungaria (DGRU)2, neau fost relevate o mulţime de probleme şi dificultăţi de a căror rezolvare
depinde într-o măsură covârşitoare reuşita demersului nostru. De la bun
început, subliniem că problemele cele mai numeroase şi mai dificile privesc modalităţile de redare în limba literară (română), de literarizare a
variantelor locale, explicabile, de regulă, prin particularităţile fonetice
ale graiului sau, mai rar, prin trăsături morfologice ori, foarte rar, prin
particularităţi sintactice sau, în sfârşit, aproape niciodată prin cele lexicale.
Literarizarea formelor reţinute pentru lucrare vizează, pe de o parte,
cuvântul-titlu, iar, pe de altă parte, citatul ilustrativ.
5.1. În ceea ce priveşte cuvântul-titlu, care trebuie să reprezinte forma
arhetip a cuvântului respectiv, recognoscibilă atât de către un vorbitor
de limbă standard, cât şi de către vorbitorii de grai, dificultăţile întâlnite
sunt mai ales de ordin fonetic şi se explică prin cel puţin două tipuri de
trăsături ale unora dintre textele ce urmează a fi excerptate.
5.1.1. Dificultăţile obiective se referă la particularităţile fonetice
proprii idiomurilor româneşti din Ungaria, cele mai multe comune cu
graiurile dacoromâne de nord-vest, în speţă, cu cele crişene, cu o parte
din cele transilvănene şi, mai rar, cu cele bănăţene. În acest tip de trăsături caracteristice foneticii graiurilor se încadrează particularităţi având
caracter general, întâlnite în toate sau în marea majoritate a graiurilor
româneşti din Ungaria, cum sunt:
a) Prezenţa dentalelor palatalizate [f], [#], care reprezintă rezultatul a mai multor tipuri diferite de evoluţie fonetică:
– palatalizarea propriu-zisă a dentalelor [t], [d] în cuvinte precum
cár fe „scrisoare”, uş f „uşti, usuci”, ară #icát „ridicat”, ín #e „unde”,
particularitate întâlnită şi în termeni împrumutaţi din maghiară, adaptaţi deja sistemului românesc: tístaş (< magh. tiszta) „curat”, hi #é #e (<
magh. hegedű) „vioară” etc.;
– confuzia dintre [7] şi [f], respectiv [0] şi [#], ca urmare a faptului că
f şi # au un timbru palatal pronunţat în aceste graiuri (consoanele fiind
notate ca f’ şi %), apropiindu-se foarte mult de cel al consoanelor palatale 7 şi 0; astfel, ró 7e „rochie” > ró fe, dar şi invers tíndă > 7índă „bucătărie”, cu dim. 7indúţă, tin¤áse > 7in¤áse „prăfuite” şi 0em > #em, dar şi
invers #inţi > 0inţi. Tot aici putem include transformările secundare ale
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lui 7 şi 0 în f şi #, primele fiind rezultate din palatalizarea oclusivelor
velare c şi g, ceea ce determină şi trecerea vocalelor centrale ă, î în seria
celor anterioare e, i; astfel, căpíţă > 7epíţă > fepíţă, căméşe > 7iméşe >
fiméşe, scânté˜e > s 7inté˜e > s fin fé˜e, iar găínă > 0iínă > 0ínă > #ínă;
– palatalizarea oclusivelor bilabiale p şi b la stadiul p f şi b # (p ferdút,
p féle, respectiv ab #µ, b #átă etc.) şi ulterior, în anumite contexte fonetice, la stadiul fără bilabială, înregistrându-se, astfel, faza de palatalizare
f şi # (fept, tăl f, z #ară etc.) (cf. Tratat: 326);
– # poate fi, de asemenea, reflexul palatalizării fricativei labiodentale
sonore v, fenomen care se produce foarte rar şi numai în nordul zonei
cercetate, la fel ca în unele regiuni din Maramureş (v. Tratat: 327): ví˜e
> lí˜e > #í˜e, v˜er > ler > #er, v˜erm > lerm > #erm.
b) Stadiile [mI], [I] pot fi reflexul palatalizării bilabialei nazale [m],
ca în m Iáză „amiază”, m Ieu „meu”, m Iériu „albastru”, s-o m Iirát „s-a
mirat”, iar [ń] şi al palatalizării oclusivei dentale [n] în cár Ie, lé Ie ş.a.;
c) Africata [,] se realizează, de regulă, în aceste graiuri, ca fricativa [j]: geam > jam, Änĝer > Änjer „înger”, trăgeáu > trăjáu, voioáge >
voioáje „chirpici” etc.
5.1.2. A doua categorie de dificultăţi este constituită din trăsături
subiective, ce privesc modalităţile de interpretare, de redare în scris
a particularităţilor fonetice specifice vorbirii dialectale, care, deşi sunt
rezultatul unor realităţi, unor transformări explicabile diferit, la prima
vedere pot părea sau par identice.
Pornind de la trăsăturile menţionate mai sus şi având în vedere posibilităţile limitate, oferite de alfabetul standard, în privinţa transcrierii
acestora, cercetătorul (folclorist, etnograf, etnolog şi chiar lingvist etc.),
pus în faţa unor forme fonetice dialectale pentru care nu are posibilităţi
adecvate de redare în scris, este nevoit să găsească modalităţi proprii de
transpunere a acestora în varianta scrisă.
Dacă dialectologul are la dispoziţie un alfabet propriu redării multiplelor variante de scriere a formelor rostite în grai, adică dispune de
avantajele oferite de transcrierea fonetică, transcriptorul, neobişnuit cu
acest alfabet special, recurge la mijloace specifice prin care încearcă
să transpună în scris şi să transmită cititorului realităţile rostirii dialectale.
Fără să teoretizăm prea mult, datorită evoluţiei fonetice, s-a ajuns ca
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în vorbirea reală să fie rostite identic sau aparent identic sunete de provenienţe diferite, cu explicaţii diferite.
a) Astfel, problema rostirii dentalelor palatalizate [f], [#], reflexul diferitelor transformări, după cum am văzut deja, devine foarte complicată atunci când transcriptorul, cunoscând anumite reguli, le aplică şi în
cazuri doar aparent asemănătoare sau identice:
– f este redat ca t, acolo unde provine din t, aşa cum este normal:
tine, dinte, dar şi din 7: curit (S – Garami 2003: 37) este forma notată
pentru curi f = curechi, „varză”; diuătet (C – Ozsváth 2012: 21) < diuăfet = „deocheat” (cu particularităţile e > i, o > uă şi diftongul ÷ a > e);
mănunteşi (OP – Nikula 2003: 23) < mănun feşi = mănuncheşi, formă
diminutivală de plural a substantivului mănunchi; rătie (OP – Hoţopan,
Al. 1977: 55) < ră fie = răchie „ţuică, rachiu”; tişcă reprezintă cuvântul
fişcă = chişcă „stomacul porcului” (S – Garami 2003: 36) etc.; litera t
poate să reprezinte şi pe k din împrumuturile de origine maghiară: felşig
(M – Hoţopan, A. 2003: 53) este, de fapt, felşig „cheltuială” (< magh.
költseg), iar să tinzuie (Hoţopan, Al. 1977: 50) este să finzuie „se chinuie” (< magh kinozni);
Rezultat al aceluiaşi tip de evoluţie, dar de data aceasta în sens invers,
este forma chistaş „curat” (scris cu [chi] în loc de [f] – Hoţopan, A.
2003: 58), cu femininul chistaşe (S – Garami 2003: 34; Martin 2002: 42),
cuvânt care, în Hoţopan 2003, apare notat, pe aceeaşi pagină, şi tistaş,
deci în varianta mai apropiată de etimon (< cf. magh. tisztaság „curăţenie”). În această ultimă categorie se înscriu şi formele chindă „tindă,
bucătărie”, cu diminutivul chinduţă (S – Martin 2002: 43; Garami 2003:
34).
– t îl redă pe f, provenit din 7, care este rezultatul palatalizării velarei
c: forma să înteapă (C – Nikulla 2003: 27) < să în fapă < să în 7apă < să
încapă;
– t se notează şi în locul lui f provenit din palatalizarea lui p: teptu (S
– Garami 2003: 35) < feptu < p feptu < pieptu; ai terdut (OP – Hoţopan,
Al. 1977: 55) < ai ferdut < ai p ferdut < ai pierdut;
– în aceeaşi situaţie se află d, reflex al lui # provenit din palatalizarea
lui d: dinte, deasă, rezultat din confuzia cu 0: hidede (OP – Hoţopan,
Al. 1977: 55) < hi #e #e < hi 0e 0e „vioară” sau obţinut din palatalizarea
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lui b: jdera (C – Ozsváth 2012: 27) < z #era < zb #era < zbiera; dept (M –
Petruşan 1997: 15) trebuie decodat biet, trecut prin faza de palatalizare
b #et apoi, cu metateză, devenit #ebt > #ept > dept, întâlnit şi în forma
diminutivală deptuţ (idem: 15).
b) Relativ mai puţin complicată şi, în consecinţă, cu mai puţine probleme este interpretarea formelor scrise cu mn care îl redă pe m I, ca
rezultat al palatalizării lui m: o mnezăzat (M – Martin 2002: 47) < o
m Iezăzat < o mezăzat „a mâncat de amiază”; mnezi (M – Martin 2002:
48) < m Iezi < miezi „miezuri de pâine”, mnérii < m Ierii < mierii „albaştri” (M – Hoţopan 2002: 59); forme precum mnemţii (Al – Bucin, ms.,
apud Raliade, Nubert Cheţan 2004: 226) şi mnemţască (idem: 226) au
apărut prin înmuierea lui n la stadiul I şi interpretarea acestuia drept
rezultat al palatalizării lui m, nu a lui n: mnemţii < m Iemţii < Iemţii <
nemţii; mnemţască < m Iemţască < Iemţească < nemţească.
c) Dificultăţile sunt mult reduse în cazul rostirii (şi notării) lui j în locul lui ĝ: jinjinele (C – Ozsváth 2012: 24) < ĝinĝinele „gingiile”, deşi, în
unele situaţii, j îl poate reda pe z: jderat (C – Ozsváth 2012: 28) „zbierat”
sau a unor forme depalatalizate, cum ar fi: f + [˜e] > [fe]: ferbe „fierbe,
face mâncare, găteşte” (S – Garami 2003: 34)
Prin urmare, toate aceste forme – care, în realitate, sunt inexistente
în grai, dar apar în scris ca urmare a dorinţei transcriptorului de a reda
rostirea locală cu mijloacele limitate ale alfabetului standard – nu vor
figura în dicţionar nici măcar ca variante (cu mici excepţii care implică
transformări neregulate), ci se vor întâlni, cel mult, în citatele ilustrative.
5.2. În ceea ce priveşte citatele ilustrative, inexistenţa unui sistem de
transcriere unitar în sursele din care excerptăm materialul, ne împiedică să folosim aceleaşi criterii în selectarea exemplelor. Astfel, pentru
citatele redate cu alfabetul standard, vom reproduce citatul aşa cum se
întâlneşte în sursa originară, interpretarea noastră reflectântu-se în grafia cuvântului-titlu.
Ex.: Doru dă dragoste și și avem prunci (P – Gurzău Czeglédi Izv.
2002: 12)
În cazul textelor transcrise fonetic (care, totuşi, nu se bazează pe acelaşi sistem de transcriere – v. Borbély 1995), citatele vor fi literarizate,
iar cuvântul care se doreşte a fi exemplificat va fi redat în forma din
sursa de bază.
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Ex.: Dacă văd că îs ungur … prinsoń¨ r ungur … zice: „Nu-i nici un
bai, nu păstă multă vreme, mereţi acasă” (S – TD–Ung., Glosar, s.v.
prinsonier).
Literarizarea, în acest caz, este departe de a fi o „traducere” a textelor
în limba română literară actuală, ci urmează, de regulă, principiile prezentate în Marin et alii 2016: 14-16, din care vom enumera doar câteva
tipuri de fenomene dialectale păstrate în transcriere: fenomene fonetice
specific limbii române vechi (fărină, mâne, îmblă), accidente fonetice
(bătârn, sclugă), fonetisme atipice (pin, pângă), particularităţi morfofonetice care vizează diverse tipuri de alternanţe apărute, prin analogie,
în flexiune (brezde, gremezi, închig), fenomene morfologice (păstrarea
formelor iotacizate, a morfemului şi la conjunctiv) ş.a.
CHILÍN, DE ~ loc. adv., adj. A, B, Bt, C, M, OP – Borbély 1990:
86; Petruşan 1997: 22; TD–Ung.: 30, 115; Ambruş 2012: 38 „separat,
despărţit”: Apoi dăspicăm porcu. Clisa dă ftilín, şoncile dă ftilín, coastele
dă ftilín, spinare dăftilín, capu tăte […]. Care carne îi dă cârnaţi, îl tăiem
dă cârnaţi, care-i dă unsoare-i dă ftilín (C – Borbély 1990: 86); Ungurii
să-ngroapă dă filín, nu-s cu rămânii (A – TD – Ung.: 30); l-or îngropat
pă şanţ dă tilin dă cei botezaţi, şi i-o-ngropat fără popă (C – Ambruş
2012: 38).
Et. magh. külön
6. Am semnalat doar câteva dintre problemele literarizării întâlnite în
sursele (limitate ca număr) consultate până acum. Pe măsura înmulţirii
acestora, fără îndoială că va creşte şi numărul chestiunilor ce se impune
a fi rezolvate şi, bineînţeles, şi cel al dificultăţilor întâmpinate.
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NOT E
1. Pentru alte chestiuni privind motivaţia şi câteva premise ale propunerii
noastre, v. Marin, Răuţu 2017.
2. O parte dintre preconizatele surse de material au fost indicate în Marin, Răuţu 2017: 223.
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Daniela Răuţu

Tradiţie şi inovaţie etnolingvistică
în ritualul de logodnă
la românii din jurul României
Articolul de faţă este conceput ca o analiză, sincronică şi diacronică, a termenilor şi a variantelor care denumesc noţiunea
„logodnă” în dacoromână, în satele tradiţionale din România1 şi,
mai ales, din jurul ţării. Totodată, pentru a explica nuanţarea în
sensul lexicalizării diferite a stadiilor premergătoare ritualului de
nuntă (consimţirea părinţilor, stărostia, peţirea, aşezarea/aşezatul, auguratul, încredinţarea etc. – cf. Marian 1995 [1890]: passim),
dispărute astăzi sau comprimate într-unul singur, devenit semnificatul simplificat al lui logodnă, ne vom folosi adesea de o serie de
date socio-culturale, care motivează aceste schimbări şi implicit,
evoluţia de sens pe care o aveau diverse cuvinte iniţial.
În ceea ce priveşte originea, constatăm, în primul rând, că termenul latin pentru „logodnă” (sponsālia) nu are urmaşi în română
(în dialectele limbii române se folosesc termeni de origine slavă:
drom. logodnă, megl. tocmă sau grecească: arom. isusire, arăvu Iisire)
şi nici în celelalte limbi romanice (sp. compromiso, noviazgo; it fidanzamento; fr. fiançailles; ptg. noivado etc.).
În al doilea rând, pornind de la repartiţia dialectală a termenilor, aşa cum se prezintă pe lista de referinţă şi harta 424: Logodnă
din ALRR. Sinteză III2 şi coroborând aceste date cu materialele din
culegeri de texte dialectale şi/sau folclorice din diverse zone aflate
pe teritoriul României sau în afara graniţelor, am grupat termenii,
în funcţie de provenienţa lor, astfel:
a) termeni de origine latină (credinţă, peţeală, aşezat, înţelegere,
împăcăciune, schimb, legătură, datul mâinii etc.);
b) termeni de origine slavă (logodnă cu derivatele sale, tocmeală,
starostie, vorbire, cumetrie, învoială etc.);
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c) termeni provenţi din limbi slave, de regulă, bulgară sau sârbă
(căpară, ploscă, ceaiz – de origine turcă, pătruns prin intermediul
bulgarei, grăitorie ş.a.).
Prin urmare, putem afirma că în timp ce subdialectele crişean şi
maramureşean şi o parte din cel bănăţean şi din graiurile transilvănene (luând în considerare şi extensiunile lor din afara graniţelor) reprezintă arii conservatoare, unde se înregistrează termeni
moşteniţi din latină, concuraţi în unele localităţi de elemente slave
(fie împrumuturi propriu-zise, fie derivate de la cuvinte de origine slavă), în subdialectul moldovean şi în cel muntean, termenii
slavi sunt majoritari, cei de origine latină fiind prezenţi izolat şi
cu o frecvenţă redusă. O situaţie specială o reprezintă zona Banatului şi a Banatului sârbesc, unde sunt dominanţi termeni de
origine sârbă, dar se pot întâlni şi alte elemente slave sau cuvinte
moştenite.
În ceea ce priveşte sensurile termenului logodnă, constatăm că
dicţionarele oferă glosări diferite pentru acesta, unele dintre ele
fiind sensuri vechi sau regionale: de exemplu, ‛darul, cadoul pe
care tânărul îl dă viitoarei sale mirese în momentul când se logodesc’ (DA); ‛garanţie prin care se certifică sau se întăreşte o logodnă’ (DLR; MDA), altele evidenţiind o evoluţie semantică, de
la: ‛promisiune solemnă de căsătorie’ (CADE); ‛înţelegerea şi legământul dintre miri în vederea viitoarei lor căsătorii’ (DA; MDA) la
‛ceremonia prin care logodeşti sau te logodeşti’ (SDLR); ‛serbarea
care se face când tinerii ce urmează a se căsători împreună îşi
schimbă inelele’ (CADE); ‛ceremonia obişnuită înaintea căsătoriei,
când prin schimbarea inelelor tinerii care vor deveni mire şi mireasă îşi promit unul altuia credinţă’ (DA); ‛ceremonie religioasă
organizată pentru a consfinţi logodna’ (MDA) şi până la ‛petrecere organizată cu prilejul logodnei’ (MDA). Prin extensie, termenul
a dobândit şi sensul de ‛perioadă de timp cât doi tineri sunt logodiţi’ (CDER); ‛intervalul de timp dintre ceremonia de logodnă şi
nuntă’ (DLR; DA).
Verbul a logodi şi substantivul logodnă (alături de variante fonetice precum: logondă, logornă, logomnă, logonă şi de derivate: logodeală, logodanie etc.) au la bază etimoanele slave lagoditi, pe care
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dicţionarele îl glosează, de regulă, prin ‛a conveni’, ‛a se înţelege’,
‛a trata ceva’ etc. şi lagodĭnŭ ‛convenabil’, ‛potrivit’ etc. care şi-au
restrâns sensurile de bază, fiind circumscrise doar ‛înţelegerii în
vederea căsătoriei copiilor’.
Familia lexicală bogată a verbului a logodi, mutiplele alterări fonetice pe care le-a suferit la nivelul graiurilor, atestările din textele vechi, extinderea tot mai accentuată pe teritoriul dacoromân
de astăzi constituie argumente în favoarea etimologiei vechi slave
a verbului, care şi-a consolidat probabil, sensul, prin intermediul
bulgarei şi locul în limbă prin influenţa slavei bisericeşti. După
toate probabilităţile, substantivul este posterior verbului şi a apărut ca urmare a bilingvismului româno-slav, fiind determinat, deopotrivă, de evoluţia realităţii sociale (înţelegerea verbală dintre
tineri şi părinţi, înainte de nuntă, ajunge să constituie adesea un
episod premergător cununiei, consfinţit în biserică) şi de necesitatea lingvistică de a avea un nume pentru acest episod. Deşi
împrumutat mai târziu din slavă, acest nume este legat în mod
evident, în conştiinţa vorbitorilor, de verbul deja existent.
Acest fapt este evident şi în textele dialectale, de exemplu, la est
de Bug, în Ucraina, în regiunile Nikolaev şi Doneţk, unde predominant este verbul:
(1) Sî duşe şî sfatăli. Cum s-dzîc?! O logodié. […] Nirli sî duşé. Nirli
[…] părinţîi cu nirli sî ducé, ş-o sfătăié. Ş-apoi de-acolo ujă işă. Dipă şi
s-o sfatăit, apoi ujă să-nşepe nunta3 (Novoignatievka, regiunea Doneţk, Ucraina; TD–Ucraina: 398);
(2) La noi nu şeu. Să găseşte fata cu flăcău. De-amu sî plac unu cu
altu şî îmblă colo cât, cât vor iei ori cum, că flăcău vra ş-sî-nsoare. Spuni
lu părinţî. „Diadie, io vreu ş-mă-nsor. Ş-o ieu iacă pi şine”. Vine cu om,
cu staroste, cu chită, la părinţii nei. Să logodiesc şî ieu şăd la părinţî
nei pîr nunta. Cân nunta de-amu, vini şî mă ieu, ş-amu io la niri rămân
(Serbulovka, regiunea Nikolaev, Ucraina; TD–Ucraina: 205).
În regiunea Krasnodar din Federaţia Rusă, întâlnim atât substantivul, cât şi verbul, iar ritualul logodnei se desfăşoară după
un scenariu plin de umor, în care peţitorii şi alaiul care însoţeşte
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mirele venit s-o ceară în căsătorie pe fată se folosesc de un truc
pentru a-şi face intrare la părinţii fetei; aceştia intra în jocul lor
până la un moment dat când chiar ei dezvăluie adevăratul motiv
al vizitei, uşurând astfel rolul peţitorilor:
(3) Trebe să logodească. Logodna, iacătă bă! Cela vrei sâ iei pi fata
ceia? Pi cutare fatâ. Dea-mu-i spune mîni-sa, fata-i spune toje mîni-sa
iacâtâ. Trebi sâ caute starosti. […] şî de-amu iei sâ logodească. Întru la
stăpân. Nirle şăde-afarâ. Într-acolo „Bună vremea”. „Mînţănesc dunitale”. „Iaca noi am vinit la niavoastre c-am auzît c-aveţ o ziţîcâ de vîndut.
Noi am vinit s-o cumpărăm” „Da n-am nişi o ziţîcâ” „Da măcar o cârlană”. Aha, ei! De-amui… „Măi! Care să dohădeié”. Zîce: „Măi! Tu spuni
ce-s trebu? Cred ca vo fată vă trebu, oare ce?” Iei ştié, câ şî părinţî ştié.
„Ei! Nu ştiu, iaca dacă a vre fata, cum a vra”. De-amu intră nirle. Aha!
„Fa, tu-l ştii pi băietu ista?” „Îl ştiu”. „Şî tu vrei s-ti duci după dînsu?”
„Mă duc” “Te-ai săturat de pînea me, aşă-i?” „M-am săturat.” Da iel:
„Tu măi! Tu o vrei pe dînsa?” „O vreu” „Da tu îl vrei?” „Îl vreu”. Nu!
Ş-ap de-amu acolo iel puné inelu, da ieu punem şalincâ. Şalinc-aşeea o
ie nirle. […] Ieu trep să-l leg pi nire la mînă. Apîi loa şalinca şî de-amu
… mă loa la dînsu, de-amu la nire acolo. De cînd m-o logodit m-o dusă
la dînşii (Moldovanskoe, Ţinutul Krasnodar, Federaţia Rusă; TD–
Ucraina: 503).
În regiunile menţionate am întâlnit sporadic şi substantivul logodeală, care apare frecvent însă în regiunea Odesa, în SE Ucrainei:
(4) Atunci flăcău era nievoit nomadicât să trimeaţă peţitori pă tata şi
pă mama la … părinţii fietii […]. Dacă s-au înţeles părinţii ş-au vrut
să dea fata, s-au împăcat […] Dacă părinţii se-nţelegeau şi iei, atunci
dădeau voii … şî să făceau prima data logodnă. Vinea flăcău de-acasâ cu părinţii, cu mâncare prigătitâ […] neamuri de-aproapi, ori naşu
[…] vineau la logodeală […] De-acuma işa logodeala din casâ […] şî
să plimbau pîn sat, tineretu să ducea care era poftit la logodeală. […]
[Când] să muntuia logodeala, de-acuma mergea nunta. Să-mpăcau
cân să facă nuntâ (Cartal, regiunea Odesa, Ucraina; TD–Bas.: 24).
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În nordul Bulgariei, sunt întrebuinţate atât verbul, cât şi substantivul din limba literară, dar sunt întâlnite, la fel ca în Muntenia şi estul Olteniei, şi o serie de inovaţii, mai ales, morfologice:
logon, logod:
(5) Ea [fiica] a avut ibomnic. Doi ani de zîle a umblat cu el. Ama e
o săptămână de zîle şi trimesai oameni în casă şi făcui logod (Zlatia,
Bulgaria; TD–Bulg: 220).
Tot în această zonă şi numai aici, am înregistrat şi forme de tipul godenie şi godéş (subst.), care trimit la etimonul slav goditi „a se
înţelege; a cădea de acord; a se potrivi”:
(6) Mai înainte vine bătîrni-n casă. Să vorbească cu bătârnii, cu părinţii de! Părinţii lui cu părinţii mei. Şî după ce să vorbeşte, atuncea vine
dă face legătură, cum zice, godéş şi legătură. Şî atuncea d-aci le pune
sorocu la nuntă când o să fie (Ghighen, Bulgaria; TD–Bulg.: 183).
Extinderea sensului la perioada de timp cât cei doi tineri sunt
logodiţi se reflectă în utilizarea adj. logodit în graiurile din nordul
Bulgariei:
(7) Ne ducém împeţîţi. Aşa să zîcea […]. Tu cu băeatu te duci la fată
să ce fata, zîcând că copiii să vrea. Şî te-nţălegi cu părinţii acolo […]. Te
duci şi iaca s-a făcut legătura […]. Am făcut legătura […]. Fata da ţoale
… la băeat acasă şi băeatu da bani. Aşa era rându.
O săptămână. Coşearea la nuntă, la ţoale. Ama asta când faci dă vorbeşti. Ca să să ea. Şî săptămâna asta, eaca e-aea logodită. Aşa-i zîceam
noi logoditâ. Şi vine sâmbăta, înspre duminecă cu musică ş-o ea. O
ea. Şi să duce la băeat şi pă ormă soroceşti nuntă (Debovo, Bulgaria;
TD–Bulg.: 15).
O serie de termeni precum starostie, grăitorie, sfătuire denumesc
momente premergătoare logodnei, dar în unele zone actul în sine
al cererii fetei şi înţelegerii între părinţi coincide cu logodna, cu
stabilirea datei nunţii:
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(8) [Cum spuneţi aicea? Se face logodnă?]
La noi să dzîşi să sfătuiască. Vini nirili la nireasâ, la fată […]. Ş-apoi
vini naşu. Poati cu vun frati ili vo sorâ. Vin şî-ntreabâ znacit graiesc
acolo şini cum poati alţi rusăşte-acolo ce moldovineşti dacâ moldovieni,
to rusâşti mai mult. Ş-apoi mai mult să sfatuiesc, grăiesc. Ş-apoi la aiasta
sfatăne sâ dohovoriesc. Când să hiii nunta (Bairak, regiunea Doneţk,
Ucraina, TD–Ucraina: 375).
Când feciorul, însoţit de părinţi, mergea la casa fetei pentru a
o cere în căsătorie, de regulă aceştia ofereau bani viitorilor cuscri
– ceea ce arată că actul în sine era perceput ca legalizare a unei
viitoare tranzacţii – iar ulterior, daruri miresei alese. În acest context, se explică foarte uşor evoluţia semantică a cuvântului căpară
‛arvună’ la ‛înţelegere în vederea căsătoriei’ şi, ulterior, la ‛logodnă’. Termenul provenit din sârbă se întâlneşte, cu precădere, în
Banat şi în Banatul sârbesc:
(9) căpára noástă io n-am ştiut […] că vin … la vorbă … cuscrii […]
ş-or vinit să mă căpăráscă cu … neşte bani, o căpáră de bani (Vlaicovăţ, Serbia; TD–Ban. sârb.);
(10) Am stat căpărâtă nouă luni […]. Şî sâmbătă sara o fost ca tocma,
ca căpara. Or vinit cu pana, aşa s-o zîs. Cu măru, cu galbini, cu aor, cu
şe m-o cumpărat mie soacră me. Aea o fost căpara sîmbătă sara (Vlaicovăţ, Serbia; TD–Ban. sârb.).
Logodna este asociată de cele mai multe ori cu tocmeala, adică
stabilirea între părinţi a obiectelor care le vor fi date ca zestre copiilor, menţionate adesea într-o foaie de zestre:
(11) Vrei sa-nsori copilu, îl însurai, nu ca acuşa ia care pe care i-e drag,
da lua copilu pe care zâcea mumă-sa şi cu ta-su că are miraz. „Să iei,
muică, pe cutare, că are atâtea dulumuri de pământ!” – şi copilu asculta
ca să ia pe aia pe care a zâs mă-sa şi ta-su. O logodea cu doi-trii inşi
acolo, cu două-trii muieri, făcea şi ei o masă, logodea.
Cum îi logodea? Logodea şi să tomnea: „Cât miraz îi dai la fata
ta?” „Io îi dau atâta miraz, atâtea dulumuri” şi lumea acolo zece, cinspre-
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ce, care cât avea putere. „Dar care loc i-l dai?” Îi spunea […]. Să tomnea.
Nu era ca acuma. Mireasa să-ntorcea: „Să-mi faci fustă, papuci, ghete
nalte, chebă, cârmenţ în uriiche, sufurini la gât!”. Să tomnea, să tomnea care mai da, care mai lăsa, să pogodea şi să logodea, la săptămână
să facă nuntă. (Iasen, Bulgaria; Nestorescu – RTB: 120).
Logodna este desemnată şi prin termenul legătură, pe care l-am
întâlnit mai frecvent în Bulgaria, dar şi în Serbia şi Ungaria:
(12) Când voie să ceară ficioru fata – tumna şi io am păţît aşe […],
dăloc am zîs cătă untiu, l-am mînat pă iel ca grăitor să ceară fata. Noap-oatunce când cere, dăloc întreabă că dacă ce are junile, şi cât capătă
avere, şi bani, şi d-aşte. Apoi dacă să pot ajunje, atunce cere şi grăitoriu
[…]; pă vremurile mai dă dămult cereu mintiie, şi bondă, şi d-aşte cereu
pă vreme ceie […]. Ş-apu făceu apoi legătură, că iaca ni, pă când şi pă
când să margă la casa satului sâ să puie pă perete. Ş-apoi la douăzăci şi
una dă zîle să cununau la biserică pă vremurile cele (Chitighaz, Ungaria; Borza 1984: 11).
Ca semn al legăturii între tineri, aceştia schimbă diverse obiecte (bani, năframă, batistă etc.), ceea ce motivează folosirea termenului schimb pentru a denumi logodna; acesta formează o arie
compactă în nordul Crişanei şi nord-vestul Maramureşului, întâlnindu-se frecvent în Maramureşul de la nord de Tisa:
(13) Îmblat-on fecior după tine. O init, l-au învoit, o grăit cu părinţii.
Şi cu mine o grăit şi cu părinţii […] Şi părinţii s-o-nvoit şi am făcut
ştimb, să zicea. Şi ne-am dus odată […] la popa. Am dat mâna, am mers
la popa şi-am dat mâna şi am stat trii săptămâni, o cât, miri (Apşa de
Jos, N Maramureşului, Ucraina; TD–Bas.: 349).
Acestea fiind hotărâte, urma ultimul act înainte de nuntă,
schimbarea inelelor care simbolizează, până în prezent, unirea
„în credinţă” (de aici şi motivaţia pentru folosirea termenilor credinţă, credinţare şi încredinţare), eveniment săvârşit, în unele locuri,
în prezenţa preotului şi, eventual, stabilirea datei nunţii. Aria de
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răspândire a termenului credinţă o constituie, conform hărţilor
din atlase, centrul şi nordul Banatului, Crişana, Transilvania şi
câteva localităţi din Ungaria (mai ales din partea sudică) şi izolat,
Maramureş şi Bucovina, atât în partea sudică, cât şi în cea nordică:
(14) O vinit [băiatul] şi o spus în casâ tati că-i aşa ş-aşa, să-nţăleji
cu mini şî vra să mă iei di soţâii şî tata o zâs „Bun mă băiete, dacă […]
ti înţăleji. M-o-ntrebat pi mini dacâ îm plaşe, an zâs câ-m plaşi, şî … şaşa. […] Şî dup-aşeea la o stamîna o vinit el cu tata şî cu mă-sa […] aşa
să faşi credinţă. [… şi băiatul o spus] c-o venit vremea […] şi s-o găsît
cu mine […] şi vra sâ sâ-nsoare şî dacâ parinţî-s di-acord. Apu o zîs că
da. Şî s-o grăit aşa, cîn să facă nunta şî … şe dai tu, şe … cuscra. […]
[urmează schimbul de lucruri între părinţi] (Tereblecea, regiunea
Cernăuţi, Ucraina; TD–Bas.: 194).
Alături de credinţă, întâlnim şi infinitivul lung substantivizat al
verbului a credinţa, credinţare (înregistrat doar în Crişana şi într-o
serie de localităţi cu populaţie românească din Ungaria):
(15) Dacă i-o plăcut l-on ficior d-o fată, uă i-ar fi plăcută, atunce dintre neamurile lui pă cine l-o avut mai glumeţ, mai vorbitori, l-or ales să-l
trimeată dă grăitor. […] Ş-ap-oatunci să găta tata ficiorului şi cu mă-sa,
şi cu ficior cu tăt apoi, şi mereu s-o peţască. Ş-atunce dară tata fetii zîce
că îi tătă a ta, numai dacă îi dă pă masă, bani pă masă […]. Căpăta fata
ciureac, c-atunci aşe să zîce cătă cum să zîce-amu bondă, uă ce ştiu io.
Atunce zîceu ciureac cătă iel. Aceie era ca sămn dă inel […] Atunce căpăta în loc dă inel asta, iera sămnu credinţării (Chitighaz, Ungaria;
Borza 1984: 12).
Cuvintele în discuţie sunt concurate de forme verbale derivate
cu prefixul în- (a încredinţa, încredinţare), răspândite în Crişana şi,
izolat, în Transilvania.
În concluzie, unii dintre termenii care circulă în graiuri se explică prin evoluţii semantice de la un sens iniţial nespecializat la
unul rezultat din specializare (restrângere), în timp ce alţii evocă
o serie de etape premergătoare nunţii, care se petrec, mai ales în
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prezent, într-o succesiune rapidă, fiind grupate, de regulă, într-un
singur eveniment.
Unii termeni sunt transparenţi, motivaţia semantică fiind evidentă, alţii au devenit obscuri desemnând ritualul de logodnă
fără a mai aminti de semnificatul iniţial; evoluţia semantică a etimoanelor este motivată de schimbări socio-culturale, prin care se
explică cum cuvinte cu sensuri precum ‛convenire’, ‛înţelegere’,
‛zestre’, ‛arvună’ etc. au ajuns să denumească momentul în care
tinerii schimbă inelele sau stabilesc data nunţii, petrecerea dată
în cinstea acestui eveniment sau chiar intervalul de timp de la
această ceremonie şi până la nuntă.
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NOTE
1. O prezentare detaliată asupra multitudinii şi varietăţii de forme şi
termeni care denumesc „logodna”, înregistraţi în atlase, glosare,
dicţionare şi texte dialectale recente care oferă o imagine de ansamblu
asupra dialectului dacoromân vorbit pe teritoriul României, am realizat
într-un articol precedent (v. Răuţu 2017).
2. Lista de referinţă din ALRR. Sinteză III este una de tip lexical,
care prezintă termenii şi derivatele pentru noţiunea „logodnă”,
prin sistematizarea materialului, organizat în funcţie de ordinea
răspunsurilor, din atlasele regionale (NALR); pe hartă a fost reprezentat
doar primul răspuns.
3. În fragmentele de texte reproduse pentru exemplificare am respectat,
de regulă, grafia folosită în sursele citate. În cazul textelor dialectale
transcrise fonetic în baza unui sistem riguros (de tipul ALR), pentru a
face articolul cât mai accesibil, am simplificat transcrierea, prin redarea,
în măsura în care a fost posibil, cu alfabetul standard.

SURSE
ALRR. Sinteză III – Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză, coordonator:
Nicolae Saramandu, colectiv redacţional: Irina Floarea, Ionuţ Geană,
Mara Iuliana Manta, Mihaela-Mariana Morcov, Manuela Nevaci,
Daniela Răuţu, vol. III (sub tipar).
Borza 1984 – Lucia Borza, „Cu treabă bună…”. Nunta la românii din Chitighaz,
în Izvorul, 5/2, p. 10–20.
Nestorescu–RTB – Virgil Nestorescu, Românii timoceni din Bulgaria. Grai.
Folclor. Etnografie, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.
TD–Ban. Sârb. – Graiuri româneşti din Banatul Sârbesc. Studiu lingvistic.
Texte dialectale. Glosar, de Maria Marin (coord.), Viviana-Monica Fătu,
Mara Iuliana Manta, Carmen-Ioana Radu, Daniela Răuţu (în curs de
elaborare).
TD–Bas. – Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel,
Graiuri româneşti din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi nordul
Maramureşului. Texte dialectale şi glosar, Bucureşti, [f.e.], 2000.
TD–Bulg. – Victorela Neagoe, Iulia Mărgărit, Graiuri dacoromâne din nordul
Bulgariei. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2006.
TD–Ucraina – Maria Marin, Victorela Neagoe, Iulia Mărgărit, Vasile Pavel,
Graiuri româneşti din sud-estul Ucrainei. Studiu lingvistic. Texte dialectale.
Glosar, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016.
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