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Elena Rodica Colta

Românii din Bedeu –
istorie oficialã ºi tradiþie oralã
Satul Bedeu, situat în Comitatul Hajdú-Bihar, la frontiera cu România, în dreptul localitãþii Oradea, de care a aparþinut cândva, prezenta la recensãmântul din
1990 o populaþie de 377 de suflete din care 48, adicã 12%, s-au declarat români.1
Totuºi imaginea pe care satul o oferã astãzi unui strãin este cu totul alta.
În ciuda tablei bilingve de la intrarea în localitate, care indicã, pentru cine
cunoaºte limba, ºi o populaþie româneascã, strãzile au denumiri maghiare
(Rákóczi, Kossuth, Petõfi), locuitorii au nume maghiare, numele din cimitirul
actual sunt maghiare,2 iar slujba în biserica greco-catolicã este rostitã în limba
maghiarã, totul indicând un sat integral maghiar.
De la aceastã realitate am pornit investigaþiile privind comunitatea româneascã din Bedeu. Urmãrind pe de o parte datele oferite de istoria oficialã ºi pe de
altã parte informaþiile conservate de memoria actualului grup românesc, ne-am
propus sã reconstituim, cât mai exact, trecutul unei comunitãþi majoritare cîndva,
ajunsã astãzi într-o situaþie criticã din punct de vedere etnic, pentru a înþelege ce
s-a întâmplat, mutaþiile care au avut loc în timp.
Bedeul în istoriile zonale
La fel ca multe alte localitãþi din estul Ungariei în care locuiesc ºi români,
istoria satului Bedeu prezintã încã ºi astãzi numeroase lacune, în principal din
cauza absenþei, pe lungi perioade de timp a documentelor de arhivã.
Chiar dacã într-o istorie generalã a Ungariei, Bedeul, ca oricare alt sãtuleþ vecin, este neimportant, el apare în timp menþionat în acte de cancelarie, în statistici, în dicþionarele geografice ºi în diverse istorii zonale, mai vechi sau mai noi,
încât adunând toate aceste referinþe oficiale obþinem o succintã istorie ºtiinþificã3
a acestei aºezãri de la marginea Câmpiei Maghiarã. Sintetizare fãcutã parþial de
doi istorici maghiari contemporani, Baranyi Béla ºi Edith Tamás, în douã articole
diferite despre acest sat.4 Din aceastã perspectivã, sã o numim „clasicã”, a specialistului care urmãreºte cunoaºterea obiectivã a faptelor, istoria Bedeului poate
fi departajatã în douã perioade:
1. O primã perioadã, de la începutul locuirii satului pânã la distrugerea primei
vetre în 1686 – perioadã în care izvoarele documentare sunt deficitare ºi în care
nici unul dintre istoricii care s-au ocupat de zonã nu vorbesc despre prezenþa în
Bedeu a populaþiei româneºti.5
2. O a doua perioadã, de la repopularea localitãþii pânã azi, în care istoria
satului îi include ºi pe români.
Referitor la vechimea localitãþii, pãrerile istoricilor sunt împãrþite, unii cercetã-
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tori considerând, pe baza unor izvoare orale maghiare, cã Bedeul a existat ca
aºezare încã de pe vremea regelui Árpád, fiind proprietatea unui oarecare Borºa,
de neam cuman.6
Numele localitãþii, Bedõ, ar proveni, potrivit lingviºtilor7 de la numele maghiar de persoanã „Benedek”, fiind un hipocoristic al acestuia. Prima atestare a
toponimului „Bedesc” sau „Bedech” în diplomatarii dateazã din anul 1356, însã
nu existã certitudinea cã el denumeºte Bedeul. Ar putea fi, la fel de bine, vorba
despre localitatea Begés (Beghes) de lângã Salonta.
De aceea, prima atestare certã a satului, acceptatã de toþi istoricii maghiari,
este cea din 1552, când Bedeul apare înscris într-un registru de taxe ºi impozite
anuale ale judeþului Bihor.
Aºa cum am arãtat deja, istoricii zonei considerã populaþia satului, în acest
interval de timp, ca fiind integral maghiarã. Dupã înfrângerea de la Mohács,
aceastã populaþie ar fi adoptat religia reformatã, documentele de la sfârºitul secolului al XVII-lea indicând în Bedeu prezenþa unui preot reformat.
Ca ºi în alte aºezãri din Ungaria de est ºi aici, dupã 1660, turcii produc numeroase distrugeri ºi pierderi de vieþi omeneºti. Totuºi, pustiirea localitãþii va avea
loc abia în anul 1686, încât la recensãmântul din 1692 Bedeul va apãrea printre
cele 48 de sate nelocuite. Repopularea satului începe cândva în jurul anului
1717 iar cei care se aºazã sunt români.
Numele localitãþii reapare în documentele din veacul al XVIII-lea, într-o multitudine de variante lingvistice: Bedö, Begyö, Bedewly, Bedevla, Bedevala, mai puþin
Bedeu, cum era denumitã de noii sãi locuitori, românii.
Cu toate cã vreme de douã veacuri aceastã populaþie va fi majoritarã în localitate, istoricii zonei nu acordã importanþã acestui aspect, ocupându-se tangenþial
de românii din Bedeu. Informaþiile vin totuºi, dacã nu direct atunci indirect, din
statisticile ºi actele utilizate ca izvoare.
Adeseori, în afirmaþiile care se fac, recunoaºtem cliºee preluate din alte scrieri,
care nu acoperã realitatea. Astfel se spune cã românii care au repopulat Bedeul
au venit din Munþii Bihorului,8 pentru ca în continuare, la examenul lingvistic sã
se stabileascã cã vorbesc un grai criºean din jurul Orãzii. La fel se spune cã aceºti
români i-au contopit pe maghiarii reformaþi care s-ar fi întors dupã 1692 în sat,9
lucru greu de crezut, fiind vorba de douã culturi tradiþionale ºi douã religii diferite, ºi de un interval scurt de timp.
În sfârºit, un alt autor, Osváth P., care îºi scrie lucrarea în 1875 când numele în
Bedeu erau deja maghiarizate sau scrise cu grafie maghiarã, pornind de la un
eºantion de nume „maghiare” (Mogyorós, Fekete, Borsa, Puskás, Buzás, Kiss)
pe care le considerã la origine strãvechi nume cumane, considerã populaþia româneascã din Bedeu minoritarã dintotdeauna.10
Alte surse documentare spun însã cu totul altceva. În Lexiconum Universorum
din 1773,11 Bedeul este amintit ca „sat românesc cu parohie de rit neunit”. La fel,
în conscripþiile din 1785 funcþionarii de stat menþioneazã cã limbã vorbitã în
Bedeu este limba valahã.
În intervalul dintre cele douã consemnãri, populaþia satului trecuse integral la
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religia greco-catolicã (1779) ºi deschisese chiar o ºcoalã confesionalã greco-catolicã, în care în anul ºcolar 1782/1783, învãþau 32 de elevi.12 Limba utilizatã în
ºcoalã ºi în bisericã era aºadar la sfârºitul veacului al XVIII-lea limba românã.
Trecând la autorii din secolul al XIX-lea, Fényes Elek în Dicþionarul sãu geografic13 prezintã Bedeul ca „sat maghiar” cu 860 de locuitori din care 10 catolici,
iar 850 români de rit vechi.
Zece ani mai târziu, Hornyánszky reia cifra de 850 de locuitori, specificând
însã cã populaþia din Bedeu este sutã la sutã româneascã.14
De la acest „integral” sau „majoritar” românesc din 1865 spre finele veacului al
XIX-lea, compoziþia etnicã a satului se va schimba prin venirea altor grupuri de
religii ºi etnii diferite.
În 1880, pentru prima oarã de la repopularea satului, statistica indicã mai multe
religii ºi limbi vorbite în Bedeu:
478 greco-catolici
25 reformaþi
22 ortodocºi
12 catolici ºi izr.
478 limba românã
35 maghiarã
1 germanã
23 alte limbi
478 (89%) români
35 (6,5%) maghiari
24 (4,5%) nu au declarat etnia.15
Cu toate cã deceniile urmãtoare localitatea înregistreazã o nouã curbã ascendentã a populaþiei, procentul românilor începe sã scadã ajungând în anul 1941
la 77,1%.16
La aceastã situaþie au contribuit ºi evenimentele care au avut loc dupã 1900 în
viaþa satului.
Prin Pacea de la Trianon ºi prin noua frontierã dintre Ungaria ºi România,

Pãtul de porumb, Bedeu (Foto: Ioan Ruja, 1980)
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Bedeul a fost despãrþit de Oradea, rãmânând, într-un nou amplasament teritorial, încorporat Ungariei. Consecinþa imediatã a fost marginalizarea micii aºezãri,
care s-a trezit departe de marile oraºe, fãrã prea multe posibilitãþi de a-ºi vinde
produsele, ceea ce în timp a determinat sãrãcirea ei.
De asemenea douã legi, cea din 1920, prin care limba oficialã în ºcoli devine
limba maghiarã indiferent de etnie, ºi cea din 1940, prin care bisericile grecocatolice din Ungaria primesc preoþi maghiari iar serviciul religios devine obligatoriu în limba maghiarã vor marca ºi ele comunitatea româneascã din Bedeu.
Efectul în timp se reflectã în chiar situaþia actualã a acestui sat. Fosta majoritate
compactã, despre care lucrãrile menþionate ne-au oferit cifre ºi date, este astãzi
redusã la câteva grupuri ºi la membrii dispersaþi în sat. Procentul lor este nesemnificativ în raport cu cei care s-au declarat la ultimul recensãmânt maghiari, indiferent ce au fost la origini.
Dupã cum ne-am propus iniþial am încercat în paralel cu datele oficiale sã
aflãm informaþia pe care o deþin aceºti ultimi membri ai comunitãþii româneºti
despre satul lor.
Tradiþia oralã a comunitãþii româneºti din Bedeu
Subiecþii chestionaþi, toþi oameni în vârstã, în poveºtile lor despre sat ne-au
oferit cealaltã imagine, care lipsea, ºi anume istoria particularã a grupului,17 alta
decât istoria oficialã sau decât istoriile pe care le-ar fi furnizat celelalte grupuri,

Aspectul dinspre curte al unei case, Bedeu (Foto: Ioan Ruja, 1980)
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venite, mai târziu în Bedeu ºi într-un procent mult mai mic, din care unele au ºi
dispãrut în timp.18
Prezenþa celorlalþi în sat, a jidovului, a ungurului, a „grecului”, a obligat grupul românesc sã se autodefineascã delimitându-se de aceºtia. Imaginea de sine
a românului din Bedeu s-a transmis în timp pânã azi, la fel ca ºi mentalitatea
tradiþionalã a acestui grup, mentalitate înþeleasã ca mod de a percepe lumea ºi ca
reacþie comunitarã în faþa vieþii.
Întrebaþi ce sunt, subiecþii chestionaþi au rãspuns cã sunt români. Însumând
toate rãspunsurile, am constatat cã viziunea acestei comunitãþi asupra ei, transmisã
întocmai peste timp sub forma de istorie a locului, este una etnocentricã, în care
casa, curtea, vecinãtatea, satul ºi hotarul sunt înglobate ca spaþiu implicat, coparticipat în derularea timpului. Un timp care curge neîntrerupt, în care naºterea,
viaþa ºi moartea oamenilor se deruleazã la nesfârºit. Totul într-un spaþiu intim,
vatra satului, supusã ºi ea timpului asemeni oamenilor.
În acest univers familiar, casa, ca o continuare a omului în spaþiu (ca o prelungire a lui) are o semnificaþie specialã la Bedeu. Ea face parte din moºtenirea
fiecãrei familii (fiind chiar numitã cu numele familiei), moºtenire ce include nu
numai proprietatea, ci ºi modul tradiþional de construire (din „vãioaje”), de compartimentare (cu casa mare spre stradã ºi casa micã spre curtea interioarã), de
mobilare.
Mutarea într-o altã casã echivaleazã pentru aceºti oameni în vârstã, a cãror
memorie înmagazineazã experienþa ancestralã, cu o rupere de trecut, cu o pier-

Casã acoperitã cu þigle la Bedeu (Foto: Ioan Ruja, 1980)
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dere, cu o intrare în altã lume (cu alte valori), de aici conservatorismul ºi refuzul
schimbãrii, evident în casele bãtrâneºti care mai populeazã satul.
Povestea lor se împleteºte cu povestea oamenilor care le-au fãcut. În prelungirea casei, subiecþii percep în naraþiunile lor despre trecutul satului, spaþiul din
jur, vecinãtatea care apare ca o unitate mai mare atât teritorialã, cât ºi socialã.
Un asemenea loc este Taniai-ul (Bedõ tanya), pe locul unde a fost ferma domneascã, ºi unde oamenii au ridicat un rând de case, constituindu-se într-o colectivitate aparte, cu propria ei istorie, parte din istoria satului.
Aceastã istorie a satului include toate casele ºi toate familiile, toate uliþele
(Uliþa Mare, Uliþa Micã, Uliþa Temeteului), biserica ºi cimitirul, fiecare cu propria
ei poveste, sistemul de relaþii între membrii comunitãþii (generaþiile de prieteni,
vecini, rude) aºa cum a fost el în timp, povestea învãþãtorului român ºi cea a
preotului care cânta în bisericã româneºte, povestea preoþilor ºi dascãlilor unguri care au fost numiþi mai târziu, povestea ºcolii, a cooperativei, a asociaþiei de
pãºunat etc.
Între ei, românii numesc Bedeul „sãtuþul lor”, cu sentimentul apartenenþei de
acest loc. La fel, când se referã unii la alþii, membrii comunitãþii nu folosesc
numele oficiale, ci vechiul sistem de numire, dupã neam, dupã soþ, dupã tatã:
bace Iani a Chindãului, Iuliana a Vãsãlii, Catiþa Toderaºului, Lina Mariºchi. În
felul acesta, în relatãri, la fel ca în viaþa de fiecare zi, ei fac sã disparã elementul
de denominare strãin care le-a fost impus ºi menþin lanþul familiar tradiþional de
relaþii dupã care fiecare membru al comunitãþii þine de cineva, este al cuiva.

Poartã din cãrãmidã ºi lemn, Bedeu (Foto: Ioan Ruja, 1980)
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Limitele acestei vetre româneºti ºi limitele acestei istorii în plan spaþial este
hotarul. Acesta delimiteazã satul, închide o lume apropiatã ºi deschide o lume
necunoscutã, parþial sondatã prin drumuri.
Rolul protector al hotarului, marcat obligatoriu printr-o brazdã, îl regãsim ºi la
Bedeu, credinþa înscriindu-se în seria tradiþiilor româneºti. ªi aici, ca ºi în mai
toate zonele româneºti investigate de etnologi, se crede cã aratul hotarului alãturi de cãmaºa exorcizantã19 mîntuie satul de holerã, boala rãmânând în afara
ºanþului trasat de plug.
Drumurile care pornesc din sat duc spre târguri sau spre alte sate, în care
bedeuanii au mers ºi mai merg ºi azi cu treburi. Toposul acestor drumuri se
înscrie într-o geografie ºi ea familiarã prin extensie, în urma experienþei dobândite prin primul drum, încât aºezãrile primesc nume româneºti (Cresteº, Uifalãu,
Leta Mare, Pocei, Apateu), la fel cum nume româneºti au ºi toate pãmânturile
satului, în care se desfãºoarã muncile oamenilor,20 indiferent de numele cu care
acestea figureazã în acte.
Un loc aparte în poveºtile despre drumuri îl ocupã România, unde oamenii
mergeau sã-ºi cumpere hambare, sã-ºi caute neveste sau sã-ºi vindece animalele
la vrãjitoarea din Parhida. (Ro)
În sfârºit un loc aparte în aceastã istorie a satului o ocupã istoria relaþiilor
dintre români ºi ceilalþi. Pentru locuitorii satului cei veniþi din afarã sunt niºte
venetici. Un astfel de venetic este „jidovul” mutat în Bedeu în jurul anului 1880.
El are alte obiceiuri, se îmbracã altfel ºi aratã altfel, pãrul mare fiind elementul
care a impresionat cel mai mult ca aspect. Motiv suficient ca românii sã se tundã
scurt, pentru a nu fi confundaþi cu el.
Acest mod de a gândi, propriu mentalitãþii grupului, s-a transmis asemeni unui
cod menit sã asigure conservarea etnicã a grupului românesc ºi sã-l delimiteze
de celãlalt.
Bãtrânii chestionaþi ºtiu ce trebuie sã facã ºi ceea ce românii nu obiºnuiesc,
cunosc tot ceea ce trebuie sã cunoascã pentru a trãi, aºa cum au moºtenit, de la
medicina popularã pânã la ºtiinþa citirii semnelor vremii sau ºtiinþa de a face o
casã, sau ºtiinþa de a ºti îngropa un mort, pentru a-ºi gãsi liniºtea pe lumea cealaltã.
Din acest punct de vedere obiceiurile legate de momentele importante ale
trecerii omului prin lume sau cele calendaristice nu sunt altceva decât o strategie
comportamentalã a comunitãþii în faþa timpului, a istoriei, a existenþei. Ele asigurã permanenþa necesarã supravieþuirii în raport cu celelalte grupuri din sat. Supravieþuire care a funcþionat pânã într-un punct. În anul 1940 încã putem vorbi
despre majoritate. Totuºi pe durata ultimilor 50 de ani s-au produs anumite eroziuni.
Lungul interval în care oamenii au vorbit româneºte doar în casã a creat în
timp deprinderea de a gândi mai rapid în limba maghiarã. De aici anumite uitãri
ale unor cuvinte româneºti ºi schimbarea limbii de comunicare în timpul relatãrii, chiar ºi în cazul prezentãrii unor ceremonialuri tradiþionale româneºti.
Reconstituind vechiul ceremonial de nuntã, o parte din oraþii sunt spuse în
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limba maghiarã, dupã cum au fost reþinute de subiect. Cântând colinda „În
grãdina raiului”, un alt subiect schimbã limba în momentul în care este în
impas lingvistic fãrã sã se opreascã din
cântat. Punctul maxim al acestor alterãri determinate de uitarea limbii îl gãsim la joltar.
Faþã de românii ortodocºi din Micherechi ºi Aletea, unde serviciul religios
s-a desfãºurat tot timpul în limba românã ºi unde hora mortului este cântatã
ºi azi în limba românã, la Bedeu ea este
cântatã în limba maghiarã, chiar dacã
cliºeul acestor cântece este comun.21
Schimbarea limbii a avut loc demult
(nimeni nu mai vorbeºte despre cântarea acestor cântece româneºte) ºi ea a
fost o consecinþã a desfãºurãrii slujbei
de înmormântare în limba maghiarã
dupã 1940.
În sfârºit, o modificare esenþialã în
Informatorul Vasile Papp
sistemul de relaþii se va produce o datã
(Foto: Imre Nagy, 1998)
cu renunþarea comunitãþii româneºti la
endogamia prelungitã, în care feciorii,
dacã nu-ºi gãseau neveste pe plac în sat, umblau sã le caute la Apateu, Pocei,
Leta Mare sau în România.
Acceptând cãsãtoria mixtã la o datã pe care nu ºi-o mai amintesc românii din
Bedeu, îºi vor schimba atitudinea faþã de ungur, ºi el catolic sau greco-catolic. În
timp se vor crea înrudiri prin alianþã încât ungurul din strãin devine vecin ºi om
de casã, iar cele douã culturi rurale se întâlnesc ºi sunt cunoscute reciproc. Începe o istorie comunã din care evreul, rãmas strãin, este exclus în continuare.
Lumea, ºi ea în schimbare, opune acestui univers þãrãnesc, în care cultura
româneascã tradiþionalã ºi cultura tradiþionalã maghiarã au propriile valori, o
civilizaþie modernã, cu alte valori. Respinsã de þãranul român ºi de cel ungur,
aceastã lume îi ameninþã de fapt pe amândoi.
Opunându-i-se, cei doi se întâlnesc într-un univers comun. Poveºtile vorbesc
despre un vecin ungur, despre o persoanã aflatã în impas ºi cãreia trebuie sã i se
descânte „acar pe româneºte, acar pe ungureºte” ca sã se vindece de deochi.
Conflictul în relatãri apare mai degrabã între aceºti bãtrâni nemulþumiþi de
„lumea de azi” ºi tânãra generaþie atrasã de valorile civilizaþiei urbane, în care
doreºte sã trãiascã.
Aceastã opþiune a tinerilor, atât maghiari, cât ºi români, care nu mai doresc sã
fie þãrani ºi nici minoritari (în cazul românilor) adicã altfel faþã de tinerii din
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marile oraºe, unde viseazã fiecare sã ajungã, aduce comunitatea din Bedeu în
situaþia de azi, în ciuda ºcolii româneºti care funcþioneazã aici din 1964, oferindu-le copiilor posibilitatea sã urmeze mai departe cursurile Liceului românesc
din Giula.
Încercând sã salveze ce se mai poate salva, vechea generaþie se refugiazã în
trecut. Întoarcerea aceasta în acele timpuri bune, în care preotul vorbea româneºte în bisericã, iar învãþãtorul venea de la ºcolile înalte din Oradea, este necesarã acestor oameni care constatã cã lumea lor a ajuns la amurg.
Nevoia de a conserva aceste timpuri în absenþa unui meºter al condeiului din
interiorul comunitãþii, care sã noteze cronica satului, cu evenimentele mai mari
sau mai mici din viaþa diferitelor familii, cu anii de foamete, cu calamitãþile naturale ºi bolile ce-au trecut peste sat, i-a obligat pe bedeuani sã stocheze informaþia în memoria colectivã, pentru a fi transmisã pe cale oralã, prin povestire ºi
repovestire, de la o generaþie la alta.
Lunga desfãºurare în ani a acestui trecut a produs, inevitabil, ºi în cazul „descrierii evenimentelor” unele pierderi ºi uitãri. Dupã aproape 300 de ani, comunitatea nu-ºi mai aminteºte când au venit românii în Bedeu, de unde au venit,
câþi au venit, care a fost hramul bisericii ortodoxe, ridicate în acele vremuri de
început ale satului. Totuºi tradiþia spune cã cei mai vechi în sat au fost Puºcaºii ºi
Mureºenii, dintre aceºtia din urmã alegându-se birãii.
Unele poveºti coboarã într-un timp greu de precizat, localizat de povestitori
prin acel „când a fost Bedeul dintâie” nostalgic. Dintr-un asemenea timp în apa-

Prispa unei case din Bedeu (Foto: Ioan Ruja, 1980)
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renþã de poveste vine relatarea despre
holera cea mai mare care a bântuit satul de mureau oamenii pe uliþe iar clopotele nu se mai opreau din bãtut ºi de
care n-au scãpat pânã n-au fãcut cãmaºa exorcizatã ºi nu au arat hotarul satului noaptea, ca sã înºele boala.
Nelocalizatã temporal, relatarea se referã, credem, la holera din anul 1866
când populaþia satului s-a redus brusc
de la 850 de suflete la 583.22
Tot într-un timp neprecizat a avut loc
ºi întâmplarea cu „ghierul cel sãlbatic”.
În vremea aceea la capãtul satului dinspre Cresteº era o râpã pe uliþele satului un ghier sãlbatic care a omorât-o pe
mama mãmuþii (strãbunica) povestitorului, om trecut de 70 de ani.
Aceste evenimente care au marcat
emoþional comunitatea, rãmânând fixate în memorie, sunt completate în
Poartã construitã din cãrãmidã,
Bedeu (Foto: Ioan Ruja, 1980)
aceastã istorie povestitã de amintiri
dintr-un trecut mai apropiat. Este vorba despre perioada dintre cele douã
rãzboaie, când de Crãciun pruncii umblau a colinda ºi cu Vifleimul prin sat.23
Memoria bãtrânilor a conservat mulþi
ani un bogat repertoriu al cântecelor
de stea, din cele utilizate în acest „trecut românesc”.24 Erau ani când oamenii obiºnuiau sã fie tunºi de „borbilul”
satului acasã, duminica, pe grâu, iar
încãlþãmintele celor mai sãraci erau fãcute de „cismaºul” din sat din tureci
vechi, pe „pacle de duhan”, când oamenii secerau cu maºina cu abur în
echipe de 24, având zilnic bãrbaþii porþie de „rãtie” iar fetele de „þucur”, când
umblau la târg la Oradea.
Amintirile femeilor se suprapun peste cele ale bãrbaþilor ca timp, aducând

Imagine din cimitirul greco-catolic,
Bedeu (Foto: Ioan Ruja, 1980)
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informaþii noi, despre întâlnirile dintre feciori ºi fete intermediate de rude, despre „jocul” românesc de demult, despre femeia ce fãcea „sopon” pentru tot
satul cu sodã adusã din România, despre omul din sat care strica vacile, despre
moaºa unguroaicã apãrutã în sat prin anii 50 cu pãlãrie ºi umbrelã de soare.
Este istoria unei lumi savuroase, reconstituitã de martorii ei cu umor, pe fundalul vechiului decor (casa bãtrâneascã, fântâna cu cumpãnã, hambarul).
Încheind cu aceastã prezentarea cele douã istorii paralele ale satului Bedeu,
constatãm cã analizate împreunã cele douã forme de relatare se completeazã
reciproc, adevãrul ºtiinþific primind o dimensiune nouã, oferitã de grupul povestitorilor implicaþi care, aºa cum am vãzut, au o atitudine subiectivã faþã de sat
ºi o înþelegere a evenimentelor din interior.
Þinând seamã de situaþia criticã din punct de vedere etnic a comunitãþii nu
putem sã nu ne întrebãm ce se va întâmpla cu istoria oralã a acestui sat în viitor?
Viziunea nu este prea optimistã. Dacã generaþia de mijloc nu va prelua rolul de
povestitor al datelor pe care le deþine comunitatea româneascã despre ea, întreaga aceastã lume de cuvinte va dispãrea cu ultimul bãtrân din sat.
Iar când vocea satului românesc se va stinge, vor rãmâne în circulaþie doar
datele oficiale, puþine ºi contradictorii, ºi prea puþin convingãtoare, în ceea ce
priveºte trecutul românesc al satului Bedeu.

NOTE
1. ªtefan Frãtean, Care este numãrul românilor din Ungaria? în Calendarul românesc,
Giula, 1997, p. 138.
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18. Ca ºi în alte localitãþi din vestul României, în timp, românii macedonieni dispar ca grup
etnic, o parte maghiarizându-se sau românizându-se, în orice caz trecând la religia
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20. „Locurile” se numesc Gropoaie, Movila Mare, Cherectãu, Brateu, Luþernuº, Pârâiaºul
Dungat, Cânepiºte etc.
21. Mihaela Bucin, Cântecul de înmormântare românesc. Izvoare ºi evoluþii, în Calendarul
românesc, Giula, 1992, p. 64-68; Mihaela Bucin, Manuscrisele Colecþionate de Ana
Iuhas. Hora mortului din Micherechi, în Simpozion, IV, Giula, 1995, p. 123-130.
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Dumnezeu cu Sân-Ion, La nunta ce s-a-ntâmplat, ªi când cina-i sus la masã, vezi: Elena
Csobai, Obiceiul colindatului la românii din Bihor, în Izvorul 1996/1, Giula, 1990, p.
12–23.
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Colta Elena Rodica

A bedõi románok –
történelem és szájhagyomány
Az 1990 évi népességösszeírás adatai szerint a Hajdú-Bihar megyében lévõ
Bedõ község lélekszáma 377 fõ, amelybõl mindössze 48 fõ, vagyis a lakosság 12
%-a vallotta magát román nemzetiségûnek. Bár a kétnyelvû helynévtábla román
lakosság jelenlétére enged következtetni mind az utcanevek, mind a lakosok
vezetéknevei, mind a templomi istentisztelet, mind pedig a görög katolikus temetõben meglévõ sírjeleken szereplõ nevek magyar nyelvûek.
Ebbõl a kiindulópontból kísérelte meg a bedõi románok helyzetének elemzését Elena Rodica Colta aradi muzeológus, vizsgálva azokat a tényezõket, amelyek a valamikor többségben lévõ román közösség etnikai szempontból kritikus
helyzetbe kerülését eredményezték.
Az elemzés – a történeti dokumentumok hiányos megléte miatt – a szakirodalmi utalásokra, illetõleg a falu történetére vonatkozó, a szájhagyományban
napjainkig megõrzött elbeszélésekre támaszkodhatott. A szerzõ a magyar történetírás adatai alapján felvázolja a falu történetét az 1356-os elsõ említéstõl az
1940-es évekig, statisztikai adatokkal dokumentálva a településen élõ román
lakosság arányszámát.
A néprajzi táborban eltöltött tíz nap alatt végzett adatgyûjtés alapján megrajzolhatóvá vált a bedõi románok történetének egy másik vetülete. A vizsgálódás
kiterjedt több, a román közösségre vonatkozó történeti és néprajzi témakörre. A
társadalomnéprajzi elemzésbõl képet kaphatunk a közösség etnocentrikus világképérõl, a család szerepérõl és a más nemzetiségûekhez való viszonyulásról
egyaránt. Szerepelnek benne a falu határnevei, a lakosok vezeték- és ragadványnevei, valamint a szomszédos települések neveinek a bedõi lakosok által
használt román változatai. Különös figyelmet szentel a település 1940-es évektõl
kezdõdõ történetének a gyûjtött adatok alapján történõ bemutatására. Az idõsebb korosztálytól gyûjtött népi elbeszélések alapján felvázolja azokat a tényezõket, eseményeket, történéseket, amelyek a bedõi románok identitás- és nyelvvesztéséhez vezettek.
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Mihaela Bucin

Novãceºtii – eroi balcanici
în epica popularã a românilor
din Ungaria
Ciclul Novãceºtilor e constituit în folclorul românesc dintr-o serie de balade
avînd în centru eroi a cãror existenþã în tradiþia epicã sîrbeascã, bulgãreascã,
albanezã demonstreazã o anumitã unitate balcano-carpaticã. În balada româneascã eroicã, familialã ori fantasticã apar mai ales Baba Novac, fiul sãu, Gruia
lui Novac ºi nepotul Ioviþã. Limita europeanã vesticã a circulaþiei acestor personaje epice pare a fi zona din estul Ungariei, mai ales prin tradiþiile narative ale
populaþiei etnice româneºti care existã aici.
Prezenþa Novãceºtilor în folclorul epic românesc a început sã intre în sfera
analizelor o datã cu cercetarea baladei populare ºi a valorii literare ºi istorice a
acesteia. Astfel, Vasile Alecsandri afirma încã în Poesii populare ale românilor
(1866), referindu-se la balade ca la „mici poemuri asupra întîmplãrilor istorice”,
cã personajul Novac este transpunerea artisticã a eroului sîrb Baba Novac, viteaz cãpitan în armata lui Mihai Viteazul. Originea sîrbã a personajului istoric
este susþinutã ºi de Bogdan Petriceicu Hasdeu1 ca ºi de Nicolae Iorga2. Aceºtia
susþin cã Baba Novac e un erou „din vechea legendã poeticã a sîrbilor”, adus în
mediu românesc prin cîntecele perpetuate de guzlarii sîrbi, acei trubaduri la curþile medievale ale Balcanilor împînziþi de rosturi turceºti, cîntece pe care le-au
preluat lãutarii autohtoni, dîndu-le o formã folcloricã originalã, româneascã. Iorga
observã în baladele din ciclul Novãceºtilor prezenþa unei atmosfere sud-dunãrene, dar atributele eroilor, modul lor de gîndire ºi comportament, sînt – dupã
sublinierea lui Al. I. Amzulescu3 – profund româneºti.
Gheorghe Vrabie4 dezbate problema genezei baladelor cristalizate în jurul
Novãceºtilor în cadrul unui capitol dedicat cîntecului epic antiotoman. Închipuind o hartã a rãspîndirii acestor balade, el conchidea cã „au o frecvenþã masivã
în spaþiul bãnãþean, cu prelungiri cãtre cel muntean, ca apoi din ce în ce sã se
rãreascã spre Moldova ori nordul Transilvaniei”, aceastã structurare venind în
sprijinul originii sîrbeºti a eroilor. Vrabie face de asemenea observaþia cã pe
mãsurã ce se depãrteazã de zona Banatului, motivele epice pierd din vigoare, iar
personajele apar diminuate din punct de vedere al statutului eroic ºi îºi pierd
identitatea istoricã. At. T. Marienescu preciza (în Novacescii cinci ani înaintea
Academiei Române, Timiºoara, 1886) cã a reuºit sã depisteze în încercarea sa
de a restaura ciclul Novãceºtilor, 95 de variante ºi 14 subiecte distincte ale
cîntecului epic. Tot Gheorghe Vrabie este cel care citeazã în sprijinul atestãrii
existenþei istorice a personajului Baba Novac, cronica maghiarului Szamosközy
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István. La începutul secolului nostru aceastã cronicã a fost analizatã amãnunþit
de Ioachim Crãciun mai ales în ceea ce priveºte „însemnãrile privitoare la români” cuprinse în scrierea cronicarului.5 Szamosközy István s-a nãscut în jurul
anului 1565, probabil la Cluj. Rãmas orfan, a primit totuºi o educaþie aleasã,
fãcînd studii istorice ºi arheologice la universitãþile din Heidelberg ºi Padova.
Întors la Cluj, se bucurã de prestigiu ºi liniºte pînã la victoria dobînditã de Mihai
Viteazul la ªelimbãr (28 octombrie 1599), cînd pentru istoricul ungur începe o
perioadã de neajunsuri ºi pribegie, pe care nu uitã sã le aminteascã în însemnãrile sale. În schiþa biograficã cu care deschide analiza acestei cronici deosebit de
importante pentru istoria Transilvaniei, Ioachim Crãciun face observaþia: „La
Szamosközy ar rãmâne inexplicabile ieºirile duºmãnoase faþã de Români, dacã
nu i-am cunoaºte tribulaþiile amare din anii 1599–1601, anii domniei lui Mihai
Viteazul în Ardeal”.6 La cîteva zile dupã uciderea voievodului la Turda, cronicarul îi compune acestuia un epitaf dezgustãtor (trei versuri în limba latinã). Dupã
1601, cronicarul e pus în drepturi ºi se bucurã pînã la sfîrºitul vieþii de protecþia
principilor Ardealului.
Între însemnãrile istorice rãmase de la Szamosközy, se gãsesc date referitoare
la originea lui Baba Novac, cãpitan al lui Mihai Viteazul, la prietenia acestuia cu
preotul român Saski ºi la arderea acestora „în frigare” la Cluj, în ianuarie 1601.
Momentul terifiant al arderii pe rug al lui Novac precum ºi secvenþa în care corbii
devorã resturile trupului sînt descrise de cronicar într-o poezie în limba latinã.
Iatã ce se poate afla din aceste scrieri contemporane cu existenþa istoricã a personajului devenit apoi erou popular: „Baba Novac era din satul Poreci, lîngã
Dunãre, aproape de Semendria... Novac trãia numai din haiducie... Baba Novac a fost la început ostaº de rînd; venit-a apoi la Mihaiu Vodã în Þara-Româneascã, unde fu pus de Mihaiu cãpitan peste haiduci. Era de neam sîrb; cînd a
fost în prinsoare turceascã, scosu-i-au Turcii toþi dinþii, încît nu mai avea nici
un dinte în gurã... Basta a fost împotriva arderii lui Baba Novac ºi a preotului
la Cluj; în cele din urmã trimis-a vorbã sã-i micºoreze chinurile, cãci îl udau
mereu cu apã, ca sã-i lungeascã durerile; astfel au încetat a-l mai uda ºi a
murit curînd dupã aceea. Apoi a fost tras în aceeaºi þeapã, afarã, lîngã oraº.
Nici nu se poate spune cu ce iuþialã i-au mîncat corbii carnea, încît în zilele
urmãtoare nu i se mai vedeau în þeapã decît oasele...” /
Urmãrind variantele epice româneºti, în versuri sau în prozã, arderea pe rug a
lui Baba Novac nu e prezentã în nici una dintre ele. Gheorghe Vrabie susþine cã
aceste episoade istorice vor fi circulat dupã consumarea evenimentelor, sub forma unor „cronici orale” care de-a lungul anilor au fost date uitãrii ºi au fost
înlocuite cu episoade fabuloase, mitologice.8
În volumul intitulat Vuk ºi românii, scriitorul Radu Flora9 prezintã comparativ
douã personaje centrale comune în poezia popularã sîrbã ºi românã: Radul-Beg
ºi Baba Novac. Ultimul se numeºte în sîrbã Starina Novak, epitetul Baba provine – dupã spusele autorului studiului – din sîrbo-croatã, unde babo înseamnã
tatã, pãrinte. Alãturi de Starina Novak apare ºi feciorul sãu, Novakoviè Gruja
(Gruia lui Novac) sau dijete Grujica (Gruicea, Gruiuþ în variantele româneºti).
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Cercetãtorii sîrbi (cum ar fi Petar Skok, în perioada interbelicã) au remarcat cã
terenul de haiducie al acestora era în jurul unui munte al cãrui nume este legat
de etnonimul român: muntele Romanija, situat în Bosnia, aproape de Sarajevo.
În legãturã cu toponimele nume de munþi menþionãm cã în cronica maghiarului
Szamosközy, Novac, fiind bunã cãlãuzã, îºi conduce oastea pe drumurile muntelui... Novac, identificat de cercetãtori cu Balcanul.
Deºi – dupã cum am vãzut – documente ale epocii dovedesc originea sîrbã a
Novacilor, Radu Flora subliniazã cã unii autori îl cred bulgar, iar alþii îl considerã
musulman.10
Fãrã îndoialã, Novãceºtii sînt eroi ai epicii populare legate de lupta antiotomanã
a popoarelor Balcanice. Dar sã ne gîndim la un alt tip de baladã cu rãspîndire în
estul Europei, baladã legatã de mitul jertfei pentru creaþie, cunoscutã la români
ca Balada Meºterului Manole. La greci, albanezi, bulgari, români, sîrbocroaþi,
maghiari, creaþia popularã bazatã pe jertfa zidirii e legatã adesea de o construcþie, de ridicarea unui edificiu concret plasat în istorie, fiind acesta pod, cetate ori
mãnãstire. Dar atît ritualul jertfirii, cît ºi proiectarea esteticã a acestui ritual e mai
veche decît fiecare dintre aceste creaþii arhitectonice ridicate în perioada medievalã, fãcînd parte din substratul mitologic al omenirii. În aceeaºi ordine de idei,
în cadrul românesc novacii au reprezentat niºte eroi mitologici, cu un statut ºi
caracteristici bine definite, care au pãtruns în epica folcloricã de esenþã strãveche, cu subiecte „situate în timp în apropierea regimului de obºte gentilicã,
dezvãluind mentalitãþi arhaice din vecinãtatea basmului eroico-fantastic”.11
Dintre baladele fantastice cu conþinut ancestral pot fi ataºate la Ciclul Novãceºtilor: Novac ºi zîna, Novac ºi fata sãlbatecã, Novac ºi Dîrvij, Gruia lui Novac ºi
ºerpele. Eroii acestor balade nu au nimic comun cu cei participanþi la lupta
antiotomanã, acest episod pare sã se fi suprapus mai tîrziu motivului novacilor
deja existent, probabil, la 1600 în tradiþiile româneºti ºi balcanice.
Aceastã concluzie poate fi argumentatã ºi urmãrind etimologia antroponimului
Novac ºi conþinutul sãu mitic. Dupã aprecierea lui Victor Kernbach12, unii cercetãtori vãd în spatele acestui nume un mit de origine slavã. Pornind de la etimonul slav Mmb`i{ – (om) nou, care în cehã are ºi forma novaèek – începãtor,
novice, ca ºi de la faptul istoric conform cãruia slavii au introdus în aceastã parte
a Europei agricultura extensivã (sec. VI-VII), s-a vãzut în novaci niºte eroi civilizatori, niºte „oameni noi” care au îmblînzit pãmîntul, fãcîndu-l sã rodeascã.
Însã etimonul slav este de fapt de origine latinã, novus, iar termenii agricoli de
bazã a ara, a semãna, secerã, grîu, cîmp, fãinã etc. – sînt moºteniþi în limba
românã tot din latinã, fiind anteriori stabilirii slavilor în Europa. Astfel, e posibil
ca novacii sã facã parte dintr-un mit vechi, indo-european, pãstrînd amintirea
civilizaþiei megalitice preariene, iar Novãceºtii din perioada medievalã sã fie o
adãugare la substratul mitologic, datoratã coincidenþei de nume. Sau poate nici
numele acestei familii de viteji nu e un fapt aleatoriu, deoarece în tradiþia folcloricã, epitetul novac este adresat unui om puternic, voinic, curajos (vezi DEX,
Buc. 1996).
În moºtenirea folcloricã româneascã, novacii reprezintã o clasã de fiinþe
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humanoide, gigantice, adesea antropofage, capabile de lucrãri ciclopice. Termenul legendar brazda lui Novac denumeºte valul uriaº de pãmînt care traverseazã întreaga Cîmpie a Dunãrii, ridicat de romani în secolele I-IV, ca mijloc de
apãrare.
Lazãr ªãineanu vorbeºte despre prezenþa uriaºilor în basmele româneºti, ca
personaje superioare omului sub raport fizic13. El aratã cã în afarã de termenul
de origine maghiarã uriaº, gigantul e denumit în românã ºi cu termenul novac,
menþionînd ºi motivul sabie de novaci, care apare ca un obiect de mari dimensiuni, cu puteri simbolice, rãmas din timpuri imemoriale. (În basmul George cel
Viteaz, cules de Petre Ispirescu, eroul alege o astfel de sabie, cu care va omorî
apoi Scorpia). George Cãlinescu vorbeºte despre novac ca despre un uriaº
frecventînd mai ales spaþiul oltenesc ºi sîrbesc14. Personajele mitologice se confundã la nivelul creaþiilor folclorice literare cu personajele legendare: Staro-Novac e un om de demult, care poate ridica în braþe un plug cu boi cu tot ºi are un
fiu pe care-l cheamã Gruia. În alte legende, novacul e legat de fenomenele vulcanice sau e acea „nãmetenie” care, în timpul potopului ancestral, proptit cu un
picior în Carpaþi ºi cu unul în Balcani, încearcã sã soarbã apa care nãpãdise
uscatul. Într-o legendã a muntelui Retezat, toponimul acesta e explicat ca urmare a faptului cã Novac, încercîndu-ºi tãiºul cuþitului, a retezat vîrful muntelui.
În cadrul folclorului maghiar, nici novacii, ca eroi mitici, nici Novãceºtii, ca
eroi legendari, nu apar decît în traducerile din folclorul românesc ºi sîrbesc. Dar
aceste personaje existã în tradiþiile populare ale grupurilor etnice care trãiesc
alãturi de grupul majoritar maghiar. Între naraþiunile folclorice culese de profesorul Domokos Sámuel de la Vasile Gurzãu din Micherechi15, existã ºi cea intitulatã Gruia lui Novac, Gruja – în varianta maghiarã. Povestitorul micherechean
nareazã cu iscusinþã atît în limba românã, cît ºi ungureºte, dar e de observat cã
opereazã cu mai multã uºurinþã cu temele ºi motivele româneºti, iar bucãþile în
limba maghiarã, deºi adesea mai „stufoase”, sînt spuse mai ales pentru a face
plãcere culegãtorului, nefamiliarizat pe deplin cu graiul ºi mentalitãþile românilor din Micherechi. Naraþiunea în limba românã e redatã de Gurzãu cu „tehnica
mixtã” a interpretãrii cîntecelor bãtrîneºti, alternînd pasajele în versuri cu cele în
prozã, în timp ce varianta în maghiarã este povestitã exclusiv în prozã. Povestitorul mãrturiseºte cã a învãþat basmul în copilãrie, de la consãteanul sãu, Nicolae Pipoº. Pe baza versurilor intercalate în cursul naraþiunii, e evidentã asemãnarea cu varianta baladei bãnãþene din colecþia lui George Cãtanã, apãrutã în Balade poporale (1890). Dar originea livreascã directã a naraþiunii din repertoriul lui
Gurzãu e puþin probabilã deoarece micherecheanul practic nu s-a îndeletnicit
cu cititul, mai ales cu cititul în limba românã.
Personajele povestirii sînt: Novac bãtrînul, Gruia lui Novac, Aniþa crîºmãriþa,
Împãratul, cãtana Ion, fiu natural al lui Novac, corbul vorbitor ºi turcii ca personaj colectiv. Locul acþiunii este Þirigradul medieval. Deºi plasate istoric în timpul stãpînirii otomane asupra estului Europei, personajele au atribute mitologice ºi puteri miraculoase, dupã cum reiese ºi din portretul pe care crîºmãriþa i-l
face lui Gruia în faþa împãratului ca ºi din capacitatea lui Novac de a învia morþii
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cu trei nuiele de salcie, motiv inexistent în baladele româneºti cunoscute. Limbajul, atmosfera, comportamentul eroilor sînt de esenþã micherecheanã. Naraþiunea se deschide cu versurile specifice debutului cîntecului bãtrînesc: Frunzã
verde dã cicoarã / Într-o zi dã sãrbãtoare / La o masã dã ciont dã peºte / ªade
Gruie ºi grãieºte / Nãbãut, nãmîncat / Cu clopu pã ochi lãsat/... ªi din punct de
vedere estetic ºi al conþinutului epic, povestea urmeazã schema tradiþionalã,
cuprinzînd motivele cunoscute ale baladei Gruia lui Novac: crîºmãriþa trãdãtoare, corbul vorbitor, travestirea lui Novac în cãlugãr. Inovaþie poate fi consideratã
introducerea episodului final, al întîlnirii lui Gruia cu fratele sãu, husarul Iuuãn,
episod care nu se mai leagã de conþinutul tradiþional al baladei. De asemenea,
formula de încheiere este specificã basmului ºi are menirea de a spulbera atmosfera încordatã, chiar tragicã din cuprinsul naraþiunii, reducînd eroicul la un
comic popular: „Da º-or petrecut aºe, pã on fund dã cofã, cît on cãcat dã cloºcã”. Desigur, aceastã formulã finalã lipseºte din varianta în limba maghiarã, iar
dintre poveºtile lui Gurzãu, cea intitulatã Gruia lui Novac este singura care are
ca final formula citatã.
În repertoriul altor interpreþi de folclor din localitãþile româneºti din Ungaria,
ciclul Novãceºtilor nu este reprezentat. Dar culegerea creaþiilor populare româneºti din Ungaria a început tîrziu, cînd comunitãþile tradiþionale erau deja în
avansat proces de descompunere ºi tradiþiile deveneau tot mai ºterse. Putem
presupune deci cã forme epice create pe aceste teme ºi motive au existat pe o
regiune întinsã, mai ales cã etnia românã din unele zone a conlocuit de-a lungul
timpului cu grupuri de sîrbi, în al cãror folclor existã un cult deosebit pentru
personajele în discuþie.
O atestare neaºteptatã a motivului Novãceºtilor a fost fãcutã într-un sat mic,
locuit ºi de români greco-catolici, satul Bedeu din judeþul Hajdú-Bihar. Alãturi
de români trãiesc aici ºi cîteva familii de þigani valahi (deºi azi vorbesc prea puþin
limba românã), din grupul lovari. Folclorista Kovács Ágnes16 noteazã cã o þigancã bãtrînã din Bedeu, Daróczi Virág, a povestit în limba românã naraþiunea Gruia lui Novac, dar din pãcate nu se poate ºti dacã aceasta a fost înregistratã sau
notatã. Folclorista maghiarã face afirmaþia cã e vorba despre o naraþiune valoroasã, nu în stilul dezlînat al poveºtilor þigãneºti. În vara anului 1998, cu ocazia
tradiþionalei tabere etnografice organizate de aceastã datã la Bedeu, l-am întîlnit
pe fiul lui Daróczi Virág, Mohácsi József, nãscut în 1940. Conºtient de prestigiul
de povestitoare al mamei sale, Mohácsi József a fost încîntat de posibilitatea pe
care i-am oferit-o de a-ºi etala repertoriul narativ. Înþelege româneºte, dar povesteºte numai în limba maghiarã. Alãturi de cîteva snoave alcãtuite din motive bine
cunoscute atît în folclorul românesc, cît ºi în cel maghiar, al cãror personaj principal este þiganul isteþ, Mohácsi József, mi-a povestit cu ocazia ultimei întîlniri
piesa Gruia lui Novac, pe care a auzit-o de la mama sa. Povestea nu are însã
nimic comun cu balada sau cu naraþiunea lui Gurzãu, ci este o structurã de motive epice de diferite provenienþe. Povestitorul nu cunoaºte semnificaþia titlului,
nici elementele narative fantastice sau legendare din ciclul Novãceºtilor. Golit
de sens, titlul acestei poveºti fãrã structurã tradiþionalã, înregistratã de la þiganul
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din Bedeu, pare sã fie ultima urmã naturalã a unor eroi ai spaþiului balcanic, cu
origine pierdutã în dimensiunile mitice ale istoriei.
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Bucin Mihaela

A Novákok – balkáni hõsök
a magyarországi román népi epikában
A román folklórkincs több balladája sorolható az úgynevezett Novákok-ciklusba, amelynek hõsei fõként a szerb, a bolgár és az albán hagyományban lelhetõk fel. A román hõsballadának a szereplõi Baba Novac, fia Gruia és unokája
Ioviþa. A szerzõ feltételezései szerint ezen epikus hõsök népköltészeti alkotásokban való megjelenésének nyugati határa Magyarország keleti régiója, ugyanis szerepelnek a magyarországi román népmesékben.
A szerb népi epika említett hõseinek megléte a román népi epikában a kezdetektõl elemzések tárgyát képezte. Jeles román kutatók vizsgálták a közel száz
variánsban – versben és prózában egyaránt – elterjedt ballada eredetét, a történetbe beépült román mese- és hiedelemelemeket. A magyar népköltészetben
nem szerepelnek ezek az epikus hõsök, csupán a román és szerb népköltészeti
alkotások fordításaiból ismertek.
A magyarországi románok mesekincsének magyar és román változatában is
ismert a Gruia lui Novac címû mese, melyet Domokos Sámuel rögzített hangszalagra és jegyzett le az 1970-es években összeállított, Vasile Gurzãu méhkeréki
román anyanyelvû mesemondó meséit tartalmazó kötetében. A mese érdekessége, hogy míg a román változatot versben és prózában váltakozva, addig a
magyar nyelvû szöveget kizárólag prózában mondta el a mesemondó. Az elbeszélés közé iktatott versrészletek hasonlóságot mutatnak George Cãtanã 1890ben megjelent gyûjteményében szereplõ balladával, amelyet a mesemondó nem
ismerhetett, tekintve, hogy nem volt jártas az olvasásban. Bár a történet a törökkori Kelet-Európában játszódik, mind nyelvezete, mind atmoszférája, mind pedig a hõsök viselkedése lényegében méhkeréki.
A Novákok-motívum nem szerepel más magyarországi román mesemondó
repertoárjában. A bedõi terepmunka váratlan adatokat hozott ebben a vonatkozásban. A Hajdú-Bihar megyei községben románok mellett a lovari csoportba
tartozó, hajdan románul is tudó kisszámú cigány közösség él, akiknél már Kovács Ágnes jeles népmesekutató is végzett gyûjtéseket, s feljegyezte a Daróczi
Virág nevû cigányasszony által ismert Gruia lui Novac címû mesét. 1998 nyarán
Daróczi Virág Bedõn élõ fia, az 1940-ben született Mohácsi József is elmesélte
az édesanyjától hallott történetet, amelynek azonban már semmi kapcsolata nincs
az eredeti népi epikai alkotással.
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Stella Nikula

Obiceiuri ºi credinþe legate
de sãrbãtorile calendaristice
ale românilor din Ungaria
Anul Nou
Acordînd atenþie descrierii sãrbãtorii Anului Nou, a datinilor legate de celebrarea acesteia, de la început trebuie sã menþionãm faptul cã în cadrul calendarului putem surprinde diferite date ale sãrbãtoririi acestui moment de trecere atît
de imporatant în viaþa omului.
La echinocþiul de primãvarã are loc scenariul ritual de înnoire a timpului agrar
– adicã începutul Anului Nou Agrar – datã la care pînã la reforma calendarului
roman era celebrat ºi începutul Anului Nou Civil.
La moartea ºi renaºterea anualã a zeului vegetaþiei – la data de 23 aprilie – are
loc scenariul ritual de înnoire a timpului pastoral, adicã începutul Anului Nou
Pastoral, an care la rîndul sãu poate fi împãrþit în douã sezoane simetrice: sezonul de iarnã – între Sînedru ºi Sînjorj – ºi sezonul de varã – între Sînjorj ºi Sînedru.
La presupusa datã a celebrãrii „Facerii Lumii”, la 1 septembrie are loc începutul Anului Nou Biblic, datã calendaristicã care la rîndul ei pînã prin secolul al
XVIII-lea coincidea cu cea a începutului de an.
Începutul Anului Nou Civil, moment la care are loc scenariul de înnoire a
calendarului, este sãrbãtorit în perioada de solstiþiu de iarnã – adicã între 20
decembrie ºi 7 ianuarie. Aceastã trecere capitalã dupã numeroase modificãri
începînd din anul 153 î.e.n. este celebratã la data de 1 ianuarie.
Ciclul creºtin al sãrbãtorilor de iarnã se bazeazã pe un calendar pãgîn din
ultimele secole ale antichitãþii tîrzii ale cãrui sãrbãtori – Brumalia, Opalia,
Larentalia, Compitalia, Vola, Saturnalia, Natalis Invicti Solia ºi Calendele lui
Ianuaris –, treptat au fost înlocuite de cele legate de creºtinism, provocînd astfel
numeroase confuzii în primele secole.
Mobilitatea iniþialã a acestor sãrbãtori a dus la confuzii ºi în cadrul obiceiurilor
legate de acestea, a provocat ºi circulaþia cam aceloraºi datini ºi credinþe în
intervalul celor 12 zile dintre 25 decembrie ºi 6 ianuarie.
În decursul secolelor fixarea datei începutului de an civil s-a modificat de
mai multe ori. Aceasta fusese dependentã în primul rînd de modul calculãrii
scurgerii timpului – calcularea fiind fãcutã atît în ani solari, cît ºi în ani lunari –,
precum ºi de religia ºi obiceiurile popoarelor.
Anul nou la romani începea toamna, la 1 septembrie. Toamna începea anul ºi
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la celþi, rãmãºiþele acestui început de an putînd fi urmãrite în cadrul sãrbãtorilor
irlandezilor, dar era data unui început ºi la evrei, perioadã cunoscutã de românii
din Ungaria sub denumirea de „sfinþî jidovilor”, despre care o informatoare vorbeºte astfel:
„Cînd s-apropie sfinþî jidovilor, adicate anu nou a jidovilor, pî la începutu lu
septembrie, atunce tãdauna îi frig ºi ploaie mult.” 1
Abia dupã o perioadã de cîteva secole romanii vor trece la un început de an
civil la 1 martie, adicã la calendele lui martie, care alãturi de a fi prima zi a
anului, era ºi ziua în care noii demnitari ºi consuli ai Romei intrau în funcþie.
Aceastã datã coincidea însã ºi cu cea a renaºterii naturii, element foarte important, de care nu putem uita atunci cînd studiem originea unor obiceiuri sau rituri.
Din anul 153 î.e.n., printr-o modificare a calendarului, Calendele lui Ianuaris
vor prelua rolul de început de an, ºi cu aceasta treptat are loc ºi un transfer al
credinþelor ºi obiceiurilor legate pînã la acel moment de ziua de 1 martie.
Din cauza incertitudinilor care îi stãpînea pe oameni, din cauza fricii
nerespectãrii vreunei porunci zeieºti la momentul potrivit au ajuns sã fie transferate la aceastã datã însã ºi o sumedenie de obiceiuri legate de începutul Anului
Nou Agrar, cum s-a întîmplat de exemplu ºi cu obiceiul “pluguºorului”, care de
fapt este ceremonialul primei brazde, practicat de cãtre cãpetenia obºtei patriarhale, obicei care la romani se practica la data de 1 martie ºi pe care deseori l-au
comparat cu aratul ºi semãnatul ritual din cultul lui Dionis sau al lui Osiris.
Pe baza celor enumerate pînã în prezent putem constata cã în decursul secolelor au existat diferite date oficiale ale începutului de an civil: 1 ianuarie, 1
martie ºi 1 septembrie.
Ca început al anului civil poate fi consideratã însã chiar ºi ziua de 25 decembrie, datã la care cu secole în urmã era celebratã de cãtre creºtini începutul anului, iar din confuzia celor douã mari sãrbãtori ale ciclului de iarnã provine ºi
denumirea de „Crãciunul Mic”, acordatã în unele sate bãnãþene ºi transilvãnene
zilei de 1 ianuarie. Confuziile legate de fixarea datei Anului Nou au contribuit ºi
la formarea caracterului deosebit al întregii perioade de 12 zile dintre Crãciun ºi
Boboteazã ºi la numeroasele transpuneri de la o sãrbãtoare la alta.
Despre data începutului de an o informatoare din Otlaca Pustã îºi aduce aminte
astfel:
„Mai dãmult aºe o fost, cã Crãciunu l-am sãrbãtorit noi, rãmânii la ºapte
ienuarie, iarã Anu Nou la patruspece ienuarie. Numa cam dîn o miie noauã
sute doauãzãci ºi ceva þînem ºi noi rãmânii Crãciunu ºi Anu Nou aºe ca ungurii.” 2
1 ianuarie este poarta de intrare a noului an ºi sãrbãtoarea Sfîntului Ierarh
Vasile cel Mare, arhiepiscopul cezareei Cepadociei, unul dintre cãpeteniile pãrinþilor bisericeºti, mare dascãl al ortodoxiei. În imaginaþia poporului Sfîntul
Vasile este prezent sub înfãþiºarea unui fecior holtei, care joacã ºi cîntã, tocmai
de aceea în ziua dedicatã lui oamenii trebuie sã fie bine dispuºi ºi veseli.
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În dicþionarul lui Ion Ghinoiu despre Sfîntul Vasile ºi despre ceilalþi sfinþi
putem citi urmãtoarele:
„Sînvãsîi (1 ianuarie) este un tînãr petrecãreþ, Sîntoader este un flãcãu frumos cu coadã de cal în cioarcã ºi cu copite în opinci, care intrã pe la ºezãtori,
sã joace fetele, Dragobete (24 februarie) este zeul dragostei pe plaiurile carpatice, Sîngiorzul (23 aprilie) este un viteaz tînãr, Sîntilie (20 iulie) ºi Sîmedru (26
octombrie) sînt maturi dupã care începe, spre sfîrºitul anului, generaþia sfinþilor moºi, Moº Nicolae (6 decembrie), Moº Ajun (24 decembrie) ºi în fine Moº
3
Crãciun.”
Sãrbãtoarea Anului Nou este una dintre cele mai îndrãgite sãrbãtori dintre
toate ºi totodatã ºi cea mai misterioasã, la care participã toatã suflarea de la cel
mai mic, pînã la cel mai mare. Numai ce se terminã sãrbãtoarea Crãciunului,
îmbelºugatã de datini ºi credinþe, cã ºi începe alta, plinã de mistere.
Credinþele legate de aceastã datã atît de importantã au la bazã douã mari componente:
1. Credinþa cã în aceastã perioadã de tranziþie capitalã de la un an la altul
omul poate deveni stãpînul universului, influenþîndu-l prin anumite procedee
pentru a-l face favorabil. Influenþarea are loc prin niºte acte imitative sau prin
ajutorul cuvîntului, care în aceastã perioadã este atotputernic.
Chiar ºi Mircea Eliade spune:
„Pentru ca ceva cu adevãrat nou sã poatã începe, este necesar ca rãmãºiþele
ºi ruinele ciclului vechi sã fie complet nimicite. Astfel zis, dacã dorim sã obþinem un început absolut, sfîrºitul unei lumi trebuie sã fie radical.” 4
2. Se crede cã aceastã perioadã este deosebit de activã în miºcarea spiritelor
ostile omului, astfel cã s-au creat o seamã de practici cu scop apotropaic, de a le
îndepãrta pe acestea, cum este ºi cel de a face zgomot în aceastã noapte pentru
a le þine la distanþã.
Sãrbãtoarea începe în ajunul zilei, cînd oamenii se adunã pe la case. Importanþa zilei de ajun provine de la faptul cã pînã prin secolul al XVII-lea începutul
zilei era fixat de la apusul soarelui, trecîndu-se la începutul zilei de la miezul
nopþii abia dupã aceastã datã.5
Anul Nou ºi în trecut era un prilej deosebit de sãrbãtoare festivã. Se organizau
petreceri, cînd tinerii se întruneau pe la casa unui prieten ºi jucau „verjeluþãle”,
iar cei mai în vîrstã jucau cãrþi ºi povesteau. Aceste petreceri se deosebeau de
jocurile organizate în duminicile ºi sãrbãtorile anului atît prin faptul cã participanþii duceau la petreceri mîncare ºi bãuturã, cît ºi prin faptul cã durau mult
dupã apusul soarelui, prelungindu-se prin unele jocuri specifice sãrbãtorii.
Scopul primordial era luarea de rãmas bun de la anul vechi ºi salutarea cu
bucurie a celui nou. Petrecerile erau însã ocazii bune ºi pentru prorociri.
Cel mai rãspîndit ºi totodatã ºi cel mai popular obicei din seara ajunului Anului Nou era „verjelu”. Despre acest joc informatorii îºi aduc aminte astfel:
„În sara dã Anu Nou ne strînjem noi, fetile ºi ficiorii la o casã, apu ne jucam
d-a verjeluþãle. Apu jocu iesta sã juca aºe: punem trispece blide pã masã ºi su
iele punem sare, cocotoare, inel, cãrbune, teaptãn, cîlþ, bani, pitã, aþã ºi cîte-
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tãte. Blidile le întorcem cu fundu-n sus ºi cu iele astupam lucrurile... Apu cineva stãte la uºe cu spatile, uã ieºe afarã sã nu vadã cã inde ce am pus. Noa, cînd
noi gãtam, o temam pã ce d-afarã sã-º coate data. Apu aceie arãdica on blid...
Acolo iera cocotoare...
– O, cã mîndru a fi! zîcem noi ºi rîdem.
Alta arãdica pitã... Asta însãmna cã a fi gazdã bunã... Inelu însãmna cã a
fi gãzdac, cîlþu cã a fi pãros, ºi aºe mai dãparte. Aºe ne jucam. Dîn ce aflam su
blid gîcem cum ne-a fi norocu la mãrit.” 6
În Ungaria obiceiul este practicat în majoritatea satelor populate ºi de români.
Interesant însã cã „verjelul”, menþionat ºi de Grigorie Moldovan, la Micherechi
nu se leagã de prorociri, jocul poate fi organizat, în oricare duminicã sau zi de
sãrbãtoare de peste an, devenind o simplã ocazie de a lega prietenii, de a petrece.
„Verjelul la Micherechi ºi-a pierdut rolul iniþial, cel de ocazie ritualã pentru
practicarea unor procedee magice cu scopul de a vesti viitorul, ºi s-a transformat, într-o întrunire distractivã însoþitã de muzicã ºi dans. În felul cum îl cunoºteau micherechenii, „vergelul” a fost o petrecere organizatã de tinerii cãsãtoriþi, deoarece conform tradiþiei nu se cuvenea ca cei însuraþi sã mai participe la jocul duminical. La Micherechi, obiceiul calendaristic, legat cîndva de
Anul Nou, ºi purtãtor de însemne referitoare la viitor, s-a transformat într-o
manifestare tradiþionalã, pierzîndu-ºi sensul original de sorginte precreºtinã.” 7
La Bãtania obiceiul se numea „Sînvãsîi”, care derivã din numele Sfîntului
Ierarh Vasile. Desfãºurarea jocului era asemãnãtor celui din Chitighaz. La acesta
însã participau ºi feciori, cãrora „vergelul” le oferea ºansa de a afla informaþii în
legãturã cu viitoarea lor soþie. Obiectele aºezate sub farfurii, precum ºi semnificaþia acestora însã diferea.
„Inelu însãmna nevastã gãzdoaie, ptiaptãnu c-a fi colþatã, cocotoare c-a fi
mîndrã, pita c-a fi bunã, cruce cã ti-i însura c-o vãduvã, tãmîie c-a fi sãnãtoasã ºi pãharu dã rãtiie c-a fi beþîvanã.” 8
Practicarea „vergelului” are o vechime foarte îndepãrtatã. Despre acest obicei
Simion Florea Marian vorbeºte astfel:
„Vergelul este o datinã strãbunã a poporului român din Ardeal... Aceasta e
petrecerea cea mai plãcutã a poporului român din comitatul Solnocului de
mijloc.” 9
Alãturi de „vergel” în rîndul românilor din Ungaria erau cunoscute ºi alte
procedee de prorocire legate de ajunul Anului Nou, data aceasta fiind favorabilã
activitãþilor exorciste.
„Fetile dã mãrit” curioase sã-ºi afle ce le va aduce Anul Nou, aveau obiceiul
ca în ziua de ajun sã tragã cu urechea pe la ferestrele vecinilor sau ale cunoscuþilor în casele cãrora se aflau copii. Dacã în timpul discuþiilor din case se rostea
cuvîntul „ºezi”, atunci fata pleca de acolo tristã, fiindcã acest lucru însemna cã ea
în anul ce vine nu se va mãrita. Dar cînd cineva rostea cuvîntul „du-te”, fata
pleca voioasã, deoarece aceste cuvinte îi aduceau speranþa cã se va mãrita în
curînd.10
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Varianta obiceiului practicat la Otlaca Pustã spune cã fata se va cãsãtori în
curînd, numai dacã copiii din casã vor cere apã de bãut.11
În localitatea Bedeu acest tip de prorocire se practica în ajunul zilei de Boboteazã. Fetele curioase sã-ºi afle viitorul cu „drîgla” de lîngã cuptor ºi cãlare pe
ea, porneau la casele vecinilor ºi ale cunoscuþilor ca sã tragã cu urechea. Dacã
pãrinþii îºi astîmpãrau copiii cu „ºezi, locului!” fata rãmînea nemãritatã, iar auzind „du-te” erau fericite cã se vor mãrita.12
Tot în aceastã localitate era practicat ºi obiceiul ca fetele ajunse la vîrsta mãritiºului sã facã fel de fel de pãpuºi din pãnuºi, ºtiuleþi ºi tulei de porumb sau de
floarea-soarelui. Hainele pãpuºilor le confecþionau din zdrenþe, iar braþele, picioarele ºi capul le împãiau. Pe acestea din urmã conturau cu creionul faþa ºi
desenau pãr, barbã, mustaþã – dacã ea avea chip de bãrbat. Dupã lãsarea serii,
fetele porneau pe strãzi, formînd grupuri. Ajungînd la casa feciorului îndrãgit,
aruncau cîte-o pãpuºã în curte.
Unele pãpuºi erau aruncate în curte doar de dragul jocului, scopul adevãrat
era însã exprimarea simpatiei faþã de cel care locuia în acea casã. Feciorii mai
cãutaþi gãseau deseori o grãmadã de pãpuºi în curtea lor. Se întîmpla însã ca
fetele sã aºeze cîte o pãpuºã ºi pe la geamurile flãcãiaºilor adoleºcenþi, pentru ca
aceºtia sã se bucure pentru atenþia care le-a fost acordatã.
Foarte important era ca feciorii sã recunoascã cã pãpuºa din partea cui a fost
primitã, lucru care nu era deloc greu, deoarece fetele ascundeau ºi cîte o hîrtiuþã
cu prenumele lor în rochiþa pãpuºii, fãcutã din fosta lor hainã.
Soarta acestor pãpuºi era diferitã. Dacã era de la o fatã îndrãgitã, feciorul o
pãstra mulþi ani, dacã era de la o fatã pe care n-o iubea, doar o aprecia, o agãþa
în grajd ca amintire frumoasã. Cînd însã mama feciorului nu simpatiza cu fata,
pãpuºa era arsã.13
Informaþii asupra practicãrii acestui obicei în alte localitãþi cu populaþie românã n-am gãsit. Cum nu este cunoscut nici obiceiul fetelor din Otlaca-Pustã pentru a primi informaþii cu privire la viitorul lor soþ.
„Nante dã Anu Nou, marþ sara fata sã duce în coºarã dîpã tenti ca sã vadã
cum i-a fi norocu. Pã-ntunerec lua în brîncã unu. Dã iera mic, dãde cu iel dã
pãmînt, ºi lua altu. Dã tri uãri lua. Apu dã iera tã mic, mic iera ºi junile, dã
iera mare ºi iel iera mare. Apoi fata frije tentiu, apoi mînca dîn iel ºi-l pune
noapte la cap, ca sã viseze care ficior a vini sã-i deie apã în vis.” 14
La Chitighaz, fetele bãtrîne trebuiau sã danseze în noaptea de revelion în jurul
vetrei deschise, fiindcã acest lucru le asigura cã se vor mãrita.
„La mneazãnoapte fetile sã îmbrãcau înt-on lipideu, apu mereu cu drîgla dî
la cuptor în faþa cuptorului ºi strîgau pîn horn ca sã-i aducã Dumnezo norocu.
Dã noauã uãri trãbuie sã strîje ca sã aibã noroc. Dîp-aceie, trãbuie sã sã batã
pã vatra focului, în perneu, iarã cînd sã culca îº pune o cocotoare su cap,
c-apu dimineaþa, cînd s-a scula sã-ºi vadã rînduita.” 15
Fetele puteau afla ce le va aduce viitorul ºi atunci dacã se aºezau pe pragul
casei cu faþa spre înãuntru ºi îºi aruncau papucii peste cap. Dacã aceºtia cãdeau
cu vîrful arãtînd spre înãuntru se puteau aºtepta peþitori la casã, cazul în care
însã cãdeau cu vîrful arãtînd spre afarã vestea moartea cuiva din casã.16
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La Micherechi fata care voia sã-ºi afle viitorul în ajunul Anului Nou trebuia sã
meargã la uºa coteþului porcilor ºi sã o loveascã cu piciorul. Dacã scroafa grohãia era semn bun, putînd fi sigurã cã se va mãrita.17
Alexandru Hoþopan descrie un alt obicei prin care „îº cotau fetile dîn Micherechi norocu”.
„La Anu Nou legau pari. Noauã pari în gard dã nuiele legau o primã la
ultimul – numãrau îndãrãt, dã la noauã la unu – ºi zîceu:
Doamne-ajutã, Maicã Sfîntã.
Io leg paru aista,
Tu-mi adã data
ªi rînduita
Care ºi fie a mneu,
ªi-l visãz la noapte-n-vis!
Dacã l-ai visat, te-ai visat cu ficioru acela, asta o-nsãmnat cã te-a lua dã
muiere.”18
Varianta din Aletea a acestui procedeu practicat cu mare stricteþe exact la
miezul nopþii este urmãtoarea:
„Cînd sã rupe anu-n doauã, adicate la mnezu nopþî, fata cota on gard dã
nuiele. Apu dacã-l afla, trãbuie ºi numere stîlpii înapoi, – dî la zece la unu.
Apu pã a zecile stîlp lega o cîrpã uã ceva... Cînd sã fãce dã zîuã sã purta sã
vadã cã cum îi darã stîlpu legat. Apu dîpã cum iera forma, aºe i-a fi ºi bãrbatu.
Dã iera dirept, iera mîndru uom, dã iera oleacã mai cîrn, atunce cãpãta uom
urît.” 19
La Sãcal se numãrau 13 copaci din jurul casei ºi dupã forma celui de-al treisprezecelea se prezicea cum va fi „rînduitu” fetei.20
La Otlaca Pustã feciorii îºi ghiceau viitoarea soþie cu ajutorul biciului.
„Cînd fac ii zoalã la mneazãnoapte le sere pleazna dî la zbici. Dimineaþa
trabã º-o coate, cã aciie biztoº picã în ocol la uarecine, uã lîngã uºe uliþî. Inde-i picã pleazna, dînt-aciie casã s-a-nsura.” 21
Biciul era utilizat nu numai pentru a proroci, ci era ºi un obiect ritual de origine arhaicã, despre care se credea cã are puterea de a purifica lumea de spiritele
malefice.
„La romani, biciul îndeplinea un rol ritual în cadrul sãrbãtorii Lupercalia,
cînd “lupercii”, înarmaþi cu bice de curele, alergau de-a lungul oraºului, lovind peste spate femeile pe care le întîlneau în cale, cu credinþa cã cele sterile
vor deveni fecunde: aceasta pentru cã, în concepþia vremii, sterilitatea era consecinþa intervenþiei spiritelor rãufãcãtoare, ele trebuind sã fie alungate, o datã
cu ele dispãrînd ºi efectele acþiunilor. În sens mai larg, însã lovirea cu biciul
reprezenta un rit de purificare, pe care îl întîlnim ºi în patrimoniul cultural al
grecilor antici.” 22
Alãturi de bici clopoþelul ºi talanga au o semnificaþie similarã în cultura arhaicã, sunetul lor avînd menirea de a alunga spiritele malefice ºi de a împiedica
apropierea lor.
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Cum seara Anului Nou era momentul unei treceri importante pentru oameni,
ºi pentru ca aceastã trecere sã fie cît mai perfectã, cît ºi pentru ca bunãstarea ºi
norocul sã fie asigurate, în aceastã searã, dar mai ales la miezul nopþii cînd se
sting luminile ca noul an sã poatã prelua locul celui vechi, oamenii ieºeau în
strãzi strigînd, pocnind din bice ºi clãmpãnind.
În unele sate la miezul nopþii trãgeau ºi clopotele ca „dîpã ce sã-ngroapã anu
cila veti”, Anul Nou sã fie întîmpinat cu mare gãlãgie ºi veselie, oamenii
„grãtulîndu-se unu pã altu”.
„Cînd o fost mnezu nopþî, idarã doauãspece ceasuri, sã fãce mare zoalã. Sã
mere cu pergheaua pã uliþã, sã bucina ºi sã trîmbiþa... Unii mai ºi-mpuºcau!” 23
Scopul practicãrii acestui obicei era cel de a izgoni sãrãcia ºi nenorocirea din
sat.
Cu aceste ocazii feciorii mai fãceau ºi glume. La Apateu ridicau uºile din þîþîni
ºi schimbau porþile feciorilor ºi ale fetelor ca sã nu se poatã mãrita.24 La Bãtania
porþile fetelor cãrora feciorii le purtau picã erau legate în atingerea aceluiaºi
scop.25 Se zice cã în ajunul Anului Nou nu este bine sã dormi, fiindcã anul nou
trebuie sã fie întîmpinat cum se cuvine de cãtre toatã familia, ba chiar e bine sãl ºi veghezi pînã la cel de-al treilea cîntat al cocoºilor.26
În aceastã noapte, cît ºi în prima zi a anului, se servea o masã festivã cu mîncãri
bune, gustoase. Nu se serveau însã anumite mîncãri, deoarece erau considerate
ca purtãtoare de ghinion.
În ziua Anului Nou nu se consuma numai carne de porc, carne de pasãre în
nici într-un caz, fiindcã despre aceasta se credea cã „împroaºcã/rîcîie norocu
dîn casã”, pînã ce „porcu îl împinje cu nasu înainte”. Fiind perioada de dupã
tãiatul porcilor, foarte populare erau „cocioanile”, numite ºi „aituri”.27 În unele
localitãþi se mînca însã cu mare plãcere fasole sau linte în ziua aceasta, deoarece
se credea cã banii se vor înmulþi ca ºi boabele acestora.
Tot în acest scop se mînca plãcintã cu mac ºi plãcintã cu nuci, pentru ca sã fie
sãnãtoºi ºi norocoºi, ca sã li se înmulþeascã averea ca ºi firele de mac, cît ºi
pentru ca sã le vinã atîþia peþitori cîte fire de mac se aflã în plãcintã. Se consumau ºi „dospite” cu scopul ca norocul sã le creascã întocmai ca ºi aluatul. „Plãcinta întinsã” era ºi ea preferatã cu ocazia acestei sãrbãtori.
De pe masã nu putea lipsi nici peºtele, crezîndu-se despre acesta cã asigurã
sporirea averii, care se înmulþeºte cum se înmulþesc solzii pe corpul peºtelui.28
Cei aºezaþi la o masã comunã consumau un mãr împreunã, pe care îl tãiau
într-atîtea felii, cîþi erau prezenþi. Îl consumau crezînd cã în cazul în care unul
dintre ei va ajunge departe, forþa mãrului o sã-l ajute sã-ºi gãseascã drumul spre
casã. Mãrul era studiat cu mare atenþie, deoarece dacã acesta era viermãnos,
prezicea îmbolnãvirea aceluia care l-a tãiat, iar dacã era putred – moartea lui.29
În fiecare sat se mai pregãtea ºi cîte o plãcintã specificã serii Anului Nou, în
care se aºezau bani.
La Cenadul Unguresc plãcinta cu dovleac era preparatã în modul urmãtor:
dovleacul pentru umpluturã era tras prin rãzãtoare, apoi se condimenta cu zahãr
ºi scorþiºoare ºi se înãbuºa în puþinã grãsime sau ulei. Cu aceastã compoziþie se
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umpleau apoi foile de aluat. În aceastã plãcintã se mai puneau ºi atîþea bani, cîþi
membri avea familia. Dupã ce se cocea, mama o tãia împãrþindu-o într-atîtea
felii, cîþi membri erau. Cel care gãsea bani în plãcinta lui era considerat norocos
tot anul.30
În alte localitãþi în „plãcinta dã Anu Nou”, care dupã masa servitã în comun
era împãrþitã într-atîtea felii cîte persoane erau prezente, nu se aºeza numai o
singurã monedã. Moneda gãsitã de persoana norocoasã era aºezatã ulterior în
vasul din care adãpau animalele domestice, cu scopul de a avea noroc la creºterea lor, iar mai tîrziu se folosea la cumpãrarea animalelor în cursul anului, tot cu
scopul de a avea noroc în creºterea acestora.31
În unele sate femeile aveau obiceiul sã punã în plãcintã alãturi de monede ºi
cîte o bucãþicã de cãrbune. Cel care gãsea bucata de cãrbune devenea þinta glumelor celorlalþi, ºi se considera ghinionistul anului.32
Banul, ca obiect înzestrat cu forþã magicã, se mai folosea ºi într-un alt procedeu, al cãrui scop era asigurarea sãnãtãþii ºi norocului membrilor familiei. În
atingerea acestui scop în dimineaþa Anului Nou banul era aºezat într-un lighean
cu apã, în care aceºtia se spãlau unul dupã altul.
Acest ritual era cunoscut ºi practicat în toate comunitãþile româneºti din Ungaria. Cu multe decenii în urmã însã ziua Anului Nou era zi de post, lucru respectat
cu multã rigurozitate ca sã fie bun augur. Oamenii în aceastã zi consumau mîncãruri specifice pentru zile de post: „dospite, ploaþã – adicã prune uscate –,
pãsulã groasã, gube cu mac” º.a.m.d., cedînd numai cu mulþi ani în urmã dulcilor ispite amintite mai sus.
Prevestirile legate de aceastã zi nu se refereau numai la mãritat. Unele procedee de prorocire se legau de cunoaºterea belºugului recoltei din anul nou sau
de mersul vremii. La cunoaºterea roadelor anumitor culturi servea aºa-numitul
„cãrindari dã bucate”, pe care îl utilizau românii din Chitighaz. Acesta se pregãtea în felul urmãtor:
„Punem pã masã tri ulcele. Una dã grîu, alta cu cucuruz ºi a triie cu uãrz. Le
umplem bine, apu dîp-aceie le netezem. A doaua zî dã dimineaþã iarã le netezem
cu cuþîtu. Dacã pica dîn careva ulceauã cîte-on bob, doauã, însãmna cã la
anu a fi dã biu dîn ceie ce iera în ulceauã.” 33
La cunoaºterea mersului vremii servea „cãrindariu dã ceapã”, din care se
putea afla cantitatea precipitaþiilor din lunile anului.
„Sã tãie o ceapã în doauã uã în patru ºi luam dîn ie doauãsprãzece foi
sãnãtoasã. Pã fiecare foaie punem oleacã dã sare, apu le numem dupã fiecare
lunã cã: ienuarie, februarie... ºi le punem aºe, pã cuptor uã în fereastã. Cînd ne
uitam a doaua zî la iele videm cã sare tãtãtãt s-o topit. Apu, ne uitam cã în care
foaie îi mai multã apã, cã atunci în luna ciie a ploie mai mult. Lucrurile aºte
tãte ni le însãmnam indeva.” 34
Bazîndu-se pe strãvechi experinþe moºtenite de la strãbuni, þãranul a învãþat
sã cunoascã semnele vremii bune sau ale celei rele, ca sã poatã nimeri cît mai
bine cu semãnãturile. Pornind deci de la faptul importanþei mersului vremii, în
ziua de Anul Nou se mai prezicea ºi dupã urmãtoarele semne:
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– Dacã în seara aceasta este ger mare sau zãpadã ºi se vãd stele multe, anul
nou va fi bun ºi cu multe nunþi.35
– Luna plinã vesteºte un an bogat, iar dacã prima zi a anului este blîndã, se
zice cã vara va fi potrivitã.36
– La Micherechi, la miezul nopþii gazda ieºea afarã din casã ºi urmãrea cu
mare atenþie direcþia vîntului. Dacã acesta sufla dinspre rãsãrit, anul care venea
era rodnic. Dacã vîntul sufla dinspre apus, el nu vestea semn bun.37
Cum e prima zi a anului aºa va fi tot anul, cred oamenii încã ºi în zilele noastre, tocmai din aceastã cauzã se strãduiesc sã petreacã aceastã zi cu veselie ºi cu
mare bucurie. Semnificaþie de prevestire are nu numai prima zi a anului, ci ºi
fiecare primã zi a sãrbãtorilor mari. Aceastã credinþã era specificã popoarelor
antice, care la rîndul lor se strãduiau ca aceste zile sã le aducã numai bucurie.
Oamenii se strãduiau deci ca norocul sã nu-i pãrãseascã ºi nu dãdeau nimic
afarã din casã în aceastã zi. Mare le era însã bucuria dacã primul sosit la ei era un
bãrbat sau un bãiat, eventual un þigan, aducãtor de noroc, deoarece femeile
purtau ghinion de aceastã datã. Tocmai din aceastã cauzã primeau cu mare bucurie copiii care în prima zi a anului umblau sã ureze noroc gazdelor. Aceºtia
erau în general bãieþi în vîrstã de 8–12 ani. Ei treceau pe la rude, vecini sau
cunoscuþi, fiind rãsplãtiþi cu bani ºi cu plãcinte de gazde pentru urãrile fãcute.
Practicarea acestui obicei nu se deosebea în mare mãsurã de cel al colindatului, doar prin textele urãrilor, care erau mult mai scurte, iar tema lor era reproducerea dorinþei de bunãstare, sãnãtate ºi noroc întregii familii:
„An nou, fericit!
La mulþ ani sã trãiþ!”
„Sorcova, vesela,
Sã trãiþ, sã-mbãtrîniþ,
Ca on mãr, ca on pãr,
Ca on fir dã trandafir,
La mulþ ani!” 38
Umblînd a ura, copiii nu duceau cu ei nici o rechizitã. Cîntau „Sorcova, vesela...” la fel ca ºi copiii din România, însã în mîna lor nu se mai gãsea vergeaua
înmuguritã, utilizatã în scopul de a provoca prin atingerea cu aceasta sãnãtate,
rodnicie ºi noroc.
Petru Caraman în lucrarea sa Colindatul la români, slavi ºi alte popoare aminteºte cã practicarea acestui obicei îºi are originea în cultul zeiþei sabinice Strenia,
de sãrbãtoarea cãreia se obiºnuia sã se rupã crengi verzi de laur sau de palmier.
Fiecare era apoi împodobitã cu diferite daruri – fructe, dulciuri, turte – pentru ca
cel care o primea sã sãrbãtoreascã anul ce vine în plãceri ºi bucurie.39
Otlaca Pustã este unica localitate unde în aceastã zi se „umbla a piþura”. Aceastã
denumire o foloseau localnicii pentru exprimarea urãrilor, denumire necunoscutã în alte localitãþi româneºti. Despre originea denumirii nu am putut afla in-
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formaþii, se pare însã cã acest termen e adus din comuna bãºtinaºã – Grãniceri –
de unde se trag otlãcanii stabiliþi pe aceste meleaguri în secolul al XIX-lea.
În aceastã zi, alãturi de copii, unii „umblau a mulþãmi”. Cîte un matur sau
doi-trei muzicanþi mergeau sã-ºi exprime urãrile de bine. Pentru „grãtulaþii” erau
serviþi cu bãuturã, plãcintã, ba primeau ºi bani. Rareori mai umbla în aceastã zi
cîte un colindãtor întîrziat pe la porþile caselor, care era primit cu aceeaºi dragoste, ca ºi la Crãciun.
Poporul crede cã în seara de Anul Nou se deschide cerul, dar acest lucru îl vãd
numai oamenii evlavioºi. Cei care au avut norocul de a-l vedea în acel moment
spun cã cerul este strãlucitor ºi foarte frumos. Despre acest fenomen atît de important, care are loc numai cu ocazia unei sãrbãtori mari, se crede cã faciliteazã
intrarea directã în rai a oricãrui om mort la aceastã datã.40
Simion Florea Marian în lucrarea sa descrie fenomenul în felul urmãtor:
„...crede poporul cã tot într-aceastã searã se deschide cerul, ºi numai acei
oameni îl vãd cînd se deschide cari sînt foarte buni la Dumnezeu. Cei care
pretind a-l fi vãzut deschizîndu-se spun cã în acel moment e foarte frumos ºi
strãlucitor atît în cer, cît ºi pe pãmînt. Iar aceastã deschidere a cerului sau a
cerurilor, care se întîmplã de regulã numai o datã pe an ºi anume: ori spre
Anul Nou, ori spre Boboteazã, ori spre Paºti sau spre Crãciun, se face, dupã
cum cred ºi spun românii din unele pãrþi ale Moldovei, atît de repede ca ºi cum
ar clipi cineva din ochi sau ca ºi cum ar deschide o carte ºi iar ar deschide-o de
trei ori dupã olaltã. Iar cînd se deschide, atunci acolo se aratã mai întîi ceva
tare albastru, apoi o roºaþã de-þi ia ochii, ºi cine o vede, sã cearã de la Dumnezeu în acea clipealã ce pofteºte, cã toate i se vor da.” 41
Românii practicã obiceiul aratului ºi semãnatului ritual în dimineaþa Anului
Nou, rãmãºiþe ale unor strãvechi obiceiuri practicate cînd încã anul începea primãvara. Aceste obiceiuri însã nu sînt cunoscute ºi practicate de românii din Ungaria, cum nu este nici obiceiul numit „vasilca”.
Cu atît mai numeroase sînt credinþele legate de aceastã datã a calendarului.
Se crede cã cel care se naºte în ziua Anului Nou este norocos toatã viaþa ºi cã
„a fi dîn iel uom mare”.42
Cel care se scoalã primul în aceastã zi tot anul va fi sprinten.43
Nu este bine însã sã dai cu împrumut în aceastã zi sau ca aceasta sã te gãseascã fãrã bani, pentru cã tot anul vei duce lipsã de ei, iar “cine dã bani împrumut
în zîua dã Anu Nou, acela tãt anu va da”.44
Pentru ca sã te asiguri cã vei avea noroc tot anul era bine sã aºezi în timpul
serii lumînare în faþa icoanei sfinte de pe perete.45 La Bãtania se aºeza „lopiþaua
dã porc” pe grinda casei, ca sã aducã noroc gazdii în noul an.46
Tot în aceastã localitate se credea cã:
„Dacã la Anu Nou cineva o ieºit pã uliþã ºi s-o-ntîlnit c-on uom mai nante,
aceie o însãmnat cã vaca sau iapa i-a fãta bicã uã on mînz. Dacã întîlnea pe
cineva de sex femenin, semnificaþia era contrarã.” 47
Credinþa la românii din Chitighaz este cunoscutã sub varianta urmãtoare:
„Dacã ieºi pã uliþã în zîua Anului Nou ºi acolo zãreºti mai întîie o muiere,
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asta însamnã cã în familiie ceie s-a naºte o fatã în anu cela. Dacã a fi uom cel
pã care îl vezi, atunce s-a naºte prunc.” 48
Tot de animale se leagã ºi credinþa urmãtoare: dacã în ajunul Anului Nou
membrii familiei iau „cîte o brîncã dã fîn” ºi o pun în ieslea animalelor, „or ave
noroc la iosag tãt anu”.49
De prima zi a anului se mai leagã ºi credinþa omul care este bãtut în aceastã zi,
tot anul va fi bãtut50, iar dacã anul începe cu o zi de vineri, anul va fi rãu, neroditor.51
La Micherechi se credea cã în noaptea Anului Nou „umblã ursîtoarãle”, a
cãror apariþie pe la casele oamenilor asigura pentru întreaga familie pace ºi sãnãtate. Cu scopul de a fi siguri de vizita acestora, oamenii împrãºtiau prin case
fãinã de grîu sau de porumb. Dacã dimineaþa gãseau urme prin fãinã, erau siguri
cã „or umblat ursîtoarele pîn casã”.52
Dupã cum am putut observa în perioada schimbãrii anului, cea mai mare preocupare a românilor din Ungaria era legatã de asigurarea norocului ºi a bunãstãrii pentru anul nou, în timp ce tinerii erau preocupaþi cel mai mult de sondarea
viitorului.
Data oficialã a începutului de an civil este 1 ianuarie, totuºi sãrbãtorile acestui
eveniment atît de important sînt legate de diferite zile, însã sînt respectate cu
acelaºi puternic sentiment al veseliei ºi speranþei, cu aceeaºi dorinþã unanimã de
a ne merge ºi mai bine în anul care abia avea sã se nascã.

Postul mare
„Primãvara este o înviere a vieþii universului, prin urmare a vieþii umane.
Prin acest act cosmic, toate forþele de creaþie îºi recapãtã vigoarea iniþialã.” 53
(Mircea Eliade)
Obiceiurile legate de aceastã perioadã marcheazã diferite etape ale desfãºurãrii vieþii sãteºti. În cadrul acestor obiceiuri substratul agrar devine mult mai
vizibil, scopul principal al omului fiind – printre altele – asigurarea fertilitãþii
solului a prosperitãþii recoltelor, ºi a întregii gospodãrii.
Multe rituri sînt expresii vii ale dorinþei omului de a grãbi venirea noului
anotimp, ºi ale dorinþei cunoaºterii mersului vremii, a viitorului recoltei ºi a efortului de a evita ºi preveni pericolele care se puteau ivi în aceastã perioadã.
O datã cu terminarea celor mai însemnate sãrbãtori ale ciclului de iarnã, cu
data de 8 ianuarie începe perioada cunoscutã la români sub denumirea de
Cîºlegile, perioadã care dureazã pînã la „lãsatu sãcului dã Paºti”. Denumirea
corectã a acestei perioade ar fi cea de Cîºlegile Crãciunului, deoarece expresia
de „cîºlegi” desemneazã toate zilele cele de frupt sau de dulce de peste an.
Pentru aceastã perioadã de timp sînt caracteristice petrecerile, distracþiile ºi
nunþile, care pînã atunci – în timpul Postului mic – fuseserã interzise, astfel cã
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tinerii care erau pe cale de a se cãsãtori trebuiau ori sã aºtepte sosirea acestei
perioade, ori erau nevoiþi sã „fugã”, pentru cã preotul nu-i cununa, legãmîntul
oficial din bisericã fiind încheiat numai dupã perioada de restricþii, cînd nunþile
puteau dura chiar ºi mai multe zile.
Deºi materialul folcloric din România este bogat în ceea ce priveºte obiceiurile legate de cîºlegi, în rîndul românilor din Ungaria am putut surprinde doar
unele informaþii legate de organizarea jocului, ºi de cele ale pregãtirilor pentru
muncile agricole de primãvarã.
În aceastã perioadã în unele zone folclorice ale României se practica obiceiul
de a aprinde focuri de primãvarã, cu scopul de a proteja semãnãturile de ger –
obicei rãspîndit aproape la toate popoarele europene –, dar era rãspînditã ºi
practicarea diferitelor procedee de prorocire mai ales în rîndul fetelor sau a strigãrilor peste sat º.a.m.d.
În Ungaria jocurile cu mãºti cunosc o largã rãspîndire în perioada de primãvarã, acestea simbolizînd moartea iernii ºi reînvierea naturii. În localitãþile cu populaþie românã însã jocurile ºi defilãrile cu mãºti – practicate de exemplu în zona
Banatului în perioada Sãptãmînii Nebunilor – nu sînt practicate.
O excepþie formeazã localitatea Aletea, unde însã obiceiul este caracteristic
pentru germanii din oraº. Astfel putem constata cã românii din Ungaria nu practicã petreceri de proporþia carnavalelor, ca ºi alte popoare.
Nu le este caracteristicã nici datina strigãrii peste sat, despre care ºtim cã este
o formã foarte veche a demascãrii colective din cadrul vieþii tradiþionale sãteºti,
obicei practicat de o ceatã de feciori, care urcînd pe deal sau în unele cazuri într-un copac mare strigau numele fetelor care nu s-au mãritat pînã la sfîrºitul
cîºlegilor, cît ºi pricina acestui lucru, ori enumerau acele persoane care prin
comportamentul lor s-au abãtut de la normele tradiþionale.
Fetele nemãritate în prima noapte a Postului mare se plîng în felul urmãtor:
„Grînele vara se coc,
Zis-a badea sã nu joc,
Pîn la storsu vinului,
Cã voi fi mireasa lui.
Storsu vinului trecu,
Badea conciu nu-mi fãcu.
Cîºlegile încã trec,
N-am cu cine sã-mi petrec.
Vine Postu cel mare,
Port cosiþa pe spinare.
Cîþi sînt juni ºi feciori
Ei toþi sînt înºelãtori.” 54
În societatea tradiþionalã de la sate cetei de feciori îi revenea dreptul de a
aduce judecatã asupra comportãrii colective ºi de a sancþiona abaterile de la
aceasta.
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Obiceiul este viu pãstrat încã ºi azi în unele localitãþi din vestul Transilvaniei ºi
spre surpriza noastrã într-un articol al lui János Bencsik – cu privire la obiceiurile
din Apateu – am putut citi urmãtoarele:
„În ajunul de lãsatul secului... flãcãul care fusese supãrat pe o fatã, se ducea la
casa acesteia ºi împrãºtia în faþa uºii pene de gãinã ºi pleavã. S-a mai povestit cã
feciorul lãsa ºi o scrisoare, înfiptã la poartã, avînd urmãtorul text:
„Trei coºuri de pene la pat
Ai rãmas nemãritatã-n sat!”
Feciorul respectiv nu-ºi tãinuia identitatea, fiindcã nimic nu i se reproºa
pentru spurcarea casei.” 55
Dupã cum putem observa comparînd obiceiul cu cel din România, practicarea acestuia nu se executa în grup, ci individual, iar scopul era de a atrage atenþia
colectivitãþii asupra fetei „care l-o vãtãmat pã ficior”.
Din pãcate alte informaþii legate de executarea acestui procedeu n-am gãsit
nici la faþa locului ºi nici în celelalte localitãþi.
S-a putut însã culege un material bogat în ceea ce priveºte organizarea jocului
la românii din Ungaria. Perioada cîºlegilor începea chiar cu joc gratuit numit a
„viºinuþilor”, care se organiza în ziua de 8 ianuarie.56
Jocurile se organizau de la Anul Nou pînã la Postul mare ºi dupã acesta. El
începea dupã-masã ºi dura pînã pe-nserate, în zile de duminicã sau de sãrbãtoare.
În perioada posturilor jocul ºi petrecerile erau interzise, totuºi se întîmpla ca
tinerii sã se adune la marginea satului la dans. Se credea cã jocul în post este
pedepsit de Dumnezeu, ceea ce reiese ºi din strigãturi:
„Cine joacã-n Postu mare,
Pice-i ptele dã pã nare,
ªi rãmîie ciontu gol,
Ca ºi mute la topor!” 57
„Cine joacã-n Postu mare,
Facã-i-sã gutunare!
Gutunare, ca la cai,
ªi ureti ca la mãgari!” 58
„Cine joacã-n Postu mare,
Uscã-l, Doamne, pã/dã picioare!” 59
Alãturi de joc erau caracteristice acestei perioade mai ales Postului mare, ºi
jocurile de societate avînd aceeaºi menire, ca ºi primul, de a facilita apropierea
tinerilor, desigur prin respectarea riguroasã a tuturor regulilor de conduitã pe
care societatea tradiþionalã þãrãneascã o prescria acestora.
Sfîrºitul cîºlegilor era sãrbãtorit prin numeroase manifestãri care marcau pe
de-o parte încheierea perioadei cãsãtoriilor, iar pe de alta începutul lungii reþineri a Postului mare.
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Postul mare, numit ºi Postul pãresimilor, este cel mai lung post de peste an.
Aceastã perioadã de 40 de zile de abþinere prin post este precedatã de Sãptãmîna
albã, care îºi are denumirea de la obiceiul de a mînca în aceastã sãptãmînã numai frupt alb: lapte, brînzã ºi ouã.
Printre românii din Ungaria cele mai multe obiceiuri practicate sînt legate de
ultima zi a acestei sãptãmîni, zi numitã ºi „lãsatu sãcului”. În aceastã zi se organiza pentru ultima oarã jocul. Seara se încheiau petrecerile. Tot în aceastã zi se
obiºnuia sã se mãnînce de toate – plãcinte, lapte, tãieþei, brînzã, ºi smîntînã –
fiindcã în continuare, timp de 40 de zile nu se mai gusta din ele. A mînca de
dulce în zi de post era pãcat. Tocmai din aceastã cauzã se întîmpla ca la Chitighaz mîncarea rãmasã sã fie vîndutã la piaþã þiganilor sau oferitã sãracilor:
„Nante d-a începe postu mîncam dã tãte. Apoi cînd aiesta începe mai întîie
nu sã mînca carne, da ciie zîcem cã-i „lãsatu dã carne”, ºi mîncam numa
lapte, scoacã... Cînd nici aºte nu sã mai mîncau începe postu. Apu dacã ne mai
rãmîne cîte ceva dã dulce dã mîncat acile le vindem uã le dãdem la sãraci.” 60
La „lãsatu sãcului” românii aveau obiceiul de a mînca ºi un ou, crezînd cã
acesta îi va ajuta sã suporte aceastã perioadã, zicînd urmãtoarele:
„Ouºor, ouºor,
Sã-mi parã postul uºor.” 61
Oul se mînca nu numai ca sã le parã postul scurt ºi sã treacã uºor, cum este de
mic ºi uºor oul, ci ºi cu scopul de a fi tari ºi sãnãtoºi, ca ºi acesta, ºi sã treacã
postul atît de repede, precum îl mãnîncã.
Tot în aceastã zi se practica obiceiul de a ierta pe cei care þi-au fãcut vreun rãu,
ca postul sã fie început curat, „fãrã pãcate în suflet”.62
Postul se manifestã prin a renunþa la anumite mîncãri ºi plãceri, întãrind trupul ºi curãþind sufletul oamenilor, fiind însã în primul rînd un exerciþiu spiritual.
Unele posturi dureazã numai o singurã zi. Aºa sînt:
– miercurile ºi vinerile din timpul anului, în afara celor însemnate cu „harþi”,
– ajunul Bobotezei, (5 ianuarie),
– ziua Tãierii capului lui Sfîntul Ioan Botezãtorul (29 august),
ºi
– ziua Înãlþãrii Sfintei Cruci (14 septembrie).
Altele sînt de o duratã mai lungã:
– Postul naºterii Domnului, numit ºi Postul mic sau Postul Crãciunului, care
dureazã de la 15 noiembrie pînã la 25 decembrie,
– Postul Paºtilor, numit ºi Postul mare sau Pãresimile – adicã Patruzecimea –
care începea cu 40 de zile înaintea duminicii Paºtilor,
– Postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, care dureazã de la prima duminicã de
dupã Rusalii pînã la 29 iunie, ºi
– Postul adormirii Maicii Domnului, numit ºi Postul Sfintei Marie mari, care
dureazã de la 1 august pînã în ziua de 15 august.
Despre originea acestui post Tudor Pamfile în lucrarea sa menþioneazã faptul
cã, conform unor credinþe, în origine este o rãmãºiþã a Postului Paºtilor, care
fusese cîndva de 9 sãptãmîni, dar acesta vãzîndu-se prea lung ºi din cauza cã
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oamenii deveneau tot mai slãbiþi primãvara din cauza abþinerii lor timp îndelungat de la consumarea unor mîncãri, perioada a fost micºoratã cu cîteva sãptãmîni,
care fuseserã introduse mai tîrziu, înainte de Sfînta Maria mare.63
Posturile mai lungi sînt de fapt perioade de introducere ºi pregãtire ale sãrbãtorilor mai mari, în timpul cãrora oamenii se îmbrãcau modest ºi þineau un stric
regim alimentar, care cu trecerea timpului ºi-a pierdut însã rigurozitatea.
Cel mai sever post se þinea în Sãptãmîna Mare, de la Florii pînã la Paºti, cînd
nu se folosea nici ulei la gãtitul mîncãrilor, numai apã ºi sare, unii chiar þinînd ºi
un post negru, – fãrã a consuma nici mãcar apã – de la „rãsãritul soarelui pînã la
asfinþitul lui”.
Unii þineau post însã ºi din proprie iniþiativã, fiind convinºi cã prin post, rugãciune, spovedanie ºi cuminecãturã se poate obþine iertarea pãcatelor. Din proprie iniþiativã se þinea post ºi pentru cei bolnavi sau dispãruþi, pentru cei duºi în
rãzboi, pentru împlinirea dorinþelor sau din cauza unor mustrãri de conºtiinþã,
cît ºi împotriva duºmanilor sau a blestemelor. Se ºi ziceau urmãtoarele:
„Postu-m face bine miie ºi duºmanului mneu rãu.” 64 Acest tip de post dura
ºase sãptãmîni, þinînd post în fiecare sãptãmînã cîte o zi, începînd cu duminica,
apoi lunea º.a.m.d.
Pentru respectarea riguroasã a postului era responsabilã cea mai vîrstnicã femeie din familie, care urmãrea cu mare atenþie mai ales copiii capabili sã fure
mîncare.
O informatoare din Sãcal îºi aminteºte astfel despre copilãria sa:
„Ca sã se convingã cã am respectat toþi prescripþiile postului, bunica obiºnuia
sã facã semne la cîrnaþ, la slãninã, iar grãsimea din bidon o netezea. Dupã ce
noi totuºi mîncam... fãceam ºi noi aceleaºi semne, ori ziceam cã întîmplãtor
am ºters semnul.” 65
În trecut posturile trebuiau respectate de toþi cei care au împlinit 18 ani. Carne
însã nu se mînca de la vîrsta de 14 ani. Excepþii se fãceau numai în caz de boalã
sau în cazul gravidelor, dar ºi aceºtia trebuiau sã consume mîncãrile retraºi într-un colþ, „ca sã nu zîmbreascã ºi altu”.66
Postul mare este þinut timp de 40 de zile în amintirea zilelor petrecute de Iisus
în pustiu ºi a patimilor lui ºi este numit în limba latinã „quadragesima”, de unde
provine ºi denumirea de „Pãresime”.
Pregãtirile pentru perioadele de post de care se legau multe obiceiuri se fãceau deja cu cîteva zile înainte. Femeile aveau obiceiul de a spãla vasele cu leºie
sau de a le schimba la începutul postului cu altele, folosite numai în aceste zile.
Se proceda aºa pentru cã în aceastã perioadã mîncãrurile se pregãteau numai
cu ulei, oamenii pregãtindu-ºi din timp cantitatea necesarã din acesta pentru
întreaga perioadã de post. Fãceau „oloi dã ludaie”, care era considerat cel mai
fin ulei ºi era folosit „la coptu dospitelor”. „Oloiu dã ruje” însã era cel mai potrivit pentru supa de fasole.
La Chitighaz mîncãrurile specifice ale acestei perioade erau:
„Crumpe fripte uã ferte cu coaje, pisat, mãmãligã, ploaþã, gube cu mac, zamã
dã pãsulã uã pãsulã groasã, moºocoarnã cu cureti, dospite, rãtiºe, lîngãlãu,
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pogace cu mujdei, aluat cu mac ºi cu nuci, zamã dã pãrãdici, zamã pãrgãlitã,
crumpe cu boþ, chisãliþã” etc.
Dimineaþa se servea de obicei „pitã prãjitã cu prai, crumpe ferte cu coaje, pitã
cu ceapã zdrobitã cu sare, ceai” º.a.m.d. La prînz, familia consuma felurile de
mîncare amintite mai sus, iar seara se servea din nou „pitã cu oloi, cureti acru,
aluat fert”.
Mîncarea specificã a postului era „chisãliþa”, care se consuma ca bãuturã rãcoritoare din cauza gustului acru pe care îl avea, dar se folosea ºi la pregãtirea
supelor ºi a ciorbelor.
„Chisãliþa”, cunoscutã ºi de populaþia maghiarã sub denumirea de „korpacibere”, se pregãtea în felul urmãtor:
„Sã pune înt-on vas mare cîþva pumni dã tãrîþã dã grîu, puþîn mãlai, sare,
jar ºi cumnãu ºi apã fiartã ºi rãcitã, apu le amestecam bine. Cînd sã amestecau, sã ºi dãscînta:
Pîn-o-i mere la fîntînã
Chisãliþa fie bunã,
Pîn-o-i mere dîpã apã
Chisãliþa sã s-acreascã!
Apoi vasu îl astupam c-on dosoi ºi-l punem înt-o coºarã cu paie lîngã cuptor
sã nu sã spargã. Pãstã iel punem o perinã sã-i fie tã cald... Pãstã noauã zîle
iera gata chisãliþa.” 67
La Otlaca Pustã pentru pregãtirea „chisãliþî” tãrîþele se opãreau cu apa fierbinte de pe aluatul dã post.68
Se crede cã vasul cu „chisãliþã” trebuie mutat din loc pînã la Sîntoader, altfel
necuratul gustã din el în zori, cînd cîntã cocoºul.69
În alte localitãþi „chisãliþa” se pregãtea în mai multe vase, la diferenþã de cîteva
zile, pentru ca într-atîta timp cît se consumã prima cantitate ºi cealaltã „chisãliþã”
sã se fermenteze. „Chisãliþa” servea nu numai ca mîncare, ci era recomandatã ºi
pentru a fi bãutã în cazul unor boli de plãmîni sau de stomac.70
Nu numai în timpul pregãtirii „chisãliþî” se descînta, ci ºi în timpul pregãtirii
altor feluri de mîncãri. Cînd mamele fãceau de exemplu floricele „cocoºi”, puneau copiii sã scandeze urmãtoarele versuri:
„Ieºi, moº, dã su coº,
ªi pomneºte doi cocoºi!
Ieºi, babã, dã su ladã,
ªi pomneºte o grãmadã!” 71
Cei mai mulþi susþin cã mîncãrurile pregãtite în timpul Postului mare, respectiv în Postul mic sînt cele mai gustoase. Acest lucru pare a fi normal, fiindcã
atunci cînd trebuie sã te abþii de la consumarea unor mîncãruri ºi cele mai simple
par delicioase.
În timpul posturilor nu numai mîncãrurile servite erau specifice, ci ºi compor-
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tamentul oamenilor. Ziua începea cu o rugã încheiatã prin trei mãtãnii, urmatã
de o altã rugãciune, zicînd:
„Doamne ajutã-mã, ca sã pot cinsti zîua dã astãz!” 72
Dupã executarea acestora oamenilor le era interzis sã bea bãuturã alcoolicã,
sã înjure, sã scuipe, sã danseze, trebuind sã se comporte cu mare cuviinþã. Cînd
se aºezau la masa de prînz, familia se ruga împreunã, „capu familiei” spunînd
rugãciunea cu voce tare ºi cu capul ridicat, pînã cînd ceilalþi o murmurau cu
capul plecat. Rugãciunea se termina prin mulþumirea pentru masa care le-a fost
asiguratã în ziua aceea.
În rîndul românilor din Ungaria în Postul mare se acordã o mare atenþie
primei ºi ultimei sãptãmîni din perioada aceasta. Prima sãptãmînã este importantã pentru cã începînd cu ziua de sîmbãtã a postului au loc pomenirile morþilor, cît ºi pentru cã la aceastã datã se sãrbãtoreºte ziua de Sfîntul Teodor.
Sîntoader este o fiinþã mitologicã, care împreunã cu cei ºapte sau doisprezece
cai ai sãi prigoneºte pe cer soarele. În vremurile îndepãrtate, cînd începutul de
an era celebrat primãvara, sãrbãtoarea acestei fiinþe mitice – împreunã cu datinile legate de Sãptãmîna Nebunilor – ormau ciclul riturilor de înnoire simbolicã a
timpului.
Cu trecerea timpului, figura acestei fiinþe mitologice s-a îmbinat cu cea a sfîntului
creºtin sãrbãtorit la începutul lunii martie, sãrbãtorindu-se ambii în prima sîmbãtã
a postului, zi care este consideratã ºi prima zi de primãvarã.
De sãrbãtoarea acestei fiinþe mistice sînt legate numeroase obiceiuri, dintre
care cea mai importantã este cea a pomenirii morþilor, eveniment repetat în fiecare sîmbãtã din timpul Postului mare – cu excepþia ultimei.
În cadrul acestor pomeniri familia ºi rudele rãposaþilor duc la bisericã lumînãri
ºi prescurã fãcutã de prescurãriþã din materialele aduse de ei. Lumînãrile sînt
puse sã ardã în faþa altarului, iar prescura este împãrþitã credincioºilor prezenþi.
Cu aceastã ocazie la bisericã se mai împarte ºi grîu fiert, gãtit tot de prescurãriþã.
Despre pregãtirea acestuia astfel am fost informaþi:
„Cînd începe postu, luam o chilã bunã dã grîu pã care-l alejem ºi-l curãþam.
Apoi îl punem înt-on vas ºi punem pãstã iel apã. O sãptãmînã îl þînem în apã,
da apa în tãtã zî o schimbam dupã iel. Dupã ce grîuu sã moie bine, îl ferbem, îl
îndulcem cu þucur ºi-l punem p-on taljer frumos. Pã d-asupra îl disitem cu
boabe dã þucur în formã dã cruce ºi la Sîntoader aºe îl ducem la bisericã.
Acolo popa îl sfinþe, apu îl împãrþe la uoamini. Tãtã lume cãpãta cîte-oleacã,
dã ducem ºi acasã dîn iel.” 73
În aceastã zi, se fierbea grîu ºi în casele oamenilor, fãrã ca el sã fie dus la
bisericã, deoarece se credea cã cel care mãnîncã din acesta va scãpa de boli.
Despre originea acestui obicei în ziua de „Sîntoader”, o informatoare din Micherechi vorbeºte astfel:
„Dãmult o fost o sãrãcie mare. N-o fost grîu, ºi or zis cã trabã omorîþ, otrãviþ
oamenii care or fost trecut dã 60 dã ai. Sîntoader l-o ascuns pã tatã-so ºi nu-l
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omoare. N-o fost nici atîta grîu ºi sã poatã sãmãna. O zîs bãtrînu cãtã Sîntoader
cã ºi ieie paiele ºi le calce încã o datã, cã aºe or ave grîu. Aºe o ºi fãcut. Sîntoader
o mîntuit oamenii. Dîrt-ace mîncau grîu fert la beserecã în zîua lu Sîntoader.
Încã ºi aztãz sã-mpãrþeºte ºi sã mîncã.” 74
În ziua Sfîntului Teodor nu se lucreazã, mai ales din cauza fricii cã pe cei care
vor lucra în aceastã zi „caii lu Sîntoader” îi vor pedepsi. Pedeapsa acestora era
„crîncenã”: le tãia capul, îi cãlcau caii în picioare sau îi puneau sã danseze pînã
ce mureau.
„În sãptãmîna lu Sîntoader nu sã lucrã nimic pã lume, cã uoaminii sã tem
dã caii lu Sîntoader. Apu s-o-ntîmplat c-on uom sã lucre mégiº. ª-apu o vinit
calu lu Sîntoader ºi tã-tã-tãt l-o cãlcat!” 75
Din cauza rãutãþii cailor multor oameni le era fricã chiar ºi sã iasã din casã în
aceastã searã, ca sã nu-i calce în picioare caii.
La Bãtania, de frica cailor, oamenii nici luminã nu aprindeau în seara lui
Sîntoader, deoarece credeau cã calul lui nu suportã lumina ºi îi va cãlca în picioare.76
Despre aceºti cai se ºtie cã numãrul lor variazã între ºapte ºi doispereze, culoarea lor este albã ºi neagrã, ºi cã sînt de fapt „ficiori pãrãsîþ dã drãguþãle
lor”.77
Modul de apãrare contra atacurilor acestor cai, care aveau menirea de a opri
soarele din mers ºi a-i întoarce mersul, nu era cunoscut, în lucrarea lui Gergely
Moldovan însã putem gãsi descrierea urmãtorului procedeu:
„Pentru cel care este atacat de caii lui Sîntoader o vrãjitoare trebuie sã pregãteascã nouã pogãci din porumb, iar pe acestea, cu ajutorul unei linguri, sã
aplice forme asemãnãtoare potcoavei, sã le descînte, ºi apoi sã le agheþe pe tufiºurile dintre douã hotare.” 78
Dupã Simion Florea Marian este suficient doar sã fugi acasã, sã încui uºa ºi sã
întorci cu gura în jos obiectele din casã, fiindcã caii astfel nu o sã-þi mai poatã
face rãu.79
Un singur lucru trebuia fãcut însã în aceastã zi, ºi anume se tundeau caii ºi
vacile, mai ales mînjii ºi viþeii. Scopul acestui procedeu era ca aceºtia sã aibã
„coama mîndrã tãt anu”.80
În localitatea Cenadul Unguresc, bãrbaþii mai vîrstnici, în aceastã zi, dis-dedimineaþã mergeau în grajd ºi tãiau cîte un smoc de pãr de la coama caiilor.
Aceste smocuri erau pãstrate, ca mai tîrziu, cînd treceau prin sat legãtorii de
perii, sã le dea acestora în dar.81
În atingerea aceluiaºi scop – de a avea pãrul bogat ºi frumos – se practica
obiceiul de a spãla pe cap fetele ºi copiii. În ziua Sfîntului Teodor, mamele trezeau copiii cu urmãtoarele cuvinte:
„Noa, haidaþ ºi vã spãlaþ pã cap, cã dã nu, vine calu lu Sîntoader ºi v-a
lovi!” 82
Fetele ºi feciorii se sculau în zori, se spãlau pe cap ºi se pieptãnau, dupã care
îºi atingeau cosiþele de coada cailor, pentru ca pãrul sã le creascã, cît coada
acestora.
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În apa în care se spãlau se aºezau tot feluri de ierburi – busuioc, cimbru etc. –
ca pãrul lor sã fie parfumat. Unele fete adunau ºi muguri din pomi fructiferi –
viºin, prun, gutui, mãr – pe care apoi îi fierbeau, cu scopul de a folosi lichidul
strecurat la spãlatul pãrului, crezînd cã astfel pãrul lor va creºte aºa cum vor
creºte pomii roditori.
Dupã ce se spãlau pe pãr, apa o vãrsau la rãdãcina unui pom roditor, pentru a
ajuta creºterea acestuia. Adesea, dupã ce fata se spãla pe cap, mama ei o pieptãna, apoi cu foarfecele de trei ori tãia cîte puþin din pãr, repetînd de fiecare datã:
„Sîntoadere, Sîntoadere,
Dã ticuþa fetii,
Cît codiþa iepii!”,83
dupã care trãgea de trei ori în sus ºi în jos „codiþa”.
Unele mame executau acest procedeu ºi în cazul bãieþilor, textul descîntecului
modificîndu-se astfel:
„Sîntoader, Sîntoadere,
Dã ticuþa pruncului,
Cît codiþa mînzului!” 84
O variantã a versurilor este urmãtoarea:
„Coada-n jos,
Fata sus,
Babii-on colac,
Fetii-on diac!” 85
Repetatã de trei ori era tras ºi tãiat pãrul.
Simion Florea Marian în lucrarea sa Sãrbãtorile la români descrie o variantã a
practicãrii datinii.
„În unele pãrþi, ºi mai ales din Ungaria, este datinã ca, în locul mamelor,
fetele singure, care vreau sã aibã pãr lung, sã-ºi tragã la Sîntoader coadele prin
fereastrã. Iar lucrul acesta se întîmplã astfel: una stã înãuntru, alta afarã, ºi
cea din afarã trage coada celei dinãuntru.” 86
Despre obiceiul amintit la noi nu am gãsit informaþii. Scopul practicãrii acestor obiceiuri pe lîngã asigurarea creºterii pãrului, era ºi provocarea sãnãtãþii fetelor ºi copiilor, precum ºi apãrarea acestora împotriva atacurilor strigoilor, deoarece aceastã perioadã apropiatã echinocþiului de primãvarã era bogatã în activitatea fiinþelor malefice.
Conform credinþelor pe cei care nu se scoalã în zori de zi ºi nu executã acest
procedeu, calul lui Sîntoader îi va pedepsi, aruncîndu-i în baltã, ori pãscînd în
pãrul lor în timpul anului, ca acesta sã nu poatã creºte.
Deºi în sîmbãta Sfîntului Teodor – dupã cum putem observa – s-au practicat
în trecut numeroase obiceiuri, ea rãmîne în primul rînd pentru românii din Ungaria cea mai importantã datã a Postului mare, la care sînt pomeniþi morþii.
În ultima sãptãmînã a posturilor mai lungi se fãceau pregãtiri pentru sãrbãtori. Femeile ºi fetele dereticau ºi pregãteau prãjituri, iar bãrbaþii ºi feciorii se
pregãteau cu cetele lor pentru executarea datinilor specifice sãrbãtorii care urma
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sã vinã, date pentru a cãror serbare au obþinut putere de la exerciþiile spirituale
purificatoare practicate în timpul posturilor, obicei care nu era caracteristic numai pentru credincioºii creºtini.
Ultima sãptãmînã a Postului mare se numeºte Sãptãmîna patimilor. De aceastã
tristã, dar totodatã ºi cea mai îmbucurãtoare sãptãmînã din istoria creºtinãtãþii,
cînd Iisus fusese rãstignit, ca apoi, a treia zi sã învie, se leagã numeroase credinþe
ºi restricþii.
În ziua de joi, numitã ºi Joia Mare, Joia Patimilor sau Joia neagrã românii nu
lucreazã. Pînã la aceastã datã toate femeile trebuiau sã termine torsul cînepii,
altfel venea Joimãriþa care le mustra ºi le pedepsea aspru, prin arderea degetelor
ºi a mîinilor.
Joimãriþa, fiinþã miticã necunoscutã în rîndul românilor din Ungaria de azi, în
imaginaþia poporului român apare sub înfãþiºarea unei femei vîrstnice, care îi
pedepseºte pe cei care lucreazã în aceastã zi, sau nu ºi-au terminat muncile.
Începînd din aceastã zi, nici bãrbaþii nu mai lucrau pe ogoare, numai în jurul
casei, fiindu-le fricã de aceastã fiinþã misticã ºi rãzbunãtoare.
Tot în aceastã zi de joi au loc ºi ultimele pomeniri ale morþilor – ultimele
pomeniri din Pãresimi. Însãºi Joimãriþa este privitã ca o divinitate a morþii, care
supravegheazã focurile din Joia Mare aprinse pentru fiecare mort în parte sau
pentru toþi laolaltã, în biserici sau în cimitire.87
Vinerea Mare, numitã ºi Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacã, este ziua în
care Iisus a fost rãstignit pe cruce, murind dupã-masã, pe la ora trei. Datoritã
acestui eveniment tragic din istoria creºtinãtãþii toatã ziua este respectatã printr-un post sever.
„În Vinere Mare nimic nu sã mîncã dî la rãsãritu soarelui pînã la sfînþît. Nici
mãcar apã nu sã be numa dupã ce s-o-ntunecat.” 88
Numeroºi credincioºi prelungeau aceastã perioadã de abþinere:
„O fost care nimic n-o mîncat dã vinere dimineaþa pînã la Înviere. Aºe o
þînut post negru.” 89
Pentru a nu fi ispitiþi sã pregãteascã vreo mîncare, cele mai multe familii nu
fãceau foc în vatrã, petrecînd ziua numai cu rugãciuni, ca seara sã meargã la
bisericã, unde se sãvîrºea Prohodul Domnului, cu ocazia cãruia oamenii înconjurau de trei ori biserica, purtînd în mîini lumînãri aprinse.
Postul din Vinerea Mare era þinut în speranþa unei vieþi lungi. Mulþi credeau cã
postul îi va scãpa de griji în decursul anului care le stãtea în faþã ºi îi va feri de
orice boalã, chiar ºi de durerea de cap.90
Vinerea este consideratã o zi sfîntã ºi cu rigurozitate respectatã. În aceastã zi,
nu e bine sã te speli pe cap sau sã-þi tai unghiile, fiindcã atunci se supãrã Sfînta
Vineri ºi te pedepseºte.
„Vinere nu-i sclobod sã te speli pã cap ºi nici sã-þ tai undiile, cã atunce sã
mîniie pã tine Sfînta Vineri... mai cu samã pã muieri.” 91
Vinerea nu se semãna nimic, fiindcã, conform credinþelor poporului, nimic
nu va ieºi din pãmînt, se va usca totul.
De ziua aceasta se leagã o datinã, bazatã pe credinþa cã dacã cineva se spalã
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în aceastã zi cu rouã adunatã înainte de rãsãritul soarelui, se poate vindeca de
orice boalã, deoarece roua adunatã la aceastã datã este purtãtoare de forþe benefice. Unii practicau obiceiul chiar ºi în scop preventiv.
„Dacã o avut uarecine aºe bubã, o trãbuit ºi margã în Vinere Sacã înainte
dã rãsãrit dã soare pã hotar. Dacã o fost acolo uarice apã, o trãbuit ºi sã aschelde
în ie. ª-aºe o fost, cã numa cole în ogradã s-o dus ºi s-o spãlat pã bubã cu roauã
dupã luþernã. Aºe zîceu cã-þ trece. Era care ºi atunci fãce asta, dacã n-ave nici
on bai. Tumna c-oace ºi nu aibã.” 92
Atribuind forþã magicã apei, se practica, în unele zone ale României – Transilvania, Banat, Bucovina – urmãtorul obicei: Vinerea Mare oamenii mergeau la o
apã curgãtoare unde se spãlau, crezînd cã astfel vor scãpa de pãcate, ca sfînta
sãrbãtoare sã-i gãseascã curaþi.93
Despre acest obicei, în localitãþile bihorene aflate în apropierea Criºului, au
putut fi gãsite urmãtoarele informaþii:
„În ziua dã Vinerea Seacã, copiii rãniþi sau bolnavi erau duºi la Criº. Partea
bolnavã a trupului se ºtergea cu o cîrpã de giulgiu muiatã în apã, care era apoi
aruncatã în Criº, urmatã de zicala:
Atunci sã revinã boala, cînd Criºu va curge înapoi!
Fraza aceasta avea efect numai atunci dacã era rostitã înainte de rãsãritul
soarelui. Dupã informaþiile primite de la apateni, ºi azi se mai duc la Criº aceia
care au vreo boalã nevindecatã.”94
Ziua de Sîmbãta Mare trece sub semnul bucuriei apropierii Învierii,
continuîndu-se ºi pregãtirile pentru aceastã sãrbãtoare mare a creºtinilor.
„Cînd eram copilã, îmi amintesc cu ce însufleþire ºi nerãbdare aºteptam la
noi, la Bedeu, Paºtile. Sîmbãta, întreaga familie fãcea curãþenie mare, mãtura
în ocol ºi în uliþã. Mamele ºi bunicile gãteau fel de fel de bunãtãþi: cureti umplut, fierbeau ºuncã, se vopseau ouã, se fãcea colac în cuptor... Sîmbãtã seara
ne duceam la bisericã...” 95
În cadrul pregãtirilor pentru Paºti fiertul ºuncii ocupa un loc important, aceasta fiind una dintre mîncãrurile specifice ale românilor din Ungaria la aceastã
sãrbãtoare. ªuncile pentru aceastã ocazie erau pregãtite încã la tãiatul porcilor,
cînd se aranjau frumos ºi se puneau la o parte. Dupã o perioadã în care erau
þinute în sare, ºuncile se puneau la afumat, ca apoi sã fie pãstrate în cãmãrile
rãcoroase pînã în Sãptãmîna Paºtilor. Numai atunci erau luate ºi puse pentru
cîteva zile la „dãsãrat”, ca apoi în ziua de sîmbãtã sã fie puse la fiert.
În localitatea Bãtania, lîngã ºuncã se mai punea la fiert ºi un cîrnat, acesta se
consuma mai tîrziu, în credinþa cã cei care mãnîncã din el vor fi pãziþi de muºcãturile ºerpilor.96
Colacii împletiþi fac parte ºi ei din mîncãrile care nu pot lipsi de pe masa festivã a zilei de Paºti. Aceºti colaci, spre deosebire de cei pregãtiþi cu alte ocazii,
erau decoraþi cu motive specifice, împletituri sau forme de cruce. Într-o singurã
localitate – la Chitighaz – se pregãteau colaci speciali în formã de pasãre. Din
pãcate despre motivul pregãtirii acestora nu am primit informaþii.
Tot de aceastã datã a calendarului se leagã ºi vopsirea ouãlor roºii, unul din-
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tre cele mai rãspîndite obiceiuri practicate pînã în zilele noastre de românii din
Ungaria.
Oul îl reprezintã pe Creatorul Lumii, care produce totul ºi conþine în sine
totul. El este simbolul universului la mai multe popoare, unele avînd chiar ºi zei
reprezentaþi purtînd ouã, cum era ºi zeul Koref al egiptenilor. Perºii la rîndul lor
explicau facerea lumii prin apariþia unui ou, din care au ieºit Soarele ºi Luna.97
Oul însã este prezent ºi în cadrul obiceiurilor legate de Anul Nou, desigur
abia atunci, cînd data acestuia era legatã de cea de 1 martie. Anticii practicau
obiceiul ca la aceastã datã sã ofere prietenilor drept cadou ouã în diferite culori,
dar mai cu seamã în roºu, aceastã culoare simbolizînd fecunditatea.
Mai tîrziu, cînd data începutului de an nou fusese strãmutatã la data de 1
ianuarie, perioadã în care gãinile ofereau o cantitate mai redusã de ouã, oamenii
au înlocuit oul, gãsind alte obiecte ºi simboluri pentru exprimarea afecþiunii
reciproce, iar ouãle au rãmas pentru a fi oferite la vechea lor datã.
Popoarele asiatice ºi latino-americane însã celebreazã ºi pe mai departe începutul anului primãvara, astfel cã oul într-un fel sau altul a rãmas prezent ºi pe
mai departe în cadrul obiceiurilor practicate la sãrbãtorile legate de începutul
anului.98
Creºtinii au preluat deci obiceiul vopsirii ºi dãruirii ouãlor de la popoarele
pãgîne, cît ºi de la evrei, care în cadrul sãrbãtorilor pascale aºezau pe masã ºi
cîteva ouã tari.
Ouã ornamentate, cãrora încã din timpuri strãvechi li se atribuia o forþã magicã ºi care simbolizau, alãturi de fecunditate, ºi viaþa ºi învierea, fuseserã gãsite în
mormintele de pe teritoriul Ungariei, provenind încã din era precreºtinã.
Ouãle folosite la Paºti sînt în general ouã de gãini, mai rar de bibilicã sau de la
alte pãsãri de curte. Se vopseau începînd din Joia Mare, de cele mai multe ori
însã în Sîmbãta Mare, alegerea lor fãcîndu-se cu ceva mai devreme, la mijlocul
postului, datã care era sãrbãtoritã de românce fãrã muncã pentru a fi pãzite de
durerea mîinilor ºi a picioarelor.
Culoarea acestora era diferitã: roºii, verzi, albastre, galbene etc., în raport de
plantele sau vopselele care erau întrebuinþate. Preferate erau cele roºii, culoarea
roºie fiind consideratã o culoare magicã, care simboliza pentru creºtini atît viaþa,
focul, cît ºi sîngele lui Iisus.
Originea vopsirii ouãlor este un obicei tot atît de vechi, ca ºi sãrbãtoarea
legatã de Învierea Domnului. Despre aceastã datinã astfel vorbeºte o legendã:
„D-aceie roºim noi astãz uoauã, pîntru cã atunci cînd l-or rãstignit pã Iisus,
s-o dus la iel la cruce, Maica Precistã sã-l plîngã. ª-apu cum ave la ie cîteva
uoauã, le-o pus aºe, jos, lîngã cruce pã care Domnu Cristos o fost rãstignit. Apu,
cum ie îl plînje pã Domnu Cristos, pã uoauã s-o prelins cîþva stropi dîn sînjile
lui, dã le-o feºtit în roºu... D-atunce sã feºtesc la Paºti uoauãle roºii, ca sã
ne-aducã aminte dã cum s-o jertfit Domnu Cristos pîntru noi, pãcãtoºii.” 99
Alþi informatori explicã originea datinii prin faptul cã pietrele aruncate spre
Iisus s-au transformat în ouã ºi de aici se practicã obiceiul vopsirii ouãlor la
Paºti.
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Românii din Ungaria practicau diferite moduri de vopsire a ouãlor pentru obþinerea culorii dorite. Ouãle erau vopsite, de exemplu, cu ajutorul unei fierturi
de coji de ceapã, obþinîndu-se o culoare maroniu-gãlbui, aceasta devenind cu
atît mai închisã cu cît cantitatea cojilor de ceapã era mai mare. Acest procedeu de
vopsire a ouãlor este de fapt cel mai popular pînã în prezent. Femeile care întrebuinþau la vopsitul ouãlor grîu, trifoi sau coji de nuci verzi obþineau o culoare
verde.
Cu trecerea timpului gospodinele au ajuns sã foloseascã la vopsitul ouãlor
diferite vopseli pentru haine, obþinînd astfel ºi alte culori, cele mai închise fiind
totuºi întrebuinþate în general la Paºtile Morþilor.
Vopsitul ouãlor era munca femeilor ºi a fetelor. Ele îºi pregãteau vopselele,
fierbeau ouãle ºi le ornamentau cu diferite forme. Cel mai rãspîndit procedeu
era cel de a le ornamenta aplicînd, legînd cîte o frunzã pe ouã, care numai dupã
aceasta erau fierte în apa coloratã. De pe oul fiert se îndepãrta frunza, rãmînînd
în locul ei culoarea originalã a oului, apoi încã înainte de a se rãci se ungea cu
grãsime sau o bucatã de slãninã pentru ca sã fie lucitor.
Femeile mai îndemînatice încondeiau ouãle, aplicînd diferite ornamente cu
ajutorul cerii.
„Dupã ce uoauãle ierau ferte mai întîi topem ceara, ºi cu on plevas roizolem
pã uou minta cu cearã. Apoi îl bãgam uouu în apa cu feºtele. Dupã ce îl scotem
d-acolo ºi sã usca, la foc topem ceara dî pã uou. În locu ii rãmîne uouu nãfeºtit
ºi sã vide minta mîndru... Iarã ca sã sclipeascã îl mai ºterje ºi c-on dãrab dã
clisã.” 100
Despre aplicarea diferitelor motive trebuie sã amintim cã în trecut acestora li
se acorda o putere magicã, astfel cã ele puteau fi date doar persoanelor cãrora
erau desemnate în momentul pregãtirii lor. Originea aplicãrii unor ornamente
de acest tip este foarte veche. În Europa au fost gãsite ouã încondeiate încã de la
începutul secolului al IV-lea.
Din Joia Mare pînã la Învierea Domnului chemarea la bisericã se face cu
toaca, care este un fier de plug fixat pe douã prãjini. Toaca este lovitã ritmic cu
ajutorul unui ciocan de lemn, înlocuind astfel chemarea clopotelor.
În aceste zile toaca se bãtea ºi în cazul morþii unor persoane. Dar se mai credea ºi cã bãtîndu-se toaca poate fi stimulatã fertilitatea, pot fi ocrotite semãnãturile ºi animalele, alungînd spiritele malefice.
Despre cei care mureau în perioada dintre Joia Mare ºi Paºti se credea cã vor
intra direct în Rai în cea de-a ºaptea zi a Sãptãmînii Luminoase, cînd se deschide
cerul ºi porþile Raiului.
„Tãtã lume ºti cã dacã cineva moare dî la Joie Mare pînã la Înviere, acile
mere dirept în Rai, cã în sãptãmîna care vine s-or dãºtide porþîle Raiului”.101
Tot de sãptãmîna dinaintea Paºtilor se leagã obiceiul împãcãrii duºmanilor.
„O altã tradiþie frumoasã era cu o sãptãmînã înainte de Paºti cînd multe
familii vrãjmaºe, care se duºmãneau, care credeau în Dumnezeu, se împãcau.102
Sfîrºitul Postului mare însemna începerea uneia dintre cele mai importante ºi
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cele mai îndrãgite sãrbãtori ale creºtinilor: sãrbãtoarea Paºtilor, adicã sãrbãtoarea Învierii Domnului Iisus Hristos care ºi-a sacrificat viaþa pentru omenire. Deoarece aceasta era atît de preþioasã pentru creºtini aceºtia se strãduiau ca s-o primeascã cu deosebitã cinste, dedicîndu-i alãturi de numeroasele obiceiuri ºi o
lungã perioadã de pregãtire, prin care trupul ºi sufletul deopotrivã se curãþã ºi
se-ntãresc, ca dupã cele 40 de zile, dimineaþa sãrbãtorii sã-i gãseascã pregãtiþi
pentru întîmpinarea Domnului care va învia, cîntînd de repetate ori:
„Cristos a înviat din morþi,
Cu moartea pe moarte cãlcînd,
ªi celor din mormînturi,
Viaþã dãruindu-le!”
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Nikula Stella

A magyarországi románok naptári ünnepeihez
kapcsolódó szokások és hiedelmek
A magyarországi románok kalendáris ünnepei igen gazdagok szokásokban
és hiedelmekben. Az egyházi ünnepekhez és szertartásokhoz szorosan kötõdõ
hagyományok a legutóbbi idõkig élõ elemei voltak a szellemi kultúrának, éppen ezért számos tanulmány választotta tárgyául ezt a témakört.
A dolgozat szerzõje részletesen feldolgozza a hazai románok két naptári ünnepéhez, az újévhez és a húsvéthoz kapcsolódó szokásokat és hiedelmeket fõként az eddig megjelent szakirodalom és természetesen saját gyûjtések alapján,
számos adatot szolgáltatva a téli ünnepkör karácsony utáni legjelesebb ünnepérõl az újévrõl.
A szerzõ felvázolja az újév idõpontjának változásait, majd azokat a románok
körében általánosan ismert szokásokat, amelyek ehhez a jeles ünnephez kötõdnek. Az újév egyidejûleg záró- és kezdõnap, ezért számos jósló és szerencsevarázsló eljárás kötõdik hozzá. Ezek között említésre méltó a vergel (ejtsd: vérzsél)
néven ismert táncos összejövetel, amely nem nélkülözi a jósló eljárásokat és
amelynek romániai – fõként erdélyi – változatai is ismertek.
Az új periódus kezdete alkalmas volt a néphit szerint a férjjóslásra, a jövendõbeli személyének vagy alapvetõ tulajdonságainak megtudakolására, amely számos humoros elemet is tartalmazott. A jósló eljárások közé tartozott a következõ
esztendõ idõjárásának megtudakolása céljából készített hagymakalendárium, újév
napjának legfontosabb eseménye azonban a szerencsét hozó fiúgyermekek által mondott köszöntések voltak.
A másik vizsgált jeles ünnep a húsvét a hozzá kapcsolódó kisebb ünnepekkel. Részletes leírását kapjuk a böjti szokásoknak, különös tekintettel az étkezésre, valamint a Szent Tódor ünnepéhez kapcsolódó szokásoknak és hiedelmeknek. A húsvéti szokások közül kiemelt szerepet kap a tojásfestés.
A tanulmány legfõbb érdeme, hogy az eddig megjelent adatok felhasználásával összefoglalja mindazt az ismeretanyagot, amit a hazai románságnak errõl e
két fontos ünnepérõl ismerni érdemes.
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DATE ETNOGRAFICE
Lucia Burza

Spãlatul la Chitighaz
Printre treburile casnice, spãlatul nu este un lucru uºor nici în zilele noastre,
cînd abia se mai gãsesc case, chiar ºi la sate, din care sã lipseascã maºina de
spãlat rufe.
Cu atît mai grea era aceastã muncã pe vremuri cînd în comune nu existau nici
curent electric, nici apã curentã, nici boilere.
La Chitighaz, apa de spãlat trebuia cãratã în cãni sau gãleþi de la fîntîna publicã cu apã potabilã („dî la artizi”), ori trebuia adunatã apa de ploaie în vreun
butoi („hãrdãu”), ciubãr, albie („ciupã”) sau cãldare.
Sãpunul folosit era, de obicei, cel fiert acasã, cu sodã causticã, din ºoricii,
grãsimea ºi jumãrile de porc adunate peste an de gospodinele harnice. Lichidul
care se precipita în urma fierberii sãpunului, numit „ºoponaicã”, de asemenea
era folosit la spãlat, care mai necesita o perie asprã, drept ajutor în îndepãrtarea
murdãriei depuse pe rufe, scrobealã („nãsprele”) pentru apretare ºi scrobealã
albastrã („vînãþele”).
De obicei, din douã în douã sãptãmîni avea loc spãlatul lenjeriei de pat („hane
dã paturi”): cearºafuri („lipideauã”), feþe de pilote („feþã dã dune”), feþe de perne
(„feþã dã perini”). Lenjeria de corp („chimeºi”, „gaci”, „spãtoaie”, „poale”) ºi alte
obiecte de îmbrãcãminte ca: pantaloni de lucru („pãntãloni, nãdraj”), rochii femeieºti („rotii”), bluze, ºorþuri („zadii”) erau spãlate în general sãptãmînal.
În cele mai multe locuri, sîmbãtã seara fãceau baie membrii familiei,
schimbîndu-ºi lenjeria de corp ºi îmbrãcãmintea purtate în cursul sãptãmînii.
Aºadar, spãlatul avea loc într-una din primele zile ale sãptãmînii urmãtoare.
Numeroase gospodine spãlau lunea, pe de o parte deoarece în zilele de marþi
aceastã muncã era interzisã, ele fiind „þinute de rãu”, adicã în care nu se efectuau
astfel de munci în scopul de a evita orice neplãcere, grijã care ar fi ameninþat
familia, pe de altã parte fiindcã nu voiau sã þinã rufele murdare pînã miercurea.
Rufele mai murdare („mai zguroasã”) sau cele confecþionate din materiale în
culori („cele tãrcate”) erau înmuiate, ca din ele sã se dizolve – mãcar în parte –
murdãria („zgura”), pînã vor fi spãlate celelalte.
Mai întîi erau spãlate rufele albe („albiturile”), adicã lenjeria de pat ºi feþele de
masã („mãsãriþãle”), apoi lenjeria de corp ºi pe urmã toate celelalte obiecte de
îmbrãcãminte.
Rufele de pînzã, fie din pînzã þesutã acasã la rãzboi, fie din pînzã procuratã
din comerþ, spãlate în douã ape, erau puse la fiert într-o cãldare sau într-un vas
de tablã („ualã dã fert chimeºi”), folosit anume în acest scop.
Dupã clãtit – tot în douã ape – ce se fãcea în apã din fîntîna sãpatã în curte –
rufele din pînzã erau apretate cu scrobealã ºi vineþite.
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Scrobeala o fãcea gospodina, din fãinã albã („fãrinã nulaºe”). Într-un vas mai
mic amesteca fãina cu apã rece, apoi acest amestec îl vãrsa într-o oalã cu apã
clocotindã. Pentru a primi o masã omogenã, scrobeala o strecura printr-o sitã.
Cantitatea scrobelii depindea întotdeauna de cantitatea rufelor.
Vineþele se cumpãrau la magazin („bold”), în mici sticluþe cu o capacitate de
circa doi decilitri. La un spãlat erau suficiente doar cîteva picãturi din acest lichid
foarte concentrat.
Lenjeria de pînzã, precum ºi feþele de masã erau apretate ºi vineþite, pe cînd
alte obiecte numai apretate. Rufele mai murdare, precum ºi prosoapele
(„dosoaiele”), ºtergarele („ºtergurile, merindeicile”) adesea erau spãlate în apã
cu „soponaicã”, acestea din urmã fiind ºi fierte.
Apa murdarã („soponelile”) rãmasã în urma spãlatului se scurgea la stradã în
ºanþul din faþa casei, de obicei, printr-un ºanþ nu prea adînc („arac”) sãpat de-a
lungul curþii.
Din primãvarã pînã-n toamnã, pe timp frumos, rufele erau întinse spre a se
usca pe sîrme fixate între stîlpii ºi copacii din curte sau pe garduri. Pe timp ploios
ºi iarna rufele se întindeau pe sîrmele din pod.
Dupã ce s-au uscat, rufele erau calandrate („mîngãlite”) pentru a le netezi.
Obiectul respectiv – de pildã un cearºaf – împãturit în patru, era rãsucit pe o
vergea („sîcitoare”), cu care se întindea aluatul, ºi se apãsa rostogolindu-l cu
maiul, pe masã. Acest lucru se fãcea chiar ºi în caz cã dupã aceea rufele urmau sã
fie cãlcate („voºolite”) cu fierul de cãlcat („voºolãu”). În schimb, în multe locuri,
gospodina cãlca numai rufele mai fine, deoarece fierul de cãlcat trebuia încins
cu cãrbune de lemn deloc ieftin. Pentru a face economie, fierul de cãlcat adesea
era aºezat pe soba de gãtit („pã ºpohert”) sã se încãlzeascã.
Trebuie amintit ºi faptul, cã erau obiecte de îmbrãcãminte care nu puteau fi
spãlate sau nu era recomandabil sã fie spãlate, ca de pildã pantalonii de catifea
ai bãrbaþilor ºi copiilor. Prin urmare, bãrbaþii care duceau o viaþã mai grea, avînd
doar o singurã pereche de pantaloni de catifea, peste sãptãmînã îi purtau pe
dos, pentru a nu-i murdãri, ºi numai în zilele de duminicã sau la sãrbãtori îi
îmbrãcau pe faþã.
În ciuda tuturor greutãþilor, la marea majoritate a chitighãzenilor, camera dinspre uliþã („casa ce mare, casa ce dînainte”) era curatã ca un pahar, privind atît
lenjeria de pat, cît ºi covoarele þeºute din cîrpe („þoalele dã zdrenþe”). Dar multora nu le putea fi ruºine nici de îmbrãcãmintea purtatã duminica („hane dã stat”).
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CRONICÃ

Cercetãri în cadrul taberelor
etnografice
(1976–1999)
Cultura popularã a românilor din Ungaria de la începuturi a cuprins elemente
diferite de-ale ungurilor sau ale altor naþionalitãþi. Trãind secole de-a lungul în
mediu unguresc, tradiþiile au trecut printr-o transformare primind caracter special, tipic localitãþii respective. În formarea trãsãturilor culturii populare caracteristice românilor din Cîmpia Ungarã deci au avut însemnãtate pe lîngã elementele
moºtenite ºi cele bazate pe relaþiile interetnice.
Bazîndu-ne pe reminiscenþele culturii materiale, fotografiile, documentele ºi
amintirile referitoare la modul de viaþã tradiþional, putem parcurge în timp perioada de la mijlocul secolului trecut pînã în zilele noastre. Cert este, cã în aceastã perioadã avem de-a face deja cu o culturã popularã cu totul schimbatã faþã de
cea originalã, care totuºi pãstreazã multe elemente arhaice.

Participanþii taberei etnografice organizate la Chitighaz în anul 1981
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Cercetarea etnografiei ºi folclorului românilor din Ungaria, începînd cu anii
1970, îi aparþine oficial Muzeului Judeþean Békés, care de fapt este muzeul de
bazã al românilor ºi slovacilor din Ungaria. Instituþia are sarcina de-a cerceta
istoria ºi cultura popularã a comunitãþilor româneºti din Cîmpia Ungarã, de-a
aduna reminiscenþele tradiþiilor, pieselor ºi de a le prezenta în cadrul expoziþiilor
ºi în publicaþii. Argumentul principal al deciziei ministeriale a fost cã în judeþul
Békés trãiesc cei mai mulþi oameni de naþionalitate românã ºi cã – conform datelor inventarelor muzeale – pînã la începutul anilor 1970 numãrul pieselor româneºti era foarte redus.
Transformãrile social-economice care s-au produs în ultimele decenii au avut
influenþe considerabile ºi asupra culturii populare a naþionalitãþilor. Cea mai mare
parte a pieselor etnografice a ieºit din uzul gospodãresc ºi s-a nimicit. Din cauza
procesului accelerat de transformare ºi a colecþionãrilor particulare din ce în ce
mai frecvente a trebuit sã se adune cu urgenþã în colecþia muzeului obiectele cu
caracter etnic.
Taberele etnografice iniþiate de cãtre Uniunea Românilor din Ungaria ºi Muzeul Judeþean Békés au avut ca scop primordial munca de cercetare în fiecare
localitate din Ungaria care are în componenþã ºi populaþie româneascã. Pentru a
îmbogãþi colecþia muzealã cu piese etnografice româneºti, în anul 1973, colaboratorii muzeului au început colecþionarea în trei localitãþi din judeþul Békés. Cele
circa 200 de piese adunate în timpul cercetãrii efectuate la Chitighaz, Micherechi

Participanþii taberei din Aletea (Foto: Imre Nagy, 1995)
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Harta comunei Micherechi din anul 1819
ºi Bãtania, precum ºi datele înregistrate pe baza chestionarelor întocmite în prealabil în diferite domenii ale etnografiei ºi folclorului, au dovedit, cã meritã sã se
facã culegeri tematice în mod organizat. Astfel, începînd cu anul 1976 anual se
organizeazã aºa-numitele tabere etnografice cu participarea specialiºtilor ºi a
tinerilor interesaþi în temele cercetate. Între anii 1976 ºi 1999 au fost organizate
24 de tabere de acest gen în 18 localitãþi. În acele localitãþi în care existã comunitãþi româneºti viabile cu conºtiinþã de naþionalitate mai puternicã, sau unde trãiesc români în numãr mai mare, au fost organizate tabere de mai multe ori. În
aceºti 24 de ani au avut loc tabere de cercetare în urmãtoarele localitãþi din Ungaria: Kétegyháza – Chitighaz (1976), Battonya – Bãtania (1977), Elek – Aletea
(1978), Méhkerék – Micherechi (1979), Bedõ – Bedeu (1980), Kétegyháza – Chitighaz (1981), Körösszegapáti – Apateu (1982), Magyarcsanád – Cenadul Unguresc (1983), Körösszakál – Sãcal (1984), Pusztaottlaka – Otlaca Pustã (1985), Zsáka
– Jaca (1986), Battonya – Bãtania (1987), Pocsaj – Pocei (1988), Létavértes – Leta
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Mare (1989), Mezõpeterd – Peterd
(1990), Darvas – Darvaº (1991), Vekerd
– Vecherd (1992), Sarkadkeresztúr –
Crîstor (1993), Nyíradony – Nyíradony
(1994), Elek – Aletea (1995), Csorvás –
Ciorvaº (1996), Méhkerék – Micherechi
(1997), Bedõ – Bedeu (1998), Pusztaottlaka – Otlaca Pustã (1999).
Taberele au primit un rol ºtiinþific –
cultural, fiindcã pe lîngã adunarea materialelor aparþinãtoare culturii materiale ºi spirituale, ºi-au propus ºi înregistrarea particularitãþilor graiului, precum
ºi rãspîndirea valorilor culturale în cercul participanþilor. În urma acestei
munci pe teren s-au depus bazele colecþiilor de etnografie ºi storie ale muzeului de bazã al românilor din Ungaria cu sediul la Békéscsaba, care deja
constau din mai multe mii de piese ºi
documente.
În munca de cercetare au participat
elevii liceului românesc (în primii ani
ºi cîþiva studenþi de la catedra românã

Motive decorative pe o faþã de masã colecþionatã la Chitighaz (Foto: Imre Nagy)
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Broderie în alb din Bãtania (Foto: Imre Nagy)
a Institutului pedagogic din Szeged) îndrumaþi de specialiºtii muzeului ºi – dupã
înfiinþare – ai Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria (cercetãtori,
muzeografi, restauratori, fotografi, gestionari). Munca a fost ajutatã de specialiºti
din þarã ºi din România, care au participat ani de-a rîndul în aceste tabere: Grin
Igor, Bencsik János, Kovács Ágnes, Csobai Elena, Martin Emilia, Hoþopan Alexandru, Godea Ioan, Colta Elena Rodica.
În domeniul etnografiei au fost colecþionate pentru muzeu – în funcþie de
posibilitãþile financiare – unelte gospodãreºti, piese de mobilã, þesãturi, obiecte
de îmbrãcãminte, ceramicã popularã, fotografii etc. Dintre numeroasele piese
etnografice din colecþie o deosebitã valoare reprezintã textilele þãrãneºti, deoarece acestea – fiind þesute, cusute ºi brodate în gospodãrie pînã în anii 1950 – au
pãstrat modalitãþile tehnice tradiþionale, iar motivele au suferit mai puþine influenþe exterioare. Meritã se fie amintite ºi fotografiile pãstrate în familii timp îndelungat, care prezintã informaþii importante despre îmbrãcãmintea, evenimentele
importante ale cîte unei comunitãþi, precum ºi despre raporturile membrilor comunitãþii.
Materialele adunate în depozitele muzeelor din Gyula ºi Békéscsaba fac posibilã prezentarea culturii populare a românilor din Ungaria în cadrul expoziþiilor.
Pe lîngã obiectele adunate au un rol informativ ºi fotografiile care pãstreazã
reminiscenþele culturii populare, locuinþele construite în mod tradiþional, piesele de mobilã, cimitirele, elementele anumitor obiceiuri, fazele proceselor de muncã, imaginea localitãþilor, viaþa de fiecare zi a membrilor comunitãþii etc.
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Casã þãrãneascã în Otlaca Pustã (Foto: Emilia Martin, 1999)
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Înregistrarea tradiþiilor orale se
face totdeauna pe baza chestionarelor întocmite în prealabil, naraþiunile fiind înregistrate pe benzi de
magnetofon. Printre temele principale ale cercetãrilor se enumerã sãrbãtorile calendaristice, obiceiurile
ciclului familiar, fiinþele mitice, procedeele magice, medicina popularã, prelucrarea fibrelor textile, alimentaþia ºi îmbrãcãmintea tradiþionalã.
Taberele au oferit posibilitãþi
pentru cercetarea schimbãrilor produse de-a lungul anilor în cultura
tradiþionalã ºi graiul anumitor comunitãþi româneºti existente încã în
unele localitãþi din Ungaria. În anul
trecut cu acest scop a fost organizatã pentru a doua oarã tabãra din
Bedeu. Multe dintre concluziile formulate pe baza acestei cercetãri sînt
incluse chiar ºi în scrierile acestui
Imagine din cimitirul ortodox,
numãr al revistei Izvorul.
Otlaca Pustã (Foto: Emilia Martin, 1999)
În anul acesta, în comuna bichiºeanã Otlaca Pustã a avut loc în ordine a 24-a tabãrã de cercetare. Mai întîi însã cîþiva participanþi au fãcut cercetãri
în localitatea Grãniceri (România), pentru a gãsi actele care dovedesc originea
românilor din Otlaca Pustã, precum ºi pentru a aduna date despre tradiþia oralã
referitoare la donaþia fondatorului comunei ªtefan Rus, zis Pãrãdaica. Presupunerile prealabile au fost confirmate de protocoalele bisericeºti gãsite în localitate. În cadrul taberei, la Otlaca Pustã au fost cercetate documentele pãstrate în
arhiva Oficiului funciar din Mezõkovácsháza, pe baza cãrora în urma muncii de
prelucrare vom putea primi imagine realã despre aºezarea românilor în aceastã
localitate.
Cercetãrile etnografice s-au concentrat în jurul mai multor teme. În primul
rînd au fost adunate povestirile referitoare la stabilirea românilor la Otlaca Pustã. Este cunoscut faptul, cã povestitorul Mihai Purdi, ale cãrui poveºti au apãrut
sub îngrijirea lui Alexandru Hoþopan, a trãit în aceastã comunã, astfel am încercat sã adunãm date despre povestitor ºi despre formele de naraþiune existente în
localitate. Despre numele de familie tipice comunitãþii am adunat multe informaþii pe baza inscripþiilor de pe crucile din cimitirul ortodox. Printre temele cercetate s-a enumerat etica popularã, deoarece regulile nescrise ale vieþii þãrãneºti
au determinat întotdeauna comportamentul comunitãþii. Aceste norme etice moº-
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1889–1943 în cimitirul
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Cruce de piatrã în cimitirul ortodox,
Otlaca Pustã
(Foto: Emilia Martin, 1999)

tenite de la o generaþie la alta s-au înrãdãcinat în mentalitatea oamenilor,
influenþînd chiar ºi pînã în zilele noastre normele de comportare individuale ºi
colective.
E cert cã în aceastã scurtã perioadã nu am putut efectua cercetãri profunde,
însã pe baza datelor ºi pieselor colecþionate în cele douã tabere organizate la
Otlaca Pustã (1985, 1999), se va putea prelucra istoria ºi etnografia românilor din
acest sat.
În acest an – pentru prima datã – am renunþat la participarea elevilor în tabãrã.
Se pare cã membrii acestei generaþii, care nu au experienþe personale ºi legãturi
emoþionale, s-au îndepãrtat în aºa mãsurã de valorile culturii populare, încît nu
se mai poate conta pe participarea lor în munca de colecþionare.
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