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Maria Berényi

Culegeri de poezii populare româneºti din Ungaria
în presa secolului XIX ºi începutul secolului XX
Începutul culegerii folclorului românesc
Secolul al XIX-lea este ºi la români secolul interesului viu pentru producþiile
artistice populare, secolul „descoperirii” folclorului. Astfel, generaþia de la 1848,
sub un puternic avînt romantic resimþit în întreaga Europã, interpreta manifestãrile spirituale ale poporului ºi mai cu seamã literatura popularã dintr-un unghi
de vedere corespunzãtor epocii. Nicolae Bãlcescu, I. Heliade Rãdulescu,
Costache Negruzzi, Mihail Kogãlniceanu, Alecu Russo, Titu Maiorescu,
Alexandru Odobescu, Vasile Alecsandri ºi alþii ºi-au exprimat ataºamentul
lor pentru folclor, remarcîndu-i rînd pe rînd caracter de izvor istoric, autenticitate, importanþã documentarã, mijlocitor de reforme sociale, oglindã a realitãþii
sociale ºi morale, sintezã artisticã a manifestãrilor spirituale ale poporului, izvor al literaturii culte.
De aceleaºi ideal se cãlãuzeau ºi revistele româneºti din Transilvania ºi Ungaria. În Transilvania ºi Banat interesul pentru creaþia popularã s-a nãscut chiar
în cercurile ªcolii Ardelene, cultivat de Petru Maior, Damaschin Bojincã,
Ion Budai-Deleanu, Constantin Diaconovici Loga, Eftimie Murgu ºi alþii.

Revistele Familia ºi ªezãtoarea
Literatura popularã ocupã un loc de frunte timp îndelungat în presa româneascã din Transilvania ºi Ungaria. Pe meleagurile noastre au fost mai mult
cunoscute ºi rãspîndite revistele redactate de cãtre Iosif Vulcan Familia ºi
suplimentul pentru sate, ªezãtoarea, apãrute la Pesta apoi la Oradea. Acestea
au îmbrãþiºat ideea de popularizare ºi valorificare a creaþiilor folclorice. De la
început, ºi mai ales pînã prin 1880, Familia publicã un bogat material folcloric
din Ardeal ºi din toate pãrþile populate de români. Fiind un remarcabil organizator, Vulcan reuºeºte sã adune în jurul revistelor sale un mare numãr de folcloriºti, ca Grigore Silaºi, Atanasie M. Marienescu, S. Fl. Marian, Scipione
Bãdescu, Miron Pompiliu, Ion Pop-Reteganul ºi alþii, care publicã, pe
lîngã creaþii populare, studii ºi articole despre însemnãtatea folclorului.
Sub raportul interesului pentru folclor, Vulcan a avut predecesori în Transilvania pe Timotei Cipariu ºi pe nestorul presei româneºti ardelene, George
Bariþiu. Acestora le revine primatul preocupãrilor pentru literatura popularã
în Transilvania, cerînd a se culege cîntecele ºi poeziile populare. „Culegeþi
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cîntecele – se adresa Bariþiu folcloriºtilor –, neschimbate, neatinse, aºa cum se
aflã în gura poporului în munþi, în vãi, la ºesuri. În cîntecele, în povestirile, în
jocurile, obiceiurile ºi þeremoniile unei naþii se aflã mai cu deosebire trãsãturile adevãratului caracter. Din cîntecele secerãtoarelor, ale maicilor ce îºi leagãnã pruncii ºi din strigãturile pe care le auzi la jocurile româneºti, s-ar putea
culege tomuri întregi.”1 În raport de strînsã prietenie cu el, Timotei Cipariu,
animat de acelaºi gînd, încurajeazã ºi el culegerea de folclor literar.
În climatul favorabil investigaþiilor în domeniul artei populare mai intervin ºi
alte elemente. Capitala Ungariei devenise un centru destul de frecventat de
tineretul român plecat la studii în afara Transilvaniei. Încã din Budapesta, At. M.
Marienescu adreseazã apeluri cititorilor, mai ales preoþilor ºi învãþãtorilor, sã i
se trimitã poezii populare. Au fost solicitaþi ºi studenþii români din capitala Ungariei ca sã culeagã folclor în satele lor bãºtinaºe. Acestea ºi alte circumstanþe
favorabile au stimulat îndeajuns pasiunea lui Iosif Vulcan pentru folclor, dragostea pentru poezia popularã, exprimatã mai tîrziu în unele articole, studii ºi
cuvîntãri ocazionale.2

Discursul lui Iosif Vulcan despre poezia popularã
la Societatea Kisfaludy din Budapesta
Iosif Vulcan în calitate de memru extern al Societãþii Kisfaludy din Budapesta, la 31 mai 1871 a þinut un discurs de recepþie. Discursul a fost rostit în
limba maghiarã, intitulat A román népköltészetrõl (Székfoglaló) (Despre poezia
popularã românã – Discurs de recepþie).3 Fiind vorba de o cuvîntare de excepþie, în continuare reproducem cîteva fragmente din traducerea româneascã
a discursului.
Onoratã Societate!
Invitat în acest cerc de scriitorii distinºi, în calitate de modest muncitor pe
terenul literaturii române ºi ca singurul ei reprezentant aici, cu greu mi-aº fi
putut alege un subiect de prezentare mai corespunzãtor ºi mai potrivit mie
decît poezia neamului meu.
Dar poezia se împarte în douã: cultã ºi popularã. Pentru a le prezenta pe
amîndouã în cadrul unei scurte conferinþe, ar fi o muncã peste puterile mele.
Tabloul pe care vi l-aº înfãþiºa ar fi ºters, melodia pe care v-aº cînta-o ar fi
lipsitã de armonie, iar statuia care v-aº prezenta-o ar fi lipsitã de fineþe, cioplitã
doar în linii mari.
A trebuit deci sã aleg. Eu am ales poezia popularã ºi iatã pentru ce.
Poezia popularã ºi cea cultã trebuie sã le socotim ca mamã ºi fiicã. Prima e
mai vîrstnicã, mai veche; a doua e mai tînãrã. Prima a dat naºtere la a doua.
Prin urmare poezia cultã s-a dezvoltat din cea popularã.
Poezia popularã – dacã-mi permiteþi sã mã folosesc de aceastã comparaþie
– e o vale deasupra cãreia se înalþã Parnasul poeziei culte. Dacã vrem deci sã
ajungem pe culme, unde aerul e mai înviorãtor, unde orizontul e mai larg,
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mai bogat în coloraturã, mai artistic cizelat, în primul rînd trebuie sã ne oprim
în vale, întîi trebuie sã cunoaºtem cãrãrile care duc spre creste.
Despre relaþia poeziei culte faþã de cea popularã, un estetician maghiar,
care a avut bunãvoinþa mai adineaori a mã prezenta dvs., scrie: „Prima posedã avantajele ºi dezavantajele artei, a doua, pe cele ale firii; prima e adesea o
mascã falsã, a doua întotdeauna exprimã o simþire adevãratã; ori de cîte ori
prima se îmbolnãveºte, îmbãtrîneºte, îºi sleieºte forþele, e în agonie, cea popularã de-atîtea ori o vindecã, o întinereºte, o învioreazã, o învie.”
Aceastã pãrere m-a determinat sã-mi aleg ca subiect al disertaþiei mele poezia popularã românã. […]
Poezia nu este un scop în sine, ci un mijloc cu ajutorul cãruia poetul doreºte
sã atingã un anumit scop.
Acest scop nu poate fi niciodatã urît sau necinstit, ci numai frumos ºi nobil.
O poezie care nu urmãreºte acest scop nu e îndreptãþitã. Ea nici nu e poezie,
ci alterarea ei.
În privinþa aceasta poezia popularã se aflã pe poziþia cea mai corect posibilã, fiindcã tonul ei fundamental se aflã în inimã. Are drept caractere principale veridicitatea ºi naturaleþea. Nimic nu-i este mai strãin ca sclifoseala.
Poezia popularã este oglinda cea mai fidelã a gîndirii unui popor. Aceastã
oglindã îi reflectã caracterul pînã în cele mai mici amãnunte. Ne descoperã
toate însuºirile lui, datinile, predilecþia, sentimentele vesele ºi triste, virtuþile ºi
viciile, într-un cuvînt toate însuºirile-i caracteristice.
Poezia popularã – spune un scriitor român – e întotdeauna ecoul cel mai
fidel al gîndirii poporului.
Acest ecou ne spune tot ce a auzit. ªi el aude tot, de la secretul cel mai mare
pînã la cele mai neînsemnate evenimente; cãci poporul cîntã tot: de la dragostea fetei pînã la viforul bãtãliei. ªi între aceste cîntece simple, nu rareori se
gãsesc de acelea care lumineazã drumul nebulos al istoricilor, dezleagã enigmele misterioase ºi îndrumeazã pe scriitori ºi poeþi spre veritate.
Artistul, care cu ajutorul condeiului, penelului sau al daltei vrea sã ne prezinte figuri naþionale, e nevoit sã foloseascã la baza realizãrii operei sale literatura popularã. Neglijînd aceasta, strãdania lui va fi lipsitã de succesul scontat ºi opera lui, ca ºi caracter naþional, lipsindu-i elementul necesar, nu va
avea nici o valoare. […]
Ca la orice popor, aºa ºi la români, mai întîi s-a dezvoltat poezia popularã.
Aceasta, ca leagãn al istoriei, a precedat istoricii, aºa cum Apollo, Orpheus,
Amphion ºi Homer au precedat pe Herodot.
Azi poporul român are o poezie popularã foarte bogatã. Ea e un izvor atît
de nesecat, încît folcloriºtii cu cît iau mai mult dintr-însul, cu atît izbucneºte
mai proaspãt ºi mai curat.
Înzestrat de naturã cu darul unei bogate închipuiri ºi cu o inimã profund
simþitoare, el îºi revarsã tainele sufletului în melodii armonioase ºi în poezii
improvizate. De-l munceºte dorul, de-l cuprinde veselia, de-l înflãcãreazã vreo
faptã mãreaþã, el îºi cîntã durerile ºi mulþumirea, îºi proslãveºte eroii, îºi eterni-
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zeazã istoria ºi astfel sufletul sãu e un izvor nesecat de poezie de-a pururea
frumoasã. Poeziile populare române care cuprind atîtea comori de nepreþuite
simþiri, atîtea idei înalte, notiþe istorice, credinþe superstiþioase, datini strãmoºeºti, compun o adevãratã avere naþionalã ºi scoaterea lor la luminã aduce
glorie naþiei române. […]
Românul, ca popor neolatin, în privinþa poeziei populare, mai îndepãrtat
este de francezi, mai apropiat italianului ºi foarte apropiat spaniolului ºi portughezului.
În ce priveºte popoarele vecine, poezia popularã românã este mai apropiatã
de cea a sîrbilor.
Adicã, poezia popularã românã e o poezie liricã cu fond epic.
Îmi vine sã spun: trup epic în strai liric.
Sau altfel: fãptura ce-o avem în faþa noastrã este epicã, dar sunetul pe
care-l scoate este liric.
În continuare, vorbind despre baladã, voi avea onoarea sã ilustrez mai bine
aceastã caracterizare.
ªi-acum cîteva cuvinte despre clasificarea poeziei populare române.
Poezia popularã românã se împarte în trei pãrþi principale: 1. Colinde, 2.
Balade ºi romanþe, 3. Cîntece.
I. Colindele sau corindele – din latinescul: colo, colere, colenda – dupã cum
aratã ºi numele lor, sînt cîntece care se cîntã în cinstea cuiva. […]
Colindele se împart la rîndul lor în douã: religioase ºi laice. Primele sînt
continuarea mitologiei pãgîne amestecatã cu ideile creºtinismului. Celelalte
perpetueazã cele mai vechi obiceiuri naþionale. […]
II. Baladele ºi romanþele formeazã mai mult de jumãtate din întreaga poezie popularã românã. Socot deci cã nu va fi lipsit de interes de-a lãmuri puþin
noþiunea baladei române.
Sã vedem cum o definesc scriitorii români.
Vasile Alecsandri le numeºte „cîntece bãtrîneºti” ºi stabileºte cã sînt „poezii
eroice asupra evenimentelor istorice ºi a faptelor mãreþe”. […]
Cîntecele bãtrîneºti – zice Russo, vorbind despre balada popularã românã –
sînt adevãrate cronici. Ele ne scot la ivealã toate întîmplãrile pe care poporul
rãsãritean de neam latin le-a trãit de la început pînã în zilele noastre.
Prin urmare baladele populare române, ca ºi cronicile, nu ne reproduc
evenimentele dramatic, ci le povestesc. Exclamaþiile scurte întrerupte ºi adesea
misterioase ºi naraþiunile sînt înlocuite în baladã prin exclamaþii ºi dialoguri
lãmuritoare, descrieri informative ºi adesea prin revãrsãri lirice.
Astfel se explicã faptul cã poeziile clasate sub numele colectiv de „balade” în
culegerile de literaturã popularã românã în mare parte nici nu sînt balade, ci
romanþe sau, mai precis, cîntece eroice sub formã de romanþã.
III. În categoria cîntecelor propriu-zise, intrã toate poeziile scurte de dragoste ºi petrecere sau cele înrudite cu ele, care vor împodobi de-a pururi cîmpul
poeziei populare române cu flori nemuritoare.
În aceste cîntece ne sînt prezentate mii ºi mii de nuanþe ale sentimentului
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iubirii, în culorile veºnic noi ºi curate ale unei poezii emoþionante ºi adevãrate.
În cîntecele acestea femeia e ruptã din soare, e mai sprintenã decît o cãprioarã ºi boiul ei e atît de subþire încît ar putea fi trasã printr-un inel.
Cîteva cuvinte încã despre versificaþie.
În ce priveºte mãsura, poezia popularã românã nu cunoaºte decît versuri
trohaice de cîte 7–8 silabe. Versuri mai lungi nu are, ci numai trohaice, deoarece mãsura aceasta este expresia regulilor de accent al limbii.
În ce priveºte rima, avem rimã împerecheatã ºi e atît de perfectã încît asonanþe avem foarte rar. Aceasta se datoreºte bogãþiei în rimã a limbii, care dã
creatorului posibilitatea ca aceeaºi rimã sã ne-o redea în 10–16 variante.
Strofe nu vom gãsi nici în cele mai scurte poezii. Dar dacã am dori sã le
aranjãm pe strofe, potrivit melodiei, le-am putea împãrþi în distihuri.
Poezia popularã românã, acest bogat tezaur poetic, a atras asupra ei mai
repede atenþia strãinilor, decît a consîngenilor mei.
Înainte ca scriitorii români sã fi întreprins culegerea ei, a apãrut la Berlin o
culegere de poezie popularã tradusã în limba germanã de cãtre Kotzebue.
Între timp ºi-a pregãtit culegerea V. Alecsandri, cel mai de seamã poet liric
român, care, apãrînd în 1852, a dat mare avînt culegerii poeziei populare, aºa
cã de atunci aceastã carte a apãrut în mai multe ediþii augmentate.
Dupã aceasta au apãrut culegerile lui At. Marienescu în 1859 ºi 1866; apoi
au continuat alþii cu noi culegeri. ªi aceastã acþiune continuã, iar periodicele
româneºti publicã mereu material inedit.
În timpul acesta poezia popularã românã a dat peste alþi traducãtori în
limba germanã. Aceºtia au fost: Schuller ºi Mokesch N. din Sibiu.
Ubicini, Philaréte Chasles ºi alþii au fãcut-o cunoscutã publicului francez,
iar Stanley, englezilor; Ruscalla, italienilor ºi Ács Károly, maghiarilor.
Mai nou aceastã onoratã societate va face o surprizã publicului maghiar cu
o culegere mai voluminoasã.
Aceastã hotãrîre a Societãþii Kisfaludy o salut cu îndoitã bucurie.4
La 25 ianuarie 1871 Societatea Kisfaludy hotãrãºte alegerea lui Vulcan ca
membru extern al ei (membri interni puteau fi aleºi numai dintre maghiari).5
În comunicarea sus-amintitã ºi în alte studii ºi comunicãri, Vulcan vede în
poezia popularã nu numai un izvor de inspiraþie, dar ºi un model de mãiestrie
artisticã, necesarã oricãrei ramuri de creaþie, chiar ºi istoricului în munca sa.
Insistã mult asupra necesitãþii culegerii poeziei populare din toate ariile ºi zonele folclorice pentru ca apoi sã fie utilizatã în lucrãrile de artã ºi istorie ca
„material productiv”.

Speciile poeziei populare
Caracterele principale ale literaturii populare sînt urmãtoarele: e anonimã,
se transmite din epocã în epocã, din þarã în þarã, fie pe cale oralã, fie pe cale
scrisã. Poezia popularã se împarte în urmãtoarele genuri principale:
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Doina e o formã a cîntecului popular liric, constituitã ca specie aparte numai
din punct de vedere muzical. Doina cîntã frumuseþile naturii, nevoile ºi suferinþele sãteanului, voinicia sub toate formele ºi în toate înþelesurile, tainele sufleteºti. Existã în aceste confesiuni cîteva permanenþe, ca dorul, jalea, urîtul, cu
valori simbolice, constituind un univers poetic specific românesc. În doinã se
exprimã o infinitate de sentimente ºi nuanþe, o spiritualitate elevatã, sobrã, reflecþii asupra existenþei sociale, dar ºi frãmîntãri sufleteºti intime. Doina are o
funcþie catarcticã mãrturisitã: „Cã doinele-s stîmpãrãri / La omul cu supãrãri”.6
Doinele nu se recitã, ci se cîntã. Alecsandri reproduce aprecierea unui artist
german. „Melodia lor e cu totul originalã, cîteodatã sãlbaticã ºi cuprinde uneori acordurile cele mai capricioase, cele mai bizare ºi alteori foarte simple ºi
monotone. Ele au însã expresia dulce ºi chiar dureroasã. Sînt pasagii misterioase, care fac sã se presimtã dorinþe înfocate ºi ascunse în fundul inimii.”
Cîntecul
Cîntecul e o specie a liricii folclorice, însoþitã de melodie. Clasificãrile
cîntecului, avînd în vedere numai textul literar, deci criteriul tematic, disting
numeroase grupe: de dor, de dragoste, de naturã, de jale, de necaz, de înstrãinare etc. Horele alcãtuiesc poezia glumeaþã ºi satiricã . (Sub numele de horã se
înþeleg ºi jocul ºi cîntecul scurt. Cîntecele de horã poartã ºi numele de strigãturi
ºi chiuituri.) Între text ºi muzicã nu existã o legãturã obligatorie. Melodiile sînt
mai stabile decît textele, care se împrospãteazã neîncetat. Este frecvent transferul
de cuvinte de la o melodie la alta. Vorbind despre structura compoziþionalã a
cîntecului se poate constata, ca ºi în toatã poezia popularã, absenþa strofei.
Lungimea medie a cîntecului este între 4 ºi 14 versuri, trohaice de obicei, din
cîte 5-6 sau 7-8 silabe.
„Unul din subiectele predilecte ale cîntecului este dragostea, care îºi gãseºte
uneori expresie în piese de mare fineþe. Motive dintre cele mai izbutit artistic
sînt inspirate de dor, sentiment inefabil, denumit cu un cuvînt specific românesc, intraductibil. Natura nu este contemplatã, ci animatã; de cele mai multe
ori ea participã afectiv la viaþa þãranilor ºi multe elemente din naturã au devenit simboluri consacrate. Cîntecul meditativ dezvãluie o înclinare spre reflecþie, o viziune complexã ºi echilibratã asupra vieþii, naturii ºi societãþii. […]
Dincolo de caracterul intim, de conþinutul individual, cîntecul are un substrat
social, istoric, cuprinzînd referiri sau chiar comentarii la unele evenimente ce
au impresionat conºtiinþa colectivitãþii.”7
Bocetul
Bocetele sînt elegiile poporului. Ele se mai numesc ºi „versuri la morþi” ºi
exprimã durerea ce simte familia pentru cel ce se duce. Datina de a se cînta la

IZVORUL

9

morþi e veche. O gãsim la evrei, la greci ºi la romani. Aceºtia obiºnuiau sã
plãteascã anumite femei care sã-l jeleascã pe mort.
Dupã vîrsta ºi starea civilã a persoanei decedate, bocetul poate fi: de mamã,
de tatã, de soþie, de soþ, de frate, de sorã, de flãcãu, de fatã mare, de copil, de
moº º.a. În ce priveºte structura, bocetul românesc are o serie de trãsãturi comune cu cîntecele funebre ce rãsunã, în manierã asemenãtoare, la înmormîntãrile
grecilor, albanezilor, sîrbilor ºi bulgarilor. Jelirea mortului, plinã de o vibrantã
compãtimire, dã bocetului un caracter ritual de încantaþie solemnã. Aproape în
fiecare bocet principalele momente se succed într-un triptic tragic: desprinderea mortului de o lume, integrarea sa în altã lume ºi restabilirea legãturii cu
lumea din care a plecat. În general, moartea este privitã ca o reîntegrare în
circuitul naturii, ca o cununie cu pãmîntul. Tonul bocetului este solemn, iar
imaginile folosite sugereazã perfect tragismul momentului.8
Colinda
Colinda e o specie folcloricã în care se încadreazã poezia cîntatã (uneori
recitatã) cu ocazia obiceiurilor calendaristice de iarnã. Este prezentatã la case,
de multe ori cu acompaniament de instrumente muzicale, ºi fiecare gazdã rãsplãteºte pe colindãtori. Funcþia ei a evoluat de la cea primitivã, magico-ritualicã, la una actualã, de urare ºi felicitare. Aceste urãri au subiecte foarte variate.
În unele sînt amintiri istorice, în altele întîlnim credinþe religioase, în altele se
reflectã obiceiuri gospodãreºti ori vînãtoreºti.
În ajunul Crãciunului se practicã douã forme diferite de colinde: cea a copiilor ºi a colindãtorilor tineri sau maturi, care este tipul cel mai rãpîndit ºi mai
consistent. Colinda se poate cînta dimineaþa în zori, seara sau noaptea. De multe ori este individualizatã dupã situaþia socialã sau civilã a gazdei. Transmiterea
urãrii se face, indirect, printr-o alegorie în care cel colindat este pus în situaþii
favorabile ºi i se atribuie calitãþi excepþionale
Colinda religioasã cuprinde epizoade biblice, uneori apocrife, cu unele implicaþii filozofice. Marea varietate melodicã se datoreazã pãstrãrii melodiilor
arhaice ºi adaptãrii unora mai noi, de origine liturgicã. În ziua de Crãciun începe colinda „cu steaua” – prin excelenþã religioasã ºi de origine cultã – cu variantele ei locale. Colindãtorii poartã cu ei o stea împodobitã cu hîrtii colorate ºi
iconiþe cu scene biblice. Deºi obiceiul colindatului este rãspîndit la mai toate
popoarele europene, românii l-au pãstrat în formele cele mai grãitoare pentru
originea ºi semnificaþia lui. Elemente ale colindei se regãsesc în creaþia poeticã
a lui ªt. O. Iosif, Ion Pillat, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Otilia Cazimir º.a.9
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Poezii populare din Otlaca, Chitighaz, Giula, Giula-Vãrºand
apãrute în presa româneascã din secolul al XIX-lea ºi
începutul secolului XX
Multe reviste româneºti din Transilvania ºi Ungaria se adresau locuitorilor
din mediul sãtesc, cu intenþia de a contribui la educaþia lor politicã, culturalã ºi
economicã. O atenþie deosebitã era acordatã folclorului. Cunoscîndu-ºi folclorul, românii îºi pot cunoaºte mai bine limba, datinile, obiceiurile, întreaga fizionomie spiritualã. Literatura popularã trebuie culeasã aºa cum circulã în popor,
pentru a i se conserva originalitatea. Se tipãreau cîntece de cãtãnie, balade,
doine, colinde, ghicitori, anecdote versificate, basme ºi poveºti. Revistele se
adresau, în primul rînd, intelectualilor de la sate. Au cultivat ºi întreþinut în
rîndurile cititorilor interesul pentru folclor. Pentru conservarea folclorului literar se recomanda învãþãtorilor ºi preoþilor sã culeagã poveºtile, basmele, tradiþiile, legendele, proverbele ºi poeziile populare, dîndu-se ºi indicaþii. Ioan
Pop Reteganul în 1886 a publicat în Gazeta Poporului (Timiºoara) un articol
dedicat importanþei ºi semnificaþiilor literaturii folclorice, articol urmat, în anul
urmãtor de o Programã pentru adunarea materialului literaturii populare, care
conþinea un chestionar folcloric cu 55 de întrebãri.
În satele noastre s-au abonat la cele mai importante reviste româneºti. Aceste apeluri pentru adunarea creaþiilor folclorice au fost citite ºi de cãtre preoþii ºi
învãþãtorii noºtri. La sfîrºitul secolului al XIX-lea în multe localitãþi de ale noastre funcþionau societãþi culturale ºi cercuri de lecturã. În cadrul acestora se citea
în comun presa româneascã.
În multe localitãþi au început sã adune creaþiile folclorice. Aceste culegeri au
fost publicate în revistele române apãrute la Budapesta, Arad, Oradea, Timiºoara, Lugoj º.a. Mai jos prezentãm poezii populare culese în Chitighaz, Giula,
Giula-Vãrºand ºi Otlaca. Pe acestea le-am adunat din revistele Poporul (Budapesta)10 ºi Tribuna Poporului (Arad).11
Publicarea acestor creaþii folclorice, credem noi, are un rol documentar.
Poezii poporale din Otlaca
Hai mîndrã ºi n’e iubim,
Cã noi bin’e n’e lovim
ªi la uãt’ ºi la sprîncen’e,
Ca doi pãunaº la pen’e.
*
Trece bade pã boltiº,
Tãvãlind ºi tîrãiº,
Cu cizmele vicsluite,
Cu izmen’e neplãtite.
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*
Bat-o dracu pã Tomina
Cã ie face tãtã vina.
Batãr ce pt’ere-n ªiclãu,
Tãt pã Paicoº îi zirãu.
Cã dã cînd ãs pã pãmînt,
Aºe fugã nu vãzui.
D-aºe fugã ºi lupiascã,
Ca dîn viþa Botoºascã.
Da dacã-i vãzui fujind,
Mã dãdu-i cu ii în rînd.
*
Io mã duc, codru rãmîn’e,
Frunza plînje dupã min’e.
Dupã dracu plîngã n’ime,
Cã dac-oi pica la rãu,
Cã destul oi plînje eu.
[Poporul, 1899, nr. 23, 26, 40]
Colinda Crãciunului
(Chitighaz, de þãranul Moise Olar)
Doamn’e, Isuse cristoase,
Tu eºt’i noauã zori frumoase
ªi raze prea luminoase.
Din ceruri te-ai pogorît,
Din fecioarã t’ai nãscut,
Cu oamen’i ai petrecut.
Pentru-a lui Adam greºalã
Toatã lumea fu-n perzalã.
Adam dacã a greºit,
Domnul din raiu l-a gonit.
ªi în poarta raiului
A pus para focului,
Acolo sã strãjuiascã
ªi pe Adam sã-l opriascã,
Pe Adam ºi pe Eva,
Cãci a cãlcat porunca.
Adam afarã fiind
Cu amar tare plîngînd
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ªi cãtrã Eva zicînd:
„Of, amar Eva ºi þie,
Tu-mi fãcuºi aceasta mie,
De pe Domnul meu perdu-i
ªi din raiu mã izgoni!”
[Poporul, 1900, nr.1]
Poezii poporale din Giula-Vãrºand
(Culese de: Vasile Bãtrîn, econom)
Mîndruliþa mea lãsatã,
Vin sãrutã-mã odatã,
De cînd nu m-ai sãrutat,
Buzele mi s-au uscat;
Sînjele s-a fãcut apã,
Inima din min’e creapã,
Bin’e mi-o fost mie-o-odatã.
*
Du-t’e bad’e-n drumul tãu,
Cã ºt’iu cã nu-i fi al meu.
Du-t’e bad’e-n Marþi seara,
Cã ºt’iu cã nu mi-i lua.
*
Cîtu-i lumea ºi þara
Nu-i drãguþã ca ºi-a mea,
Ochii ca douã steluþã
ªi sprîncene’ele n’egruþã.
Are buze subþirele,
Întocmit’e dup-amele.
*
Mîndrã pentru-a ta guriþã,
Umblu seara pe uliþã,
Pe t’inã, pe vreme bunã,
Pe-ntuneric ºi pe lunã.
[Tribuna Poporului, 1901, nr. 219]
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Poezii poporale din Giula-Vãrºand
(Culese de: George Ohicit, june econom)
Dupã nor, vine senin,
Dupã Dragoste pelin,
Amor mie ºi suspin,
Lacrimile vale-mi vin.
Vale-mi vin, vale sã varsã,
Vai in’ima mea cea arsã,
Pentru t’in’e dulce gurã;
Cã eu pînã nu iubeam
ªedeam ºi mã odihneam,
Unde mã culcam dormeam;
Dar acum mã culc plîngînd
ªi mã scol tot suspinînd
ªi perna mea dimineaþa
O aflu rece ca gheaþa.
Singurel mã gîndesc eu:
Cã nu-i apã dîn pãrãu,
Ci sînt lacrimi d-ale mele,
Vãrsate în somn cu jele.
*
Mîndra mea din Chitighaz
Mult m-aºteaptã la pîrlaz,
Cu puiuþul fript în poalã
Cu rãt’ia subsuoarã.
*
Mîndra mea ieie-t’e dracu,
Pentru t’in’e sã-mi pun capu?
Dar eu capul nu mi-oi pun’e,
Cã mai sînt ca t’in’e-nlume.
*
Busuioc cu creangã-n jos
Erai bad’e mîn’ios?
Busuioc cu bociulie
Nu-mi pasã de-alui mîn’ie;
Numai una e cam rãu,
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C-a ºt’iut nãravul meu,
Numai una mi-e cam jele,
C-a ºt’iut vorbele mele.
[Tribuna Poporului, 1901, nr. 239]

Poezii poporale din Giula-Vãrºand
(Culese de: Petru Bozgan, june corist)
Rele zîle-am ajuns doamn’e
Cã toat’e fet’ele-s doamn’e,
Cu prime ºi cu barºoan’e,
Mai ales în sãrbãtori
Cînd sã-nbracã în culori.
ªi de sus pînã-n pãmînt
Toat’e-s aur ºi arjint.
Cu-acele ele-s fãloase,
Dar cu acul nu ºt’iu coase.
ªi de lucru-s îndoioase.
Voioase-s fet’ele tare,
Cã trecu Crãciunul mare
ª-apoi vin cîºlegile,
Sã mãritã fet’ele.
*
Sãrace fetiþele,
Cum aºt’ept Cîºlegile
Doar peþitori li-or ven’i,
De la pãrinþi de-or porni.
Cã s-or sãturat acuma;
Cã ºi-or petrecut fet’iia.
Fet’iia tare-i urîtã
La fetiþa învechitã
Dar la fata tinericã
Îi ca ºi o floricicã,
Ce-nfloreºte pe rãcoare
ªi nu-i ajunsã de soare,
Ce-nfloreºte la pãmînt
ªi nu-i ajunsã de vînt.
*
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Tu fetiþã tinericã
Iubeºte-mã-n sãrbãtori,
Cã n-oi fi ca alþi feciori
Cînd sã te iubesc mai bine
Eu sã mã despart de tine.
Auzi lele ce-þi grãiesc
Dacã vreai sã te iubesc,
Te iubesc eu mîndrã bine,
Nu ca ºi alþi mulþi în lume,
Darã nu pîn la luare.
Cã iubesc mulþi feciori tare
Te iubesc, nu te hulesc.
Cînd mai bine se iubesc
Atunci se despãrþesc.
*
Eu mîndruþã te iubesc
Cã nu-s floare de ovãs
Sã iubesc ºi iar sã lãs.
Ci i-os floare de susei
Ce iubesc vreu sã ºi ieu.
Te iau mîndrã þi-am zis þie,
Cînd mã iubei tu pe mine.
Cînd mã iubei pe de-ascuns,
Cîþi ne-au vãzut toþi ne-au spus,
Ne-au spus cãtre maicã-ta,
Sã ne strice dragostea.
Nici mãta n-are ce face
Dacã nouã aºa ne place:
Sã fiu vara cu drãguþã
ªi iarna cu nevãstuþã.
*
Mîndrã, mîndruliþa mea
Mîndrã eºti la maicã-ta,
Mîndrã-i fi nevasta mea.
[Tribuna Poporului, 1902, nr. 8]
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Chiuituri din Giula, de cari strigã feciorii în joc
(Culese de: Sabin Dragomir, învãþãtor)
Feciorul care nu strigã
Facã-i-se gura strîmbã.
C-a mea ºtiu cã nu s-a face,
Cã eu strig cîte ºtiu toate.
*
Strigã, strigã, mãi Ilioane,
Nu te uita la cocoane.
Cã þi-s-a-nstrîmba gura,
ªi te va urî mîndra.
*
Faceþi-mi un pic de loc,
Sã v-arãt un frumos joc.
Faceþi-mi un pic de larg,
Sã v-arãt cine mi drag.
*
M-a fãcut mama subþire,
Sã fiu drãguþ la copile.
M-a fãcut mama înalt,
Sã fiu la copile drag.
*
Feciorul fãrã musteaþã,
El sãrutã cu dulceaþã.
Iar feciorul mustecios,
Cînd sãrutã, face pliosc.
*
Ce-i în lume locomos?
Banu ºi uomu frumos.
Ce-i în lume cu plãcere?
Om frumos ºi cu avere.
*
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Fata popi din Turdaº
Cu guriþa ei de caº
Sãruta-u-aº mintenaº.
Cã ºi io-s om drãgãlaº.
*
Leliþa cu creþe-n frunte,
Gîndeºti cã-i vacã de munte.
Du-te bade ºi o mulge,
Margã dracu, cã mã-mpunge.
*
Frunzã verde de sãcarã,
Unde-ai fost bãdiþ-asarã?
Frunzã verde de susãu,
La Ana-n pîrãu rãu.
*
Ciudã-mi de omu prost,
Cã mã-ntreabã: unde-am fost?
Nu vede, sarã-i ochii,
C-aºa umblã tinerii
Pe vremea cãrãturii.
*
Stau feciorii sã se batã
Pentru-un sãcueþ de fatã.
Staþi feciori, nu vã bateþi.
Cã mai vine-un sãcuieþ
ªi-þi juca dupã coteþ.
*
Pã mine mã cheamã Floare,
Cine mã iubeºte moare.
Io te-oi iubi într-un noroc
ªi sã ºtiu c-oi muri-n foc.
*
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Nevasta, care-i nevastã,
Slobodu-i sã se iubiascã
ªi cu unul ºi cu altul,
Numai sã n-o ºtie satul.
ªi cu altul ºi cu mine,
Numai sã n-o ºtie nime.
*
Cîtu-i lumea pe sub soare,
Nu mi drag ca-n ºezãtoare,
Cînd se stinge lumina,
C-atuncia-i dulce gura.
Da nu-i dulce cum sã fie,
Ca struguru cel din vie,
Da nu-i dulce cum se cere,
Ca faguru cel de miere.
*
Femeia, care-i femeie,
Nialcoºã-i ca ºi-o scînteie.
Umblã trasã ca o strunã,
Poalele pe dînsa sunã.
Poalele ei ca mãtasa
ªi sînt albe ca ºi neaua.
*
Uiuiu
Bunu-i puiu,
Da-i mai bunã gãina
Gãtitã de vecina.
*
Birãu cu boata-n mînã
N-a mîncat de-o sãptãmînã.
Mutã boata-n ceia mînã,
ªi mai rabd-o sãptãmînã.
*
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Du-mã Doamne ºi mã pune,
Unde-i vinarsul de prune
ªi crãºmaru dus în lume.
Du-mã Doamne ºi mã lasã,
Unde-i vinarsul pe masã
ªi crîjmãriþa frumoasã.
*
Fata popii cea mai mare
ªede-n ºurã face-amnare.
Cea mai micã le cîrligã,
ªi le dã pã mãmãligã.
[Poporul, 1903, nr. 3, 7, 8, 9]
Fata bãrbatã
(Sabin Dragomir, învãþãtor în Giula)
ªtiþi cã iarna pe la sate
Femeile-n ºezãtoare
Se petrec, torcînd fuioare.
ªi cam pe la miez de noapte,
Prin întuneric de moarte
Cãtrã casã grãbesc toate.
Însã una mai fricoasã,
Grãbind tare cãtrã casã,
Vede ceva în negreaþã.
Cugetînd cã-i om din sat
ªi pe cale a-nnoptat,
Ea astfel l-a salutat.
„Bunã sara, om cu pipã”
Omul nu zîce nimicã,
ªi ea stã lemnitã-n pripã.
„Or nu-i om, cîne sã fie?
De nu-mi dã rãspuns el mie,
Or e drac? – ªi n-am tãmîie.
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Ne ho! ne ho! dut’ la dracu,
Grabã-mi ºi-i aºternut patu.”
Strigã ea, de sunã satu.
Dar vãzînd cã nu clãteºte,
Ea stã-n loc, schimbînd la feþe
ªi era pe loc sã-ngheþe.
N-a fost drac, nici cîne mare,
Ci-o tufã lîngã cãrare.
Atunci ea, cu-o gurã mare:
„Ai, trãznite-ar tufã naltã,
Alt-ar fi murit îndatã,
Dacã nu-i, ca io bãrbatã.”
[Poporul, 1903, nr. 31]
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NOTE
1. Vasile Netea, George Bariþ. Viaþa ºi activitatea sa, Bucureºti, 1966, p. 142
2. Din acestea amintim: Vasile Alecsandri, cultivatorul poeziei populare, în Familia, 1865,
nr. 1, p.105–106; Atanasie Marienescu, culegãtor de poezie popularã, în Familia, 1867,
nr. 3, p. 449–450; Poporul român în poezia sa, în Familia, 1869, nr. 5, p. 373–375;
Cîntecele haiduceºti, în Familia, 1871, nr. 33, p. 385; Pregãtire la înfiinþarea unui
teatru naþional, în Familia, 1876, nr. 12, p. 493–495; 505–508
3. Textul a fost publicat în Kisfaludy Társaság évlapjai, VII (1872), p. 146–167. Discursul –
fãrã partea introductivã – s-a publicat apoi ca introducere la volumul Román népdalok
(Cîntece populare române), Budapesta, 1877, conþinînd traduceri fãcute de Ember György,
Iulian Grozescu ºi Iosif Vulcan.
4. Iosif Vulcan, Publicisticã, Ediþie îngrijitã, note ºi indice de nume de Lucian Drimba, Bucureºti,
1989, p. 666–678
5. „Prima lui participare, dupã alegere, la o ºedinþã a societãþii are loc la 12 februarie. La
banchetul organizat dupã acea ºedinþã , poetul Szász Károly toasteazã în sãnãtatea noului
membru, salutîndu-l în numele societãþii ca pe primul român în mijlocul lor. Vulcan
rãspunde urmãtoarele cuvinte:
„Domnilor!
Dacã arunc o privire asupra celor douã mai remarcabile institute ungureºti de culturã,
dacã esaminez lista membrilor academiei ºtiinþifice ºi a societãþii kisfaludyene, vãd cã eu
sum primul român carele ca atare am onoarea a fi ales membru la una din aceste societãþi
ºi anume la acea de a doua. Nu sum atît de ambiþios, domnilor, ca sã caut motivul acestei
distincþiuni în valoarea nensemnatei mele individualitãþi, ci o consider numai ca o spiritualã
strîngere de mînã ce naþiunea ungureascã oferã prin aceasta societate naþiunii române, a
cãrei fiu sum ºi eu. Astfel primesc eu onoarea dedicatã mie ºi, strîngînd ferbinte mîna
întinsã, promit a conlucra cu debilele mele puteri pe acest teren, ca legãturile noastre sã
devinã cît mai intime.
Închin pocalul meu în onoarea acelei societãþi literare care vine a oferi o strîngere de
mînã naþiunii mele ºi care prin traducþiunele sale din poezia poporalã a diverselor naþiuni
din patrie întãreºte aceasta legãturã ºi mai mult!
Sã trãiascã Societatea kisfaludyanã!”
În cei zece ani cît a activat în cadrul acestei societãþi (1871–1880), Vulcan a citit mai
multe traduceri în ungureºte din poezia românã popularã sau cultã, contribuind astfel la
cunoaºterea ei de cãtre maghiari.” (Idem., p. 678–679).
6. Dicþionarul literaturii române de la origini pînã la 1900, Ed. a II-a, Bucureºti, 2002, p.
301.
7. Idem., p. 186–187
8. Idem., p. 110
9. Idem., p. 207–208
10. Poporul (Budapesta). Foaie economicã pentru popor. Apare sãptãmînal (1893-1919)
sub direcþiunea lui Desideriu Bombay, avînd ca redactor pe Gheorghe Alexici, semnînd
uneori cu pseudonimul Popa Coresi. Gazeta oferea pentru þãrani cunoºtinþe practice din
domeniul agriculturii. În revistã textele folclorice ocupau un loc de frunte. Nu lipseau nici
rubricile literare ºi politice. Mai tîrziu, Poporul, a devenit ediþia româneascã a sistemului
editorial Földmûvelõdési Értesítõ.
11. Tribuna Poporului (Arad) apare între anii 1896–1912. Redactorul responsabil a fost
Ioan Russu ªirianu. Ziarul este înfiinþat de vechi „tribuniºti” ºi de fruntaºii arãdeni ai
Partidului Naþional Român. Semneazã articole de fond Vasile Lucaciu, Vasile mangra, Ion
Russu ªirianu º.a. Partea literarã conþine poezie, prozã, teatru, istorie ºi criticã literarã,
literaturã popularã, studii ºi articole despre folclor, traduceri din literatura strãinã. Este
meritul Tribunei Poporului de a fi publicat primele versuri alei Lucian Blaga ºi de a fi
rãspîndit în Transilvania opere ale scriitorilor români de dincolo de Carpaþi.
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Stella Nikula

Munci agricole la românii
din Ungaria
„Sãceratu”, „culesu” ºi „suretiu”
Trãind într-o zonã de ºes, agricultura în viaþa românilor din Ungaria este un
fenomen foarte important, pãstoritul avînd doar un rol secundar. Executãrii
muncilor agricole i se acorda o deosebitã atenþie datoritã faptului cã de acestea
depindea soarta întregii comunitãþi. Materialul cules în localitãþile populate ºi
de români oferã – de aceastã datã – informaþii referitoare la executarea unor
munci, ca „sãceratu”, „culesu” ºi „suretiu”, iar prin intermediul relatãrii acestora vom reînvia viaþa satului tradiþional.
Vara, anotimpul belºugului în fructe, legume ºi cereale, este perioada unor
importante munci agricole, însã totdatã ºi cea a începutului pregãtirilor pentru
iarnã, astfel cã, datoritã mulþimii muncilor care trebuiau efectuate, omului nu
i-a mai rãmas timp pentru sãrbãtori de mare amploare, vara fiind unul dintre
cele mai sãrace anotimpuri de care sînt legate date importante ale calendarului.
Chiar ºi proverbul spune:
„Omul harnic vara îºi face sanie, iarna car.”
Cea mai importantã activitate legatã de acest anotimp este seceratul, una
dintre cele mai grele munci agricole pe care oamenii cu multe decenii în urmã
o efectau manual, fãrã ajutorul vreunei maºini.
Începutul seceratului se leagã de ziua Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel. Pînã la
aceastã datã calendaristicã lanurile de grîu erau cercetate de proprietari dacã
sînt deja coapte sau nu. În acest scop agricultorii procedau în felul urmãtor:
„Rupem cîte on spic uã doi dîn grîu, apu îl sfãrmam în pãlmi. Dacã sã sfãrma uºor, putem începe cu sãceratu.” (Cenadul Unguresc)
Dacã gazda considera cã a sosit timpul seceratului, îi anunþa pe toþi cei care
s-au angajat cã îl vor ajuta despre data începerii muncilor. Oamenii, gazdele
organizau clãci pentru efectuarea acestei munci, la care se adunau de obicei
rudele apropiate, prietenii ºi cunoºtinþele, cei mai avuþi angajîndu-ºi chiar ºi
„uoamini cu zîua”.
Familiile participante de obicei cu multe sãptãmîni mai devreme se înþelegeau asupra ordinii efectuãrii muncilor.
„Ne-nþãlejem cu cîteva zîle mai dãvreme cã la care om începe cu sãceratu ºi
cã care a fi a doile, a triile ºi aºe mai dãparte…” (Bedeu)
Muncitorii dis-de-dimineaþã porneau la cîmp, cînd încã lanurile erau umede.
Sosind acolo, oamenii alegeau în primul rînd cele mai înalte fire de grîu. Din
acestea „tãieu o brazdã, doauã” ºi le rãsuceau pentru a putea fi folosite ca
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legãtori. Numai dupã aceasta se aºezau la marginea ogorului pentru „a prînzî”,
timp în care soarele usca lanurile de grîu pentru a se putea intra într-însele.
Secerãtorii alcãtuiau trei grupe mari – „cosaºii, mãnuteºii ºi legãtorii dã znopi”
– fiecare grup avînd de efectuat o muncã specialã ºi într-o anumitã ordine.
„Cosaºii ierau numa bãrbaþ. Ii mereu nante, apu duceu cu ii coasã ºi cîte o
cute în tocu legat la brãcinariþã... În toc puneu ºi oleacã dã apã pîntru cã cu
cute udã sã ascuþe mai bine coasa. Iera care duce ºi cîte-on clãpaci cu iel...
Dîpã ii vineu mãnunteºii, care ierau mai mult muieri. Iele strînjeu mãnunti
grîuu, cu secire… Dîpã iele vineu legãtorii, care legau mãnuntii în znopi…”
(Otlaca-Pustã)
„Cosaºii” erau deci primii care intrau în lanurile de grîu, urmaþi apoi de
„mãnunteºi” ºi de „legãtorii dã znopi”, aceºtia gãsindu-se la o distanþã sigurã
de primii, pentru a nu fi rãniþi de coasã. Ei adunau grîul cosit în snopi, care dupã
aceasta erau aranjaþi în formã de cruci pe hotar. Þãranii niciodatã nu plecau
acasã, lãsînd pe cîmp grîu nelegat, deoarece o furtunã neaºteptatã îl putea împrãºtia.
„Cînd znopii ierau legaþ muierile îi cãrau ºi bãrbaþî fãceu crucile dîn ii. Înto cruce sã pune cîte optspece znopi... Crucile sã fãceu aºe, pî la mijlocu miriºtii. Aºe cîte patru-cinci cruci laolaltã...” (Pocei)
Munca de pe cîmp era întreruptã doar în douã cazuri. În primul rînd dacã
erau auzite clopotele bisericii din sat.
„Dacã s-audeu clopotile dîn sat tãþ ne oprem dîn lucru. Ne luuam jos cloapile
ºi ne rugam ºi noi. Cînd sã opreu clopotile ºi noi lucram mai dãparte.” (Lõkösháza)
Al doilea caz era acela cînd pe la orele 12, cînd secerãtorilor „gãzdoaie” le
aducea de mîncat „la holdã”. Pentru servirea acestuia muncitorii se adunau la
capãtul pãmîntului, aºezîndu-se la umbrã.
Mîncarea pentru secerãtori era pregãtitã totdeauna de soþia gospodarului la
pãmîntul cãruia se lucra în ziua respectivã. „Gãzdoaie” aducea cu ea toate cele
necesare pentru servirea mesei de prînz, ca dupã terminarea acesteia sã le ºi
ducã înapoi toate.
Duminica, cît ºi în zilele de sãrbãtoare munca era interzisã, crezîndu-se cã
Dumnezeu ori alte forþe supreme îi vor pedepsi pe toþi cei ce vor lucra în zilele
destinate odihnei. O zi deosebit de periculoasã era de exemplu ziua Sfîntului
Ilie, la 20 iulie, sfînt care îi pedepsea pe cei care munceau la aceastã datã. Doar
cîteva relatãri de acest gen:
„Nu sã lucrã în zîua lu Sîntilie, cã atunce tãdauna era vreme gre. Trãzne ºi
fuljera… O fost înt-on an cã o fost vreme bunã la Sîntilie. O gîndit uoaminii cã
tãt º-or face lucru. Tri cocii s-or îmburdat în zîua acie, numa în uliþa noastã.
Pedig n-o fost vreme gre. Adecate tã bine-i ºi nu lucri la Sîntilie.”
„Am auzît dã unu care ºi-o strîns grîuu la Sîntilie, cã n-o crezut în
boabonoaºag. S-o dus darã cu familie afarã, apu o strîns on stog mare dã grîu
ºi l-o lãsat noapte aºe, acolo, afarã…
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Da’ noapte o vinit o vijelie d-o trãznit º-o fuljerat în tãte lãturile. Numa
iaca, c-o trãznit ºi în stogu strîns la Sîntilie…
Ce sã-þ spun, tãtãtãt o ars! Apu or zîs uoaminii cã o fost pedeapsã dî la iel, cã
o lucrat în zîua lui.” (Chitighaz)
Dupã o scurtã odihnã la umbra rãcoroasã a copacilor de la marginea pãmîntului, în timpul cãreia oamenii îºi reparau ºi uneltele, („îºi bãteu coasa”), munca
continua.
Dupã terminarea seceratului, cu o greblã mare, deseori trasã de un cal, se
adunau spicele de grîu rãmase pe pãmînt. Cantitatea de grîu adunatã în acest
fel era lãsatã lîngã cruci. Snopii de grîu totdeauna se lãsau pentru cîteva zile
afarã, la uscat, dupã care erau transportaþi acasã, unde se fãcea din ei „on stog”,
în care snopii erau aºezaþi cu spicele înãuntru, pentru ca în acest fel sã fie
apãraþi de ploaie. Aºa se pãstra grîul pînã cînd se putea „cãlca”. Lîngã „stog” era
ºi „cîte on hãrdãu cu apã”, pentru a fi la îndemînã în caz de incendiu.
„Cãlcatu” sau „treieratu” grîului cu multe decenii în urmã se efectua cu ajutorul cailor în modul urmãtor:
„Gazda întinde jos pã pãmînt o poneavã mare pã care pune znopii dã grîu.
Pãstã znopi mai pune o altã poneavã, dîpã care pune caii sã-l chelce.” (Chitighaz)
Dupã ce „boabile dã grîu” erau scoase din spice acestea se curãþau, „sã
vînturau ca sã sã aleagã pleava dîn iele”.
O datã cu apariþia maºinii de cãlcat munca oamenilor deveni mai uºoarã.
Pentru a cãlca însã grîul cu maºina de cãlcat, maºinã care era în posesia puþinelor familii într-un sat, oamenii trebuiau sã se înscrie din timp.
Muncitorii participanþi ºi de aceastã datã aveau diferite funcþii:
„Stogarii þîpau znopii dî pã stog
la tãietorii dã znopi. Aieºte tãieu
legãtorile ºi-i dãdeu itãtãului, care
hrãne mãºina. Rudaºii o trãbuit sãncarce paiile pã rude c-apoi sã le
ducã la jireada dã paie... Jireada
iera fãcutã dã jiredari... Înt-acele
jacoºii bãgau grîuu în saci, iarã
vãlãlcãzãuu îl mãsura... Tã
vãlãlcãzãuu iera cela care împãrþe
la urmã risu pîntru tãþ care or lucrat la sãcerat.” (Chitighaz)
Cînd se termina treieratul, muncitorii se-ntorceau în sat, alcãtuind
un alai vesel, chiuind ºi interpretînd
cîntece mult îndrãgite ºi cîntate ºi cu
alte ocazii, bucurîndu-se cã s-a terminat seceriºul. Pentru aceastã ocaSeceriº la Micherechi (1960)
zie gazdele se pregãteau cu o masã
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bogatã, servind „tocanã dã uaie ºi chifle cu prai”, oferind feciorilor ºi bãrbaþilor
bãuturã, iar fetelor cumpãrîndu-le „cîte o jumãtate dã chilã dã þucur”. (Chitighaz)
Alaiul treierãtorilor însã nu pornea spre sat înainte de a alege un mire ºi o
mireasã, care erau aºezaþi pe maºinã. Despre alegerea acestora informatorii au
relatat faptul cã nu însemna o mare cinste, astfel cã de obicei cei aleºi erau
persoane handicapate.
Cei doi protagoniºti erau împodobiþi cu diferite obiecte. Alaiul pregãtea miresei o cununã din hîrtie (carton), împodobitã cu floricele colorate, tot din hîrtie
confecþionate, în timp ce mirelui îi aºezau în pãlãrie spice de grîu. Numai dupã
toate acestea pornea alaiul spre casa gazdei, unde sosind aºezau maºina la locul ei, pînã la anul. (Chitighaz)
Distracþia continua mai departe însã numai pentru bãrbaþi, care mai stãteau la
vorbã ºi la un pahar de bãuturã, în timp ce femeile plecau acasã.
Dupã terminarea cãlcatului, grîul era cãrat în podul casei sau în alte locuri
unde acesta era depozitat. Se ducea o cantitate ºi la moarã, pentru a fi mãcinat.
Din aceastã primã fãinã mãcinatã din grîu nou unii fãceau cîte o pîine pe care o
aruncau apoi în fîntînã. Scopul practicãrii acestui obicei era cel de a influenþa în
mod favorabil cantitatea recoltei din anul viitor, ca sã se înmulþeascã aºa cum
creºte ºi „pita-n apã”. (Otlaca-Pustã)
În acelaºi scop se practica ºi obiceiul de a aduce acasã cîteva spice de grîu,
alese la începutul seceratului ºi pãstrate afarã pe pãmînt, pentru ca boabele
acestora sã fie amestecate cu seminþele care urmau sã fie semãnate în anul
viitor, crezîndu-se cã astfel atît puterea germinatoare cît ºi puterea de rodire a
pãmîntului pot fi influenþate în mod favorabil. (Chitighaz)
Colectivitatea mai sãvîrºea o mulþime de acte de naturã magicã în scopul de
a asigura ºi a influenþa rodnicia pãmîntului. Astfel de procedee erau practicate
nu numai în agriculturã, ci ºi în cadrul altor domenii. Oilor li se lãsa un smoc de
lînã pe frunte în scopul de a fi în permanenþã bogate în lînã, iar cu ultimele
picãturi de lapte dupã muls, se ºtergea vaca, ca laptele ei sã se întoarcã înapoi.
În timpul seceriºului, îmbrãcãmintea secerãtorilor era aleasã în aºa fel ca
sã-i apere de praf, de soare, de înþepãturi.
„Tãþ purtam pãntãloni ºi chimeºi cu mîneci lunji ºi þîpele rele, iarã-n cap
avem clop dã paie sã nu ne ardã soarile la obraz... ªi muierile ºi bãrbaþî sãmbrãcau aºe, cã trãbuie sã ne apãrãm ºi dã miriºte ºi dã loazãle dã mure...”
(Lõkösháza)
Terminarea seceratului era sãrbãtoritã prin organizarea unor petreceri,
„mulãtºaguri”, organizate de gazde, care astfel le mulþumeau participanþilor
ajutorul acordat.
Folclorul românesc cunoaºte numeroase obiceiuri practicate la seceriº ºi un
bogat material legat de împletirea unor cununi din spicele cele mai frumoase
gãsite în lanurile de grîu. Românii din Ungaria însã nu au practicat astfel de
obiceiuri.
O datã cu rãcorirea vremii soseºte noul anotimp, toamna. Toamnei îi sînt
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caracteristice în primul rînd pregãtirile pentru iarnã a gospodãriilor ºi a ogoarelor, munci din cauza cãrora oamenii participau la foarte puþine întruniri, petreceri.
În gospodãrii oamenii culegeau roadele pãmîntului ºi ale grãdinilor pentru a
le depozita pentru lunga perioadã de iarnã. Aºezau legumele ºi fructele în cãmãri ºi în „podrumuri”, pentru ca acestea sã le serveascã drept hranã pînã la
primãvarã.
„Tãtã vara, d-a mai ales toamna tã bãgam în ieji, cîte dã tãte, ca sã avem da gurii pãstã iarnã. Bãgam compoturi, acreli, prai dã prune uã dã cãisîni...
Ferbem pãrãdici cîte-o cãldare o datã...
Ne fãcem ºi d-aluat. Tãiþãi ºi tãrhanã cu ciuru, sã avem pãstã iarnã, cã
atunce nu pre avei inde ºi-l uºti, la soare...” (Ciorvaº)
Tot acum se efectua ºi aratul (sau sãpatul) grãdinilor pentru ca pãmîntul sã fie
pregãtit ºi se împrãºtia „gunoiul”. Gospodarii terminau reparaþiile din jurul caselor, tãiau lemne, reparau uneltele ca dupã lãsarea brumei ºi a negurii sã petreacã cît mai puþin timp afarã în zãpadã ºi îngheþ.
Animalele erau pregãtite ºi ele pentru aceastã perioadã atît de grea. În apropierea grajdurilor gazdele aºezau hranã animalelor pentru o perioadã mai lungã, ca în caz de ger sau zãpadã mare sã fie la îndemînã.
„Ne gîndem dã animale, dã vaci, dã porci, dã hoarã, adicã dã gãini, cã sã
aibã ce sã mînce dacã cumva a fi jer mare ºi n-om pre pute ieºi afarã dîn casã.
Cã mai dãmult ninje mult, neaua iera mare, dã nu vide-i pã cila rînd...
Apu le punem aºe, acolo, lîngã iºtãlãu, tulheni, napi –murgundei darã –,
fîn, cucuruz, la care ce-i trãbuie, ca sã nu moarã dã foame.” (Chitighaz)
Pe ogoare se termina recoltarea culturilor, dupã care agricultorii îngunoiau
din nou pãmînturile ºi le arau, pregãtindu-le pentru primirea noilor însãmînþãri,
de toamnã sau de primãvarã.
„Abde sã gãta cu culesu, cã ne ºi gãtam dã-nsãmînþat. Dupã ce s-ara începe
sãmãnatu grîuului ºi uãrzului dã toamnã...” (Sãcal)
„Culesul cucuruzului (tentiului)”, era una dintre cele mai importante munci
din aceastã perioadã. În efectuarea acestei munci oamenii se ajutau reciproc,
ca ºi la secerat, culegînd roadele de pe pãmînt într-o ordine stabilitã dinainte.
Oamenii plecau la pãmînt dis-de-dimineaþã, pentru ca sã poatã termina cît
mai repede munca, înainte de venirea ploilor. Uneltele care îi ajutau în muncã
erau „surcãlãuu, tãietoare dã tulheni, coºerile dã paie”.
„Surcãlãuu” era un instrument pe care oamenii îl foloseau la depãnuºarea
porumbului.
„Ne fãcem surcãlãu dînt-on lemn ascuþît, cam dã doauãzãci dã þenti. Apu îl
legam c-o aþã dã brînca cu care lucrai, ca sã nu-l terz... Cu surcãlãuu sfîrticam
pãnuºe ca sã putem rupe tentiu. Dacã-l rupem fãcem tã grãmez dã tenti ºi ici
ºi colo...” (Chitighaz)
Pentru a putea fi dusã acasã recolta, culegãtorii trebuiau sã o încarce în
cãruþã.
„Dupã ce cucuruzu iera strîns, sã tãieu tulhenii cu tãietoare, ca sã sã facã
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cale pîntru cociie cu cai. Cînd aceie s-o bãgat înlontru pã pãmînt, cu coºerile
dã paie cãram cucuruzu în cociie... Ca sã-nteapã cît mai mult cucuruz, ºi ca
sã nu sã-ntoarcã dã multe uãri cu cociie, cînd loitrariu iera plin, sã puneu
scînduri la marjini, ca sã puie mult cucuruz, iarã tulhenii ierau puºi în ºireglã...
Cine ave caii mai tari pune ºi þãpuºi, adicã cucuruz împuns cu vîrvu în jos, pã
lîngã scînduri ca sã mai poatã încãrca.” (Chitighaz)
„Tulhenii” se duceau acasã, drept hranã animalelor. Vacile, caii consumau
doar frunzele. Tulpinile rãmas se foloseau la încãlzitul cuptoarelor.
„Sara sã tãieu tulhenii. Sã fãceu znopi, apu dimineaþa sã legau, cã atunci
ierau îngãduite frunzãle ºi putei face legãtori dîn iele, ºi-i puneu pupi... Cine
ave cînepã îi lega ºi sara, cã aveu legãturile gata, fãcute. Cînd sã uscau îi cãrau
acasã. Cu tulhenii hrãnem caii ºi vacile. Apu dupã ce frunzãle ierau mîncate
dã animale, cu toriu sã fãce focu în cuptori, dã cocei pita.” (Chitighaz)
Porumbul adus acasã trebuia pus în „coºeri” pentru ca sã se usuce bine.
La „dãspãnuºetu cucuruzului” oamenii se ajutau reciproc, adunîndu-se vecinii ºi rudele cu „coºerile dã paie” la casele unde avea loc munca în ziua sau
seara respectivã. Femeile erau în general cele care curãþãu ºtiuletele de porumb de pãnuºele rãmase pe el la cules ºi-l puneau în coºuri, iar bãrbaþii îl
cãrau în „coºarã” unde rãmînea pînã la întrebuinþarea lui.
Cu ocazia acestor ºezãtori de depãnuºat, oamenii puteau sã reînvie întîmplãri
sau povestiri din trecut, cît ºi unele petrecute nu demult, care de cele mai multe

„Coºeri dã nuiele”

28

IZVORUL

ori aveau un conþinut vesel, hazliu ºi interesant, demne de a fi reluate în cadrul
unor asemenea întîlniri. Cu ajutorul acestora societatea þãrãneascã avea ºi posibilitatea de a comenta comportamentul unora, de a le critica modul de viaþã,
de a-ºi exprima pãrerea.
Iar dacã se întîmpla ca sã fie prezent printre mîinile harnice ºi cîte un bun
povestitor sau o persoanã cu voce plãcutã, participanþii parcã nici nu mai simþeau oboseala acestor seri de toamnã.
„Tentiu sã bãga în coºeri. Acolo sã usca dîpã care îl sfãrmau. Cu brînca uã
cu maºina, care cu ce pute... Îl mãcinau, apu îl hrãneu cu porcii, uã-l dãdem
d-abrac la cai, la gãini... Muierile fãceu ºi pisat dîn iel...” (Lökösháza)
„Cocenii” la rîndul lor erau folosiþi în gospodãrii la aprinderea focului, dar
sînt cunoscute ºi alte posibilitãþi de întrebuinþare ale acestora:
„Noi, fetile ne fãcem pãpuºi dîn coceni. Le îmbrãcam aºe, mîndru, cu hane
fãcute dîn zdrenþã ºi dîn anyaguri ce rãmîneu dî la muieri. Apu aºe dã bine ne
jucam cu iele tãtã zîua!… Cã n-avem noi bani ºi ne luãm pãpuºi ºi játékuri dî la
bold!” (Aletea)
Porumbul era întrebuinþat dupã cum putem observa în multe feluri, agricultorul se îngrijea însã ºi de pãstrarea cîtorva ºtiuleþi, pentru ca boabele acestora sã
fie amestecate cu cele folosite la însãmînþãrile de primãvarã. Acest obicei se
practica, precum ºi în cazul grîului, crezîndu-se cã astfel pot fi influenþate în
mod favorabil forþa germinatoare a seminþelor ºi fecunditatea pãmîntului.
Alãturi de culesul porumbului o altã muncã specificã a anotimpului era culesul viei, „suretiu strugurilor” .
Deºi românii din Ungaria nu trãiesc
într-o regiune viticolã, totuºi fiecare familie se îngrijea pentru ca alãturi de
cantitatea de þuicã fiartã la cazane,
marile sãrbãtori sã nu-i gãseascã fãrã o
cantitate considerabilã de vin stors din
propriii struguri.
„Suretiul” era o nouã ocazie de a se
întruni familia ºi prietenii. Munca începea cu culesul strugurilor. Ciorchinii erau adunaþi în coºuri mari de paie.
Dacã era vorba de o cantitate mai micã
de struguri, aceºtia erau mãcinaþi, iar
apoi puºi într-un preº ºi storºi. În cazul unei cantitãþi mai mari ciorchinii de
struguri se aruncau într-o cadã uriaºã
ºi erau cãlcaþi.
„Dupã ce strînjem strugurii, îi mãcinam cu dãrãlãuu ºi îi punem în preº
ca sã-i stoarcem. Tã numa olecuþã
„Uãluþ”
strînjem preºu ca mustu sã sã scure
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tistaº în ualile ce le punem dã dãsupt, sã nu fie zavaroº ... Dacã erau struguri
mulþi ne sufulcam la tureci ºi-i bãgam înt-o cadã mare, apu cîte doi-tri ne
punem ºi-i cãlcam... Aºe sã fãce vinu...” (Otlaca-Pustã)
Vinul era pãstrat în “uãluþuri” speciale din sticlã îmbrãcatã în pletituri din
nuiele, ori aºezat în coºuri cu paie. Aceste oluri nu erau aºezate din prima zi la
locurile lor definitive, aºteptîndu-se ca vinul sã fiarbã mai întîi. Dupã aºezarea
vinului la locul sãu definitiv, acesta era „cercetat” de mai multe ori de gazdã.
„Îl strecuram dã mai multe uãri ºi tãt îl cotam cã bun îi, ce aromã are,
mîndru-i la coloare... Sã ºi mîniieu pã noi muierile, cã tã pî la uãluþuri ieram.”
(Otlaca-Pustã)
Femeile nu se lãsau însã nici ele, „furau” de la bãrbaþi cîteva sticle din mustul
proaspãt stors ºi, punîndu-l în sticle, îl pãstrau pînã la sãrbãtori „ca sã poatã sãºi îmbiie goaºtile ºi iele dã sãrbãtori”.
„Tã nu ne lãsam noi dîrt-aceie fãrã oleacã dã bãuturã... Mai furam dî la
uoamini cîte o iagã, doauã dã must ºi-l ascundem în cãmãri... Apu numa sã
mnirau cînd îl scotem la Crãciun, uã la Anul Nou.” (Aletea)
Vinul, alãturi de þuicã, este considerat de þãrani ºi bãuturã de leac, desigur
fiind consumatã doar într-o anumitã cantitate, un pãhãrel în fiecare zi, în timpul
mesei principale. Era chiar ºi recomandat pentru a fi consumat în cazul anumitor boli.
„Dã ieºti slãbit, uã vérszegény, sã bei cîte-on pãhar dã vin pã zî, cã þ-î revini
în scurtã vreme.” (Aletea)
„Iarna îi bine sã mai bei cîte-o ºoalã dã vin fert. Cînd ieºti rãcit mai ales îi
bine!...” (Bãtania)
Bãuturile alcoolice sînt întrebuinþate adeseori în medicina popularã pentru
tratarea unor boli, nu numai în cazul românilor din Ungaria, ci aproape la toate
popoarele.
Terminarea culesului însemna pentru multe popoare o posibilitate de a organiza petreceri ºi defilãri. Astfel procedau ºi maghiarii de pe aceste meleaguri.
Ei defilau prin sate cu cãruþele îmbrãcate în struguri, din care nu era voie sã furi,
pentru cã puteai fi pedepsit aspru. Defilãrile cortegiilor vesele se terminau
prin participarea la un joc care atrãgea un mare numãr de participanþi. Românii
din Ungaria nu organizau astfel de ceremonii, „mulãtºaguri”, ca ºi ungurii,
„suretiul” sfîrºindu-se pentru aceºtia printr-o simplã petrecere într-un cadru
mai restrîns.
Muncile agricole descrise sînt cele mai caracteristice pentru comunitatea românilor din Ungaria. Þãranii urmãreau cu mare atenþie soarta roadelor, cantitatea lor. Existau chiar ºi unele procedee cu ajutorul cãrora încercau sã prezicã
viitorul diferitelor culturi.
Un astfel de procedeu era „cãrindariu 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 dîpã aceie c-on cuþît le netezem. A doaua zî dã dimineaþã iarã fãcem cu cuþîtu. Dacã atunce dîn careva ulceauã pica cît-on bob uã
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doauã, aciie însãmna cã la anu a fi dã biu dîn ciie ce-o picat, grîu, uã cucuruz, uã uãrz...”
Spre a influenþa în mod favorabil mersul lucrurilor, agricultorii efectuau ºi un
numãr impresionant de practici magice în scopul protejãrii holdelor. Se celebrau de exemplu „ruji dã ploaie”, cînd oamenii porneau cu prapurii din bisericã spre crucile din hotar, unde se rugau pentru ca „sãmãnãturile sã nu sã opreascã dîn creºtere”. (Otlaca-Pustã).
Se mai practica ºi „ieºire la þarinã” la Paºti, la Ispas ºi la Rusalii, unde se oficia
„sfinþirea þarinii” în scopul de a proteja roadele „dã vremuri grele”. (Chitighaz)
Studiind semnele vremii ºi bazîndu-se pe vechi experienþe, gospodarii de
asemenea se asigurau de faptul ca sã nimereascã cît mai bine cu semãnãturile.
Descrierea acestora nu face parte însã din lucrarea de faþã, ele fiind deja prezentate în studiul intitulat Meteorologie popularã la românii din Ungaria (in
ANNALES 2000, pag. 154–218).
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Irina Garami

Mâncãruri ºi pregãtirea lor la Sãcal
„Spune-mi ce mãnânci, sã-þi spun cine eºti!”
A. B. Savarin (1755–1826)
Ce mãnânci ºi cum mãnânci, pot fi semne de caracter al unui om, dar nu sunt
neapãrat semne de bazã, care determinã toatã personalitatea.
Maxima de mai sus în sensul cuvintelor era valabilã în epoca istoricã când a devenit
zicalã, când aceia ce mâncau era hotãrâtoare în modul de viaþã al omenirii.
Servirea mâncãrii, pregãtirea, bucãtãria, ca ºi istoria are diferite etape în parcursul
dezvoltãrii.
În zilele noastre din „Cine eºti?” ar fi greu sã stabilim din ceea ce mãnâncã sau
bea consumatorul.
Cu transformarea traiului de viaþã al omenirii ºi în gastronomie s-au fãcut
reforme, modernizãri.

De vorbã cu gospodinele din Sãcal
De obicei, ce fel de mâncãri se gãteau?
Pãrinþii noºtri, adicã mama noastrã, dar nici eu nu mã þân cã sunt bucãtãreasã adevãratã. ªtiu sã fierb aºa cum am învãþat de la mama mea. Lucrurile
din bucãtãrie le fac numa lângã celelalte lucruri. Nu pre am vreme ºi stau ore
întregi lângã „spor” (vatrã). În zilele de lucru ferbem aºe, cât de grabã sã fie
gata. (V. V. J.)
În zilele de lucru, în „ieºte zile” cum zâcem noi, am fert numa d-on fel, mai
ales „leveºe”, zamã acruþã de tot fel. (E. T. D.)
Dacã vinem de la lucru ustãnitã ºi obosâtã, m-am silit cât de grabã ºi ferb
ceva. Ferbem ce iera mai iute gata. Mãmãligã, gris la copii, croampe popricaºe,
aluat fãrã zamã, mâncam lapte, dimineaþa, am fript clisã, ouã ºi ce am putut.
Dumineca am fert „domneºte”. O trebuit sã fiu harnicã sã nu mã suduie soacra. Nu am þâpat nici o mâncare. Mâncarea bunã, o trecut, n-o rãmas nici la
mâþã. (L. M.)
Era tare greu când era seceriºul. Dacã nu mã sculam de dimineaþã, s-o dus
ciurda ºi porcii. Era ruºine dacã o rãmas acasã vacile ºi porcii. Dimineaþa am
început cu mulsul vacilor. Când era zi de fãcut pitã, pe când s-o sculat familia
pita a fost bãgatã în cuptor. (I. G. B.)
Când eram mai tânãrã ºi lucram pe câmp, ducem straiþã. Aproape tãtdauna
ducem pitã ºi clisã. Când am avut vreme mai multã am fript clisã. Ducem ºi
ceva fructe, mai ales mere, prune ºi niciodatã n-o lipsit din straiþã, ceapa,
piparca ºi porodicele. (E. T.)
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La noi în sat nu era „piaþ” (piaþã). Tãtã lume ferbe ce are în grãdinã! Dãdem
una la alta, dacã cineva nu avea pãsulã, salatã sau altceva. Trãbuia produs tãt
ce mâncam. O trãbuit ºi grijim de ce avem. Din ogradã la fert am adus numai
atâta cât o trãbuit d-on fert. (M. I. L.)
Cine fierbea?
Noi, muierile.
Cine are soacrã ºi ºideu laolaltã ferbeu dintr-o oalã” (împreunã). Numa
dupã câþiva ani s-or dus de „chilind” nevestele. Nu iera bine. Mâncam tot ce-o
vrut soacra. (M. I. L.)
Bãrbaþii („oamenii”) nu ferbeu! Rareori ajutau la nunþi, ei „dãrãbuiau” carne de „vaie” (oaie) ºi câteodatã ei ferbeu tocana de „vaie”. Ferbe numai cin’-o
„rãmãdit” vãduv. (V. V. J.)
Fetele aveu alte gânduri. Nici ele nu ferbeu în tãtã zi. Mai mult, numai ajutau la
ceva. Aduceau apã, curãþeu croampele, morcovii.
Unde aþi fiert?
Când era vreme bunã, din primãvarã pânã toamnã, am fert în chinduþa de
varã care era în faþa casei sau la capãtul târnaþului. În chinduþã avem un
„beépített ºpor” (vatrã) aºe zâcem noi, care a avut ºi cuptor. În chinduþã þânem
numai vasele care n-o trebuit în tãtã zâ pe stelajiu (poliþã). Vasele mai de rând
(serviciurile) le þânem în chinda ce mare în credenþ (bufet). (M. I. L.)
Noi, ºi vara, ºi iarna am fert în chinda ce mare, n-am avut chinduþã. Vara
era greu, „pláne” când am copt pitã. În chindã am avut ºi un „voþoc” (un fel de
pat) pe care ne-am putut hodini ºi zua. (T. E. D.)
Chinduþã avem ºi amu, dar ferbem cu gaz. Cuptor nu avem, dar cândva în
casã era. (E. B.)
Când am copt în cuptor ceva, ºtie tãtã uliþa. Mirosul mâncãrii, al „pitii”, al
colacului simþeu tãþi cei care trãceu
p-ângã noi. (I. G. B.)
Noi cândva am avut în ocol un
„cãtlan”. „Legvarul” porodicele le-am
fert în cãldare pe cãtlan, la aer liber.
Tot pe cãtlan am fert croampele,
ludaiele la porci ºi în jar am fript „tenti
cu þeve”, croampe-n coaje ºi ludaie.
Când am „turtit” (omorît) porcul, pe
cãtlan am fert în cãldare ce o trebuit
ºi opãrim ºi tot la aer liber în cãldare
am fript ºi jumãrile. (M. I. L.)
Unde aþi mâncat?
Vara, când ferbem în „chinduþa de
varã”, fiindcã înlontru nu „întepem”
(închepeam) ne-am tras în „târnaþ”,
lângã perete, sub umbrã undeva în
Gãtit la aer liber
apropiere, ºezând pe un scãunaº mic
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sau jos, pe pãmânt, pe iarbã sau pe o
pocroviþã.
Mâncam din blide de bãdic, pe care
le putem þâne în braþã. „Oamenii”
(bãrbaþii) ºideu tã la masã. (V. V. J.)
Dumineca am mâncat în chinda ce
mare „domneºte”. Am ºezut la masã
ºi am mâncat din serviciuri de porþelan. Dacã am avut „vindici (oaspeþi)
ºi atunce am mâncat în chinda ce
mare. La sãrbãtori, la zâle mari ca „zi
de onomasticã” am mâncat în camera de cãtã uliþã adicã în camera
„chistaºe” La sãrbãtori masa a fost acoperitã cu faþã de masã.” (M. I. L.)
La restaurant n-am mâncat. În sat
era numai „crâºmã” (cârciumã). Femeile nu mereu la „crâºmã” era tare
mare ruºine dacã o femeie s-o dus ºi
beie ceva.
Am mâncat în restaurant numai
„Cãmarã”, Sãcal, 2003
dacã am mãrs în „vãraº” (oraº) undeva, da fãrã straiþã niciodatã nu m-am
îndãluit. (V. V. J.)
Era tare greu când umblam la seceriº. Lucru era greu ºi dacã nu era cine ºi
aducã de mâncat ºi la masã mâncam din straiþã.
La seceriº mâncãrurile erau mai „bune”, mai mult cu carne. La purtatul
grâului mâncãrile, – la fel ca la seceriº – erau mai mult cu carne, „oamenii”
mâncau acolo cui o purtat în „ciie zâ”. Doamne. ªi numai viie înapoi. (I. G.
B.)
Unde erau þinute alimentele?
Mâncãrile pregãtite – fierte –, nu þineau de pe o zi pe cealaltã. În general
fierbeau atâta cât a consumat familia. Rãmãºiþele le dãdeau la porci, la câine, la
pisici. Iarna când nu se stricau mâncãrile aºa de „iute” ºi care era bunã ºi în
cealaltã zi, le mâncau a doua zi.
În meniul zilei, masa de prânz era hotãrâtoare ºi cea mai însemnatã. Mâncarea rãmasã, mai ales fripturile, se punea la rãcealã în cãmarã pe pãmânt într-o
oalã cu apã, iar carnea proaspãtã „vie” era lãsatã într-o oalã în fântânã. Alimentele de bazã se þineau în cãmarã. În sat toatã lumea îºi producea alimentele
necesare. ªi în prezent, la fiecare casã se cresc pãsãri de curte (pui, raþã, gâscã),
se þin porci ºi în unele locuri ºi vaci.
Carnea deci nu a trebuit cumpãratã. Legumele ºi zarzavaturile produse în
grãdinã erau þinute în cãmarã, în pod, în pivniþã sau în groapã. În groapã se
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puneau croampele, varza, morcovii,
pãtrunjelul.
Cãmara plinã e bucuria omului.
Sãcãlenii obiºnuiesc sã zicã: „Dacã e
plinã cãmara poate vini iarna”.
Cum s-a copt „pita” la Sãcal
(Îmi povesteºte Maria Laczkó):
Cândva la fiecare casã au copt. E o
muncã gre la femei. Eu am copt tri pite
mari ºi un „lipiaº”. Munca se începe
sara cu cernitul fãrinii. Dupã aceia am
fãcut dospeala. La dospit am folosit
„morjocã” – aluatul zgârãit de pe albie, pe care o uscãm ºi o pãstrãm întro straiþã pânã la coptul ce urmeazã –
ºi drojdie. Dospeala o presãram cu fãinã ºi legam albia cu o faþã de masã.
Cu dospeala cu apã ºi cu sare din
„fãrinã” facem aluatul pentru „pitã”.
Dimineaþa cât mai de vreme se înce„Cãmarã”, Sãcal, 2003
pe frãmântatul. Frãmântatul atuncea
e gata, dacã aluatul vine jos de pe
brâncã. Aluatul frãmântat îl lãsãm sã
dospascã. Dacã aluatul e la cãldurã dospeºte mai „iute”. Dacã aluatul a dospit
„rupem” pitele. Pitele le punem în „coºeri de pite” cãptuºite cu „prosoape de
copt” (szakajtó ruha). În coºarã trebuie lãsat aluatul pânã ce dospeºte din nou.
Dacã pitele sunt puse în „coºeri” încãlzim cuptorul. Noi încãlzem cuptorul cu
paie sau cu tulheni.
Pita o bãgam în cuptor cu o „lopatã de pâine”, tri pite la fund, iar „lipiaºul”
la gura cuptorului. La copii fãcem „lipiaºe” ca pumnul de mare, iar de prânz
(micul dejun) „lângalãu” din aluat de pitã, mare ca lopata de pâine.
Când bãgam pita în cuptor, copiii þineu coada lopatei ºi zâceu sãrind în
vârful picioarelor:
Ce mai micã cât o vicã
Ce mai mare cât o arie. Hu! Hu! Hu!
„Pita” s-a copt în douã ore. Þânea douã sãptãmâni. Pita scoasã o mãturam
cu o „aripã de gâscã” ºi o spãlam la faþã cu apã rece. O punem pe o pocroviþã
în târnaþ sã sã rãceascã ºi dacã s-o rãcit u-am pus în cãmarã.
Tãiatul porcului
Bidoanele s-au umplut la tãiatul porcului, „la disnotor”. Noi cei din Sãcal
„turtim” porcul. Prelucrarea porcului e un eveniment familiar.
Porcul e prins ajutat de vecini. Dupã ce porcul e „împuns” bãrbaþii beau un
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„Cãnþi dã apã”
pãhãrel de pãlincã în sãnãtatea tuturora ºi pentru bucuria gazdei ca nici la anu
sã nu taie porc mai „mic decât aiesta”. Porcul îl pârjoleu cu paie. La o parte era
fãcut un foc mic. Îngrijirea focului era datoria copiilor. De aicea luau foc la
pârjolit.
Porcul îl aduceau din coteþ cu fundul înainte, ca norocul sã rãmâie în coteþ.
Pãrul porcului (o parte pe care l-au smuls când l-au prins) trebuie împrãºtiat în
„ocol”, la fel ºi unghiile.
Porcul se desface la spate. Pe fruntea porcului fac cruce cu asta se începe
desfacerea.
Mersul muncii e îndrumat de gazda casei, iar la aprobarea gusturilor e responsabilã
gãzdoaia. Aºa ziceau: „Astãzi trebuie ºi fim treazi, cã dacã »zmintim« ceva,
simþim tãt anu. Lucrãm pe un an.”
Din porc lãsau carne multã, pe care o afumau, fãceau numai cârnaþ subþir.
Fãceau caltaboº („cardaboº”) cu pisat mai târziu cu orez. „Maþa curului” era
umplut cu carne ºi cu pisat, apoi l-au fiert drept supã acrã. La fel procedau ºi cu
stomacul dacã nu au fãcut „caº de porc” (bõrsajt). De altfel acesta se numea
„þiºcã”.
Stomacul pentru „caº de porc” l-au belit, apoi l-au umplut cu umplãturã mãcinatã. Belitura o foloseau la altoitul laptelui. Cu splina mãsurau copiii. Arãtau cu
splina cât sã creascã fata, „copilul”, spunând:
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„Cãmara plinã e bucuria gazdei”
„Coada-n jos. Fata-n sus.
Mi-i on colac, fetii ficior de diac.”
Colþii porcului îi zdrobeau ºi îl foloseau ca medicament. Mâncarea specialã a
zilei care se servea la cinã era (ºi mai e ºi în prezent) tocana cu varzã acrã din
„hurdãu”.
Cum se fãcea tocana cu varzã?
Se face tocana de carne în felul urmãtor. „Frijem un dãrab de clisã din falca
porcului. În unsoarea primitã punem la fript mai multe feluri de carne. Dacã
a lãsat „zamã” punem în zamã ceapã cât putem la o tocanã. Fierbem carnea
pânã la jumãtate. Varza („curitul”) punem la fiert într-o oalã separatã. Fierbem pânã la jumãtate.
Într-o oalã mare punem în straturi carnea ºi varza. Pe deasupra punem
varzã. Fierbem împreunã la foc mic ºi astupatã cu „fideu”. Dacã s-a „înmoiat
curitul” de sus e gata mâncarea. Sarea ºi celelalte boabe de aromatizare se
pune când facem straturile. Când am terminat cu formarea straturilor, mâncarea nu o mai învârtim cu lingura.” (V. V. J.)
E o mâncare din care se poate mânca în mai multe zile. La cinã ia parte toatã
familia, fraþii ºi cei care au ajutat la prelucrarea porcului. La Sãcal la prelucrarea
porcului nu este mãcelar. Bãrbaþii la fiecare casã „se înþeleg” (ºtiu) la desfacerea
porcului.
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Dupã „diznotor”, la fraþi, la neamuri
se trimitea „coºtolãu”. Cârnaþ,
„cardaboº”, jumere, o bucatã de carne, care se numeºte „orja” ºi curit.

Ce fel de vase aþi folosit la bucãtãrie?
Gospodinele pânã în anii 1960 nu
au avut maºini pentru bucãtãrie. Cele
mai cunoscute ºi rãspândite erau maºina de mãcinat mac ºi nuci ºi maºina
de tocat carne.
Pentru zdrobit foloseau piuleþe, pentru tãiat în bucãþi, cuþite ºi barduri.
Aveau cuþite de diferite funcþii ºi mãrimi. Astfel era cuþit pentru împungerea porcului, pentru belit, pentru tãiatul pâinii, pentru tãiatul aluatului ºi
cuþite mai mici pentru alte procedee.
La fiert se foloseau linguri, fãcute
mai
ales din lemn. Linguri mari folo„Camarã”
seau la opãrit, la friptul jumãrii, la fiertul „porodicelor” ºi a „legvarului” (marmeladei), deci când fierbeau în cãldare. Era lingurã separat pentru dospealã,
pentru pisat ºi linguri mai mici pentru fiert, pentru „rântaº”.
La pregãtirea aluatelor ºi prãjiturilor foloseau „sâcitoare”. La mâncat foloseau
tacâmuri modeste. În „ieºte” zile nu se foloseau toate serviciurile. Furculiþa ºi
cuþitul se foloseau la zile mari când aveau timp destul pentru mâncat.
La coptul prãjiturilor ºi fripturilor se foloseau „tepºia” ºi tigaia. Nu lipsea din
bucãtãrie „sâta”, strecuratorul ºi foarfeca.
Ce procedee mai practizaþi, care se bazeazã pe tradiþii familiare?
Puþine.
Le putem enumera pe brânci. Iatã-le:
– Întindem aluat pentru „levese”, fierbem porodice, „legvar”, acrim „curit”
în hurdãu, facem compoturi ºi acrele „turtim” porc, facem scoacã ºi coacem
colaci.
Io fac legvar numai din fructele produse în grãdinã. Laptele ducem la lãptãrie, acasã fac numai scoacã ºi pun la acrit laptele. (L. M.)
Aluatul fãcut pentru aluat fãrã zamã, trebuie lasãt mai „molcuþ” ºi puþin mai
gros, iar când fierbem trebuie adãugat în apã „o lingurã de ulei”.
Compoturile ºi acreala se fac aproape la fel. Borcanele cu fructe sau castraveþi sunt puse la foc într-un vas mare cu apã. Se fierbe la foc liniºtit pânã ce
fructele din borcan îºi pierd culoarea ºi în borcan se formeazã beºicuþe. Borca-
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nele trebuie astupate ºi lãsate în vas,
pânã ce apa din vas se rãceºte. Conservarea se face cu salicil.
Ce metode de conservare mai
cunoaºteþi?
Mai demult am uscat fructe. Metoda o ºtim, dar nu mai facem. La anu
nou de obicei fierbeau supã de fructe,
din fructe uscate. Când umblau cu
furca, la ºezãtoare gãzdoaia „îmbia”
femeile cu fructe uscate ºi duceau în
straiþã când mereu la câmp.
Conservarea cãrnii dupã „diznotor”
se face ºi acuma aºa cum au învãþat de
la pãrinþi.
Carnea, „clisa”, înainte de afumare,
erau sãrate ºi aºezate într-o albie. La
un porc se foloseau cam 3–4 kg de
sare. Carnea, slãnina stãteau în sare 3
sãptãmâni, pânã ce ieºea din carne apa.
„Camarã”
În acest timp carnea ºi „clisa” erau întoarse de mai multe ori. Scoase din sare
2–3 zile le agãþeau „la azvântat”, sã picure de pe carne lichidul de apã cu sare.
Când „s-a azvântat” le-au pus la afumat. Afumatul se face în 2–3 zile la foc
foarte-foarte slab, cu rumeguº. Aproape la fiecare casã era „fumãtor”.
Cum se mura varza?
La Sãcal, se mai practicã ºi azi „acritul curitului în hurdãu”.
Noi în fiecare an am pus curit. (L. M.)
Hurdãul vara l-am pus lângã fântânã ºi punem în el apã, sã fie plin, cã dacã
se uscã hurdãul, lângã dungi curã zama din iel. Când punem curitul spãlam
bine hurdãul.” Punem curit „mânânþel” ºi „broazbe”, „cãpãþâni”. (Când punem în „hurdãu” curitul punem un rând mânânþel, un rând de „cãpãþâni”.
Mânânþeii erau bine bãtuþi, cu piciorul. Un copil în hurdãu umbla tã roatã,
cãlca bine curitul. Pe straturi presãram sare, punem boabe de pipir, piparcã
tare, hrean ºi mãr gutii.
Hurdãul plin îl acoperam cu scânduri ºi puneam pe el pietre. De altfel
„hurdãul” ave ºurub ºi cu ºurubul îl strântorem când o vinit zama sus, la suprafaþa hurdãului. Când s-a fãcut spumã pe zamã o culejem ºi spãlam
„hurdãul”.
În trei sãptãmâni, pânã ce s-o acrit curitul hurdãul îl þinem la cãldurã ºi
apoi îl aºezam la locul sãu definitiv, în cãmarã.
Din „curit” am fert tare multe feluri de mâncãri. Fiert ºi nefert l-am putut

40

IZVORUL
mânca. ªi zama o beau (bãiem).
Zama e un fel de medicament, în contra constipaþiei, când „nu are vomu
scaun”.
La zi de sãrbãtori mainu în tãte
casãle sã ferbe „curit umplut”.
Dacã nu s-a produs varzã în sat,
pentru acrit o cumpãrau din Hãrºand.
Hãrºandenii produceau varzã pentru
vânzare. Aºe le ziceau: „torzsás
Harsány”. Prunele pentru marmeladã cumpãrau la Ugre (Biharugra).

Cum fãceau Sãcãlenii „curitul
umplut”?
Sarmalele e o mâncare popularã.
Diferenþa constã doar în faptul cã în
loc de pisat se foloseºte orez. Modul
de pregãtire nu s-a schimbat.
Carnea, fie „vie” (proaspãtã), ori afumatã, e tãiatã în bucãþi cu cuþitul. În car„Fideuri”
ne se amestecã ºi o bucatã de „clisã”,
mai ales de pe falcã sau de pe cap. În
general lângã umplãturã nu se serveºte „curit mânânþãi”. În oalã, pe fund ºi de
asupra se pun câteva frunze ºi se fierbe pânã ce apa se fierbe din oalã ºi rãmân
numai umplãturile. Cândva „curitul” se fierbea în cuptor, în prezent cine unde
are posibilitate?
Schimbarea în modul de pregãtire e, cã acuma se foloseºte carne tocatã cu
maºina. Dar femeile sunt de pãrere cã nu are acelaºi gust!!! Sarmalele sunt mai
gustoase pregãtite aºa cum le-au fãcut pânã acum.
Cum se pot caracteriza mâncãrile din Sãcal?
Cândva, – dar adeseori ºi acuma – au fiert „d-on fel”, mai ales „zamã”. Legume, ca felul doi se fierbe nu demult. Supele noastre se gãtesc cu rântaº ºi cu
desealã, fãcutã din lapte sau smântânã ºi fãrinã. Prima datã se pune rântaºul pe
mâncare, iar dupã ce a fiert puþin se pune deseala. Pe supele din fructe se pune
numai desealã.
Fiecare supã se mânca cu pâine. Excepþie fãceau, supele fãcute pe carne.
Morcovi se puneau numai în supa de carne, dar se fierbea ºi supã de morcovi.
Iarna, în cuptor se fierbeau „pãsulã groasã” ºi mazãre zdrobitã. Aceastã mâncare semãna cu legumele, dar erau gãtite fãrã rãntaº, fãrã desealã. Erau zdrobite
prin sâtã.
Ca felul doi, lângã „zamã” se fãceau plãcinte, fripturi, aluat fãrã zamã, „pancove” ºi cirighele.
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Cei din Sãcal cunosc mâncãrile fãcute din mãmãligã. Mâncau mãmãliga
cu „curit” sfârâit, cu lapte, cu smântânã, cu scoacã ºi cu „multe de tãte”.
Carnea se mânca mai mult fiartã ºi
friptã.
Salatã se fãcea din castraveþi ºi din
salatã verde.
Bãuturã se servea la sãrbãtori ºi bãrbaþilor la seceriº.
Între anii 1945–1970 la Sãcal era vie.
Atunci s-a rãspândit prepararea vinului.
La anul nou nu poate lipsi din meniu plãcinta întinsã cu varzã acrã ºi cu
croampe.
Sãcãlenii sunt convinºi cã nu este
mâncare rea, dacã omul e flãmând!
Întâmplãri ºi zicale legate de
mâncãri
Urmãtoarele întâmplãri sunt povestite de Maria Isai Laczkó. Ele în sat
s-au rãspândit ca zicale.

„Coºarã dã pitã”, anii 1960

Se sporeºte ca leveºele li Ana Marti
Ana Marti a fost o muiere tare sãracã. Trãie de pe o zâ, pã cealaltã. Unde
lucra zua, acolo mânca ºi acolo ºi durme. Odatã o ºezut în chinduþa Vanii
Ciuchii. O fert ceva zamã pe prune. Cât o mâncat din leveºe cu atâta l-o sporit.
Tãtã sãptãmâna mânca leveºele. Au întrebat dã ie: Nanã Anã, cum cã dumitale mãnânci tãtã sãptãmâna leveºele acie ce ai fert cu o sãptãmânã-n nante?
Cum dã nu trece?
Rãspundea nanã Anã: Da, fata me, leveºele me sã sporeºte. Cât mânânc din
ie zua, noapte cu atâta se sporeºte.
Într-o primãvarã nanã Ana s-a dus dîn sat. Nu s-a auzit nimica despre ie.
Zicala ei trãieºte º-amu în familie. Spunem atuncea când o mâncare nu prea
trece ºi se pune de la un loc, la celãlalt loc, orcât mâncãm, tã rãmâne. Atuncea
zâcem glumind: se sporeºte ºi mâncarea noastrã ca leveºele li Ana Marti.

Peºtele li Voºodi
Maica bunã are un finu. ªide la Ugre. Când vine la maica bunã îl îmbie cu
câte ceva, cu ce ave. Voºodi nu prime. Tã sã lãuda. Zâce cãtã maica bunã: O,
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„Coºarã dã pitã”, prima jumãtate a secolului XX
nãnaºe. Nu-s flãmând. Amu m-am sãturat cu peºte. E adevãrat cã la Ugre este
pescãrie ºi e de crezut cã Vosodi mânca ºi se sãtura cu peºte.
Da, maica bunã era ne încrezãtoare, cã la Vosodi îi plãce ºi se laude.
Îi zâce: tu te lauzi, cã cât peºte mãnânci, ºi mie nu-mi aduci nici atâta sã
coºtolesc. Da, adã-mi ºi mie, barãmi atâta sã-mi tracã dorul sã mã satur ºi io o
datã.
– Bine nãnaºe, o fãgãduit Voºodi. Þ-oi aduce. Fii hodinitã.
– Bine, bine. Da, când îi vini iarã?
– Nu ºtu, da ce am fãgãduit, l-oi þâne.
Na, atunce oi fi hodinitã cã nu m-oi ciumurli de peºte. Pânã îi vini iarã, moi gândi tã la tine ºi la peºtile tãu. Cred cã ºi peºtile cei mici s-or creºte ºi ti-i
sãtura cu ii. Io iarã, dacã nu s-or vuji ºi mie din ele, oi lua din bold sau de la
„hãlãºtãu”. S-o dus Voºodi.
Când o vinit iarã la maicã bunã, o fost sãturat cu peºte ºi o vinit cu brâncã
goalã.”
Din poveste a devenit zicalã: „S-a sãturat ca Voºodi de peºte”. Aceasta zicalã
se circulã numai în familia noastrã. Spunem atunci când ne-am sãturat atât de
mult, cã nu mai putem mânca.
Cei din sat când iau parte la o serbare (nuntã, zi de onomasticã, bancheturi)
se laudã spunând „om mânca cu lingurã mare”. Aceasta e o zicalã pe care o
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„Coºarã dã pitã”, pentru „lipiaº”

cunoaºte ºi o foloseºte tot satul. Circulã prin sat ºi niºte sfaturi „stabiliri” în forme de zicale care se leagã, de.
Învãþãturile li nanã Alizã. „Auzi-þi muieri!” zicea. Vã spun vouã ceva! Pe când
vine vomu acasã de la lucru, sã vã sãturaþi bine, cã nu se ºtie cu ce brâncã va da
bineaþã, cui a pocni cu biciu ºi ce va zâce.
– Pe mâncare nici odatã sã nu vã înmâniaþi cã îþi rãmâne flãmânde.
– Dacã videþi cã vomu e mânios dâr ceva, umblaþi pângã el cu rote ridicatã
ºi sã vadã alºoca cu cipcuþã, ºi îndoieþi-vã cât mai jos ºi sã vadã ºi altile...
– ªi nu coºtoliþi pre des mâncãrile cã îþi pãþi ca Piroºca Puºcaºului. Atât o
coºtolit mâncarea cã s-o sãturat din oalã, iar la ceilalþ nu s-o vujit din mâncare.

Iartã Tu, Toma nost!
Toma o fost chemat la nuntã. S-o mãritat Mãriuca, a sorii fatã. Dupã cununie, Toma s-a dus acasã sã alipuiascã iosagii. Pe când s-o dus înapoi tãtã lume
o ºezut la masã. Toma n-a ºtiut inde ºi ºadã ºi s-o dus la sorã-sa sã-i facã loc.
Sorã-sa n-o vrut sã vãtãmascã pe nimeni ºi scoalã pe cineva sã-i facã loc li
Toma i-o zâs fratelui sãu. Hai, Toma ºezi aice lângã uºã! Vezi, cã n-o pot scula
de pã loc pe nimeni. ªopte lui Toma „iartã Tu Toma nost, cã Tu eºti da nost!”.
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Unelte folosite la pregãtirea mâncãrurilor din fãinã
Zicala, „Iartã Tu, Toma nost!” se zice când vine cineva la casã ºi ocupã locul
preferat al unei persoane. Nu zicem sã nu ºadã la locul ales, ci spunem persoanei al cãrei loc a fost ocupat: „Iartã Tu, Toma nost” ceea ce înseamnã, nu te
supãra tu eºti acasã bine þi-a fi ori unde sã ºezi.

Aluatul nanii Verjuncã
Verjunca era unguroaicã. ªide lângã noi. Înþelegea ceva româneºte ºi ºtia
câteva cuvinte. Ave ºapte bãieþ. Ferbe tãdauna mult. Când ferbe aluat fãrã
zamã, întinde ºi trei pãturi de aluate. Verjunca ºi de data asta s-o pregãtit sã
fiarbã aluat fãrã zamã. Pãturile de aluate le-o pus pã gard sã se zvânte. Noi
am avut un câine cu numele Dió. Cum sufla vântul faþa de masã, câinele o
zburat pe gard. Atât o zburat ºi s-o jucat cu faþa de masã pânã ce u-o tras jos.
L-o tras pânã înaintea cãºii. Acolo s-o culcat ºi o început sã latre. Pe când o
vinit mama ºi vadã ce ie, dâr ce latrã cânele, o vãzut cã vine Verjunca cu
sâcitoare în brâncã strigând ºi mormãind.
Dió! Dió! Gyere ide! Hai! a vrut sã lovascã cânele. Câinele fuja dã ie, nu l-o
putut ajunge. Da ie strâga în gurã mare mainu plângând.
Hallod Mari! Kösd meg a kutyádat! A betyesig álljon bele a gyomrába. Nízd
meg mit csinált. Lehúzta a tisztámat. Nana Verjuncã s-o uitat la aluat ºi spune:

IZVORUL

45

Ce ºi fac cu ie? Cum º-o fierb? Gyere
csak a szemem elé. Kapsz ne félj! A
draku vigyen el, Dió!
Pe larmã am ajuns ºi noi, copiii acolo. Ne-am uitat la aluat. N-ave nici on
bai. L-o tras aºe de frumos cã nu era
ros, nu era cu praf, numai aceia îi era
vina lui Dió, cã l-o tras!
Verjunca amãrâtã o luat aluatul, se
uita la noi, mormoind ºi jurând
cãinele s-o dus acasã.
Noi, copiii, nu ne zdrobem de problema Verjunii. Noi am fãcut mamii
alte gânduri. Am strigat întrebând cu
gurã mare pe mama: Verjunca de ceo fãcut aºe aluat cu aripi? Ce zâceþi? –
întreba mama. Noi tã mânam, aluatul o avut aripi! Cum? Unde? I-am povestit cã aluatul n-o fost aºe rotund ca
a ii, ci ici colo era mai lungã pãtura ºi
arâta ca º-o aripã. La mama îi era
„Corºeu”
fricã cã va auzi Verjunca ce strigãm.
Io cu sorã me, tã mânam, biztos cã
dârt-acie o zburat aluatul dã pe gard, cã o avut aripi!
Am tãcut cât am tãcut, dar de câte ori fãce mama aluat tã ne uitam la
pãturã ºi controlam. Am zâs mamii: Na, aluatul dumitale nu o sã zboare cã nare „aripi”. Mama ne-a spus, cã dã acie a avut „aripi” aluatul Verjunii, cã
aluatul a fost moale ºi cum l-o sucit la unele locuri s-o intins mai tare.
Verjunca nu a þinut mânie cu noi, dar în familie când se fãcea aluat se zice:
bagã de samã cum suceºti, cã dacã i-a creºte aripi, a zbura „ca aluatul Verjunii”.
(M. I. L ºi I. I. G.)
Cândva – mai ales muierile – duminica dupã-masã „ºideu” la uliþã. Povesteau
întâmplãrile zilei ºi spuneau reþete, cine ce fierbea. De obicei, dacã au terminat
cu masa, mâncãrile rãmase le puneau dinaintea muºtelor. Carnea o astupau sau
o puneau sub sâtã. Zâcala urmãtoare s-a nãscut într-o situaþie asemãnãtoare.

„Îi gãsi ceva sub strecurãtor!”
„Nana Mãruþã era vecinã cu noi. Nu pre vorove de ºide cu muierile ºi ie la
uliþã. Þâneu oaie, pe care þâneu la tãniar din „sic”. Aveu on tânãr cine le ajuta
la sic, îl chemau, Ionuþ. Când vine Ionuþ de la sic, muierile ºideu la uliþã. Nana
Mãruþã nu s-o sculat ºi margã sã deie de mâncat la Ionuþ. O spus numai atâta:
„Du-te-n lontru Ionuþ, îi gãsi ceva sub strecurãtor.”
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„Ulcele dã lapte ºi sãrãriþã”

„Reseleauã ºi ulceauã”
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„Blide de bãdic ºi mojer”
Muierile numa tãceu! Când s-o dus din „trupã” nana Mãruþã, s-or apucat
vorbele: „Vare, ce-o putut mânca Ionuþ de sub strecurãtor?” Deci nu s-o ºtiut ce
o „mnezãzat” Ionuþ.
De atunci, dacã nu vrem sã ºtie „lumea din uliþã” ce-am fiert, dacã cerem de
mâncat, mama ne trimite în lontru spunând: îþi gãsi ceva sub strãcurãtor!”

Poveºtile bunicii
Maica bunã tot ne povestea întâmplãri din familia sa. Nouã ne pãreau poveºti, pe care le povestim ºi noi copiilor noºtri. Când povestea, o întrerupeam
cu întrebãri sã ne povesteascã ºi pãrþile mai înteresante din întâmplãri. Ne povestea despre cumnatele sale, cum învãþa maicã-sa pe nurorile ºi despre viaþa
din „Totiu”.
Iatã câteva care ne-au plãcut!

Dupã brâncile mele, se dospeºte pita!
Fetele s-au mãritat cândva devreme. Rozi ºi Maria Sfârli a cheretit la noi cã
abde aveau 16 ani. Amândouã fete au „fujitolit” cu fraþii, Mitru ºi Toder. Sãracele de ele nu pre ºtiau lucrurile din chindã. Maica tã le învãþa. Ne pune pe
fiecare la lucru rând pe rând ºi învãþãm de tãte. Maria Sfârli tã sã trãja de la
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„Sopon fert”
lucru. Îi plãce mai mult sã margã la Criº dupã apã. Nu spune niciodatã cã nu
ºtie ceva, din contrã, tã sã lãuda: „dupã brâncile mele se ...”
O cheretit rându sã coacã Mãrie Sfârli. Mãrie cerne fãrina cã s-o fãcut tãtã
casa albã. Mama o stat pânã ie o fãcut dospeala. Când u-o întrebat cã: ºti-îi ºi
frãmânþ pita? Spune, da, dupã brâncile mele se dospeºte pita.
Na, diminaþa se scula Mãrie. Iute, iute o frãmântat pita, pe când s-o dus
mama la ie, pitele erau rupte în coºeri.
Se mnira mama, cum cã sunt în coºeri pitele!? Mãrie Sfârli iarã se lãuda:
dupã brâncile mele se dospeºte pita! Mãrie o încãlzit cuptorul ºi o pus pitele în
cuptor. Maica nu i-o zâs nimica „pedig” o vãzut cã pita nu-i dospitã, nu s-a
ridicat în coºarã, pe lopatã arâta întinsã de vreo patru jejete. Aºtepta Mãrie sã
coacã pita.
Pe când s-o copt pita, o vinit bãrbaþii la „früstök”, sã mânânce cã nu ºi-or
dus straiþã.
Scoate Mãria Sfârli pita dîn cuptor. Aduce în lontru lipiiaºul, îl pune pe
masã. Sã apucau de mâncat. Când u-o tãiat bãrbatu-sãu, s-o uitat la Mãrie
Sfârli. Tu Mãrie! Asta poate fi numa lucru tãu! Pita nu era numai coaje! Nu o
avut mnezi. Pe Mãrie u-o suduit, cã s-o dat la plâns. Maica s-o prins din nou la
copt cã la bãrbaþi o trebuit pitã-n straiþã.
Altãdatã când i-o dat mama de lucru, s-o tras la o parte sau o schimbat cu
mine spunând: Moricã, fã tu! Purta oi io apã.”
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Din poveste au rãmas în familie douã zicale. Când facem un lucru ºi vrem
sã ne lãudãm, zicem: „dupã brâncile mele se dospeºte pita”, iar când nu ne
place lucrul pe care îl facem atuncea spunem: „purta oi io apã!” (I. I. G.)

Oala asta, nu e oala aciie...
La Totiu, bidonul, sau oala cu unsoarele, cana cu apã þânem su masã. Era
toamnã, ºi ludaiele erau de mâncat. Vecina o fert ludaie de toamnã. U-o pus su
masã sã sã rãceasã. Dimineaþa când s-o sculat pruncu ca ºi-n ta-rând, fiind
prunc „nyálkos”, mândru, s-o uns pe pãr. În vreme ciie era frumos dacã pãrul
pruncilor, ficiorilor era „lins” ºi dacã sclipe. Dârt-asta se unjau la pãr cu unsoare. Feciorul din vecini, Mihai, dupã ce s-a îmbrãcat, s-o dus la boi cã era
„biriº”. Umbla fiºcurând ºi horind între boi. S-o fãcut dimineaþã. Hortacii sãi so dat la râs. Mihai nu ºtie ce râd, da o râs ºi el cu ii. Dupã on timp o simþit cã e
de râs ceva pã el. O întrebat, cã ce-i de râs? Îi zice unu din „bandã”.
Tu, Mihaie!
Da, inde þ-o umblat brânca azi noapte?
Umblat-o inde o putut! Poate º-a colo inde gândiþ voi!
Da, nu te-ai uitat în cocotoare? întrebau.
Nu, cã n-am aprins lampa! spune Mihai.
Da, du-te, atunce la oblac ºi vezi cum te-ai mânjit cu ceva!
Mihai când o vãzut cã e mânjit cu ludaie, s-o ruºinat. Zâce cãtã hortaci: Am
zmintit oalele. Numai cã oalãle de su masã! N-am umblat la „oala” la care
gândiþi ºi voi. Pãcat. Oala asta, nu e „oala” acie.
Ficiorii râdeu ºi aºe dãdeu bineaþã sara dupã întâmplarea aceasta, apoi la
noapte ºi grijiþ la care „oalã” vi-þi întinde!” (L. M.)

Colacii mãtuºii
Mihãieº s-o dus de cãtanã. Mãtuºa se amãre tare. Dupã o vreme s-o gândit
aºe cã va trimite un „poc” la Mihãieº. S-o dus la poºtã ºi sã înºtiinþeze cum ar
pute ie sã trimitã poc la cãtãnie la pruncu sãu. Când o ºtiut dã tãte, s-o apucat
sã facã pocul. O copt niºte colacuri, cum s-a copt la noi. În lãboº o copt colaci
rotunzi ºi douã rude cu maci ºi cu nuci. Colacii i-o învãlit în merindece, i-o
pus în straiþã ºi o cosut gura straiþei. La poºta i-au ajutat ºi scrie „címu” (adresa), i-au spus ºi fie hodinitã cã Mihãieºul va primi pocul.”
În vreme aceie era mare lucru dacã la cãtãnie cineva o primit poc!
Mihãieº, adicã eu, am fost citit când s-a anunþat cine o primit poºtã! M-am
dus sã preiau poºta. N-am aºteptat nici scrisoare, nici poc! Tã mã gândem, vare
ce-am primit? Mama nu ºtia ºi scrie! Poate cineva s-o gândit la mine!
Când m-au spus cã am „poc”, m-am mirat ºi mai mult. Arãtându-mi pocul
am fost uimit. Am stat numai, ºi n-am putut face nici un pas. Pocul era aºe de
mare cã l-am luat în braþã aºe îl ducem. Cei din camerã, m-au aºteptat.
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Io tã la acie m-am gândit, vare ce o gândit mama cã m-o trimãs aºe poc
mare.
Un pic mi-era ºi ruºine. N-am ºtiut cum ºi-l desfac. Desfãcând colacii, rând
pe rând am pus unu lângã altul, pe pat. Nu ºtiam înde ºi-l pun. Colacii erau
frumoºi ºi þi se fãceau cãtã iele.
Da io tã mã uitam cãtã ii, gândind: vare când oi mânca atâþia colaci? Ce ºi o
gândit mama?
ªi-i þip, nu-i iertat! M-a bate Dumnezo. N-am inde ºi-i pun. Cum am stat
acolo lângã pat, în gândur odatã mã-ntrabã cineva: Frate! Ne dai ºi nouã?
Putem coºtoli? Aºe colaci nici n-am vãzut. Se mireu vãzând colacii mamei.
A, da! Cum ºi nu! Ie, poptiþi cu mine!
Tãþi care eram în camerã mâncam ca lupii. S-o vujit la tãþi! Io, totuº repetam în mine: O, mamã! Trimite-mi, da n-atâta.
O trecut colacii, da mi s-o fãcut un alt gând! Ce ºi fac cu merindecele ºi cu
straiþa? Le-am pus în ladã. Am îndesat bine sã aibã loc.
Mama de bucurie cã am primit pocul, iarã m-o trimis poc! Bucuria me era
tot aºe de mare.
Când m-am dus acasã pe „sobodºag” (în concediu) am dus acasã „lada”
plinã cu merindece ºi cu strãiþi. (I. I. G.)
Din aceasta întâmplare a rãmas zicala, între neamuri: „O, mamã! Trimite-mi,
da n-atâta!” Spunem ºi azi când din ceva primim o cantitate atât de mare încât nu
ºtim unde sã o punem.

Oauãle de gâºte!
Pe vãrul tatii, noi între noi aºe îl chemam Ferkerenc. S-o dus de cãtanã. O
slujit la „husari”. Dupã un timp o vinit acasã la „sobodºag”. Mãtuºa se bucura
ºi aºe o gândit cã i-a face o bucurie mare la Ferkerenc ºi l-a pune ºi doarme în
camera ce chistaºe la noapte. I-o fãcut patul ºi dupã ce s-o culcat a închis ºi uºa
sã poatã hodini bieptu prunc, sã nu audã în lontru nici o zoalã.
Odatã, în liniºtea nopþii aude strigãturile lui Ferkerenc: Ló-ra! Ló-ról! (Pe
cal, sus! Pe cal, jos!), dar aude ºi zdrâmbãrãturi. Aprinde mãtuºa lampa ºi
mere la Ferkerenc cã de acolo s-a auzit zdrâmbãrãturile. Ajungând în sobã
vede cã Ferkerenc ºede pe capãtu patului, patul e mânjit, perinele ºi duna e tot
galbenã.
Îl trezeºte pe Ferkerenc! Ce faci pruncu mneu?
Scoalã-te!
Ferkerenc s-o visat, cã e la cãtãnie ºi face ceea ce trebuie fãcut pe cal. O
zburat peste capãtul patului în jos ºi în sus.
Mãtuºa o þânut coºara cu ouãle de gâºte la capãtul patului. Ferkerenc când
o zburat din pat, o zburat în coºara cu ouãle de gâºte!
Toate s-or spart!
Când o vãzut mãtuºa s-o dat la vãietat! Cum s-or face amu gâºte!
Gâscã era la fiecare casã. Fãceau bani din ele. Penele le vindeu, iar toamna
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îngreºau gâºtile pe care le vindeu ºi le tãieu. Cu unsoare de gâscã fierbau pânã
la tãiatul porcului.
Ferkerenc s-o dus amãrât înapoi. Mãtuºa ºi-o cumpãrat la târgul din Komádi boboci de gâºte pe care le-a crescut cu mare grijã.
Când au început sã ouã gâºtele, muierile zâceau – Bãga-þi de samã inde
puneþi ouãle! Sã nu pãþiþi ca Lina Ciuchi!” (L. M. L.)
Întâmplãrile se povesteau ºezând la uliþã, la ºezãtori, în zile de sãrbãtori când
rudele s-au dus în vizitã una la alta. Pânã ce nu era TV femeile ºedeau mai mult
la uliþã. De obicei, dacã se întâlnesc 2-3 femei, se dau la vorbit. Pe lângã ºtirile
din sat, se mai întreabã reciproc: Ce ai fiert? Cum ai fiert? „Noutãþile”, mâncãrile
pe care pânã atunci nu le-au fiert, „prãbãlesc” ºi întâlnindu-se din nou îºi spun
pãrerile. Aºa învaþã una de la alta. Aproape fiecare gospodinã are scrise
„reþeptele” bine reuºite, ºi acestea trec din mânã în mânã între rude. Adeseori
sunt pomenite zicalele ca:
– Câte case, atâtea mâncãri!
– Nu este mâncare re, dacã omul e flãmând!
– Doba goalã, e bucuria mâncãri!
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Ana Hoþopan

Nanã Anuþã a Deli
Pe nanã Anuþã o cunosc încã din copilãrie. Trebuia doar sã trec imaºul sã mã aflu în faþa casei ei îngrijite ºi înconjurate de flori. Ne
întîlneam adesea ºi îmi fãcea plãcere sã ascult discuþia dintre ea ºi
mama mea. Mi-o amintesc ca fiind o femeie înaltã, cu o þinutã dreaptã,
cu zîmbetul mereu pe buze. Acuma este în vîrstã, însã firea ei veselã nu
a dispãrut nici dupã ce a rãmas vãduvã, trãind cu nepoþii ºi strãnepoþii
ei. Într-o dupã-amiazã am stat de vorbã ºi ne-am amintit împreunã de
viaþa ei petrecutã în satul nostru natal, Micherechi.
– Nanã Anuþã, inde te-ai nãscut?
– Io m-am nãscut în Rãmâniie. Noi am fost þîgani rãmâni, n-am ºtiut þîgãneºte
nici atîta (aratã cu degetele), nici amu nu ºtim.
– Pã vreme cînd ai vinit la Micherechi, þîganii dã aiici or vorovit þîgãneºte?
– Nici aiici n-or vorovit, n-or ºtiut.
– Da, pãrinþî dumnetale, uã bunicii or vorovit þîgãneºte?
– Nici unu. Cã tata mneu o fost aºe corciturã, cã tata lui o fost rãmân, numa
tata mneu ºi-o luuat þîganã, adicã pã mama me. Nu o fost aºe þîganã aliaºe
(aljas = josnic), ce o fost bine darã, ca lume, am fost ºi noi darã, ca rãmânii.
Numa amu cã ne-o fost numele þîgan. Tata mneu o fost aºe albineþ, o avut
musteþe, ºi o pteliþã aºe frumoasã, cã nici on rãmân nu o avut aºe ca iel. Þîganii
unguri îs mai bãrnaci, da noi am fost albi-albi. Tãþî fraþî mnei, ºi þîganii tãþî dîn
Mãdãras or fost albi, ieste care or avut uãti mnerii. Nu þ-o fost greaþã dã ii. Nu
ºtiu d-înde s-or rãsãdit ii aºe. ªi þîganii dîn Micherechi or fost albi. Dã socrumneu nime n-ar fi zîsã cã-i þîgan. Aiiºte dîn Micherechi zîceu cã mã-sa s-o
culcat cu on rãmân. ªi fraþî mnei s-or însurat cu doauã þîgane fainã, aºe gurã
mîndrã or avut ºi dinþî albi cã ai fi putut be apã rece dîn gura lor. Tãþî pruncii
lor or fost frumoºi ºi albi. ªi amu zîce nevasta asta cînd mã spalã: „Tulai, maicã,
da cum poþî fi aºe albã? Tulai, maicã, cã mîndrã ptele ai!” Noi sîntem mai albi,
cã aºe ne-am corciolit cu rãmânii.
– Þîganii mai negri or fost urîþî?
– Nu, or avut semne mîndre, n-or fost aºe ºi-þî fiie greaþã dã ii.
– Ce nume aþî avut?
– Rácz Gheorghe, o fost tata.
– Ungureºte aþî ºtiut?
– Io n-am ºtiut, mãicuþa me, nici amu nu ºtiu bine. Noi tãþî þîganii dîn Mãdãras
am vorovit rãmâneºte, cã n-am fost þîgani mulþî în Mãdãras, mai mult dã ºasãºapte familii n-am fost. Aºe or fost acolo þîganii ca rãmânii: merem la lucru,
merem la secere, bãtem ºi voioage, merem ºi la lipit. Noi n-am fost aºe þîgani
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aliaºi (aljas = josnic), cã ºi ºidem acasã tãtã vara. Noi am lucrat cu tata, merem
ºi la sãpat dã tenti.
– Aþî avut pãmînt?
– Da, tata mneu o avut tri holduri (hold = iugãr) dã pãmînt. ªi acela îl
sãmãnam cu tenti ºi cu grîu, ºi merem la secere ºi la sapã. Mai apoi am fost tã
pã la gãzdãºag (gazdaság = cooperativã), ºi am fãcut voioaje, ºi pã la secere pã
la moºinã, iarna Dele cota cu hidede.
– Cînd aþî lucrat afarã la holdã uã la gãzdãºag, mîncaþî laolaltã cu ciielalþî
uoameni?
– Nu sã trãjeu dã noi. Tã zîceu: „Hai aiici nanã Anuþã! Doamne nu lãsa cã
aºe vã luuãm ca pã noi! Cã vã ºtim ce uoameni sînteþî. Nu furaþî ºi nu umblaþî
ºi colduiþî (koldul = a cerºi). Dumnevoastrã lucraþî ca noi, ca lume.” N-or rîs dã
noi. Ne culcam laolaltã, tãt uomu o avut patu lui, apoi sara mai rîdem, mai
ciufulem (csúfol = a-ºi bate joc). Iera cînd sã mai trãjeu dã noi, da ºi noi ne
spãlam, ne spãlam hanele, ne chistãlem.
– Ce zîcei cînd videi þîgani ºi culduiascã?
– Nu-mi plãce dã ii. Îmi iera ruºine.
– Pã la casãle rãmânelor aþî lucrat?
– Merem ºi vãruim, ºi pã nopsam (napszám = platã cu ziua). ªi amu mãrg, ºi
nevasta noastã mere ºi lucre în folii (sere).
– Mama dumnetale inde s-o nãscut?
– În Inand, nu dãparte dã Mãdãras.
– Ce ºtiþî, dã inde or vinit strãmoºii dumnetale, mai dã dãmult?

54

IZVORUL

– Nu ºtiu d-înde or cheretit bãtrînii.
– Dumnevoastã nu sînteþi aºe negri la ptele ca ciielalþî þîgani, dîn altã parte.
Asta dîr ce îi aºe?
– Zîcem cã sîntem þîgani albi. Nu ne cunoºtem dîntrã rãmâni.
– Tata dumnetale o ºtiut zîce cu hidede?
– Daaa!! Merem la ospeþe, merem la nontã, ºi io merem cu tata. Tata mneu
o fost mare muzîcant. Iel zîce jocurile duminica, acolo la Mãdãras. Acolo la
mneazã, la on ceas mereu la joc. ªi io merem. N-am fost aºe îmbrãcatã bine,
cã am fost zece la maica. Tata mneu o fost mare hididuº, apoi o mai bãut cîte
oleacã, ºi-apoi aºe o fost viaþa. Io merem la joc, ºi m-o jucat ficior dã rãmân.
Jucam acolo întrã fete, n-o fost cã io-s þîganã!
– Cum te-ai cunoscut cu bace Toader?
– Noa, aºe m-am cunoscut, mãicuþa me, cã bunicu lui ºi cu bunica me or
fost fraþî. Io cu el am fost vãr a doiile, dupã pãrinþî. ªi iel o vinit la noi cã o auzît
cã tata mneu îi muzîcant mare, atunci o fost sclobodã graniþa. ªi iel o vinit
acolo la Mãdãras, da n-o vinit la noi mai nante, cã tata mneu o avut on frate ºi
acela o stat tare bine: o avut cai, o avut vaci, o fost gazdã p-îngã noi. Cu tata
mneu s-o dus duminica la joc, º-apoi ºi io m-am dus, º-apoi m-or jucat ficiorii,
º-apu iel m-o vãzut ºi aºe ne-am dat laolaltã.
– Atunci bace Toader o ºtiuut ºi zîcã cu hidede?
– Da, fainã o ºtiuut zîce!
– Dã cîþi ani o fost atunci bace Toader?
– Cam dã 18–19 ani.
– Dîn familie or ºtiut mai mulþî ºi zîcã la hidede?
– Da, ºi fraþî mnei or ºtiut, am avut patru ficiori. Fainã or ºtiut zîce, danþuri
rãmâneºti. Mereu pã la ospeþe pã la Ciumedi, pã la Tãmaºda, pã la Turda. Îi
temau aºe ºi margã. Vineu cu cociie dupã ii, cu þîngalauã (clopoþei = csengõ)
ºi pene, ºi mereu la nunþî, ºi tata mneu mere. Tãtã familie o ºtiut. Asta o fost o
rangã întrã þîgani ºi ºtii zîce la hidede. Or fost mai vãzuþî dîcît ciielalþî þîgani. Pã
tata mneu aºe l-or luuat acolo în Mãdãras ca pã rãmâni.
– Þîganii cu cine sã cãsãtoreu?
– Cu þîgani, da ºi cu rãmâni.
– Dupã ce v-aþî cãsãtorit inde aþi ºezut.
– La Micherechi. N-am rãmas în Mãdãras. Cã uomu mneu o avut doauã
surori ºi or murit cînd or avut 16 ani, într-o varã or murit dî la soacra me. ªi iel
o rãmãs sîngur la pãrinþî. ªi iel o zîs cã nu-ºi lasã pãrinþî, ºi vine aice. Aºe cã
am vinit io cu iel, cã noi am fost zece, fata me, am fost sãraci, ºi mie m-o plãcut
dã iel, cã o fost la rînd, ºi pãrinþî lui, or fost la rînd darã, ºi ºi tata lu uomu
mneu o ºtiut zîce la hidede fainã, ºi soacrã-me o fost la rînd, or avut casã... ªi ii
or fost frumoºi, or fost þîgani albi.
– Cîte familii dã þîgani or fost atunci aiici la Micherechi?
– 7–8 familii or fost. Nici unu n-o ºtiut þîgãneºte. Pedig (deºi), mie m-ar plãce
ºi ºtiu.
– Pã vreme aciie þîganii s-or cãsãtorit cu unguri?
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– Nu tare, atunci nu s-o învãluiit cu ungurii, amu mai nou sã cãsãtoresc. Cã
ºtii cum o fost. Dacã ai fost þîgan n-ai trãbuit la soacrã uã la socru, cã or zîs cã
ieºti þîgan. Sã întolocau mai tare cu þîgani unguri dîn ªercad ºi cu þîgani rãmâni
dî la Alete. Da þîganilor le plãce mai mult ºi sã cãsãtoreascã cu þîgani, ii întrã ii.
– Casa asta noauã, cînd v-aþî fãcut?
– Amu-i 16 ani. Noi am ºezut tã pã uliþa asta. Am avut alta casã, da pã aciie
u-am spart, pedig (deºi) o fost casã bine, numa cã bace-to Toader o zîs cã iel
numa aºe a muri hodinit dacã i-a face la nepotu aiista casã, cã tata la nepotu
aiista o cam bãut ºi n-o fost aºe gîndit cum am fost noi. Noi tãt am strîns, fata
me, tã la lucru ne-am dus, tã ºi avem ce ne trabã.
– Nanã Anuþã, dumnetale cîþi prunci ai avut?
– Tri prunci îmi trãiesc, on prunc ºi doauã fete. N-am putu ºi fac mai mulþî,
cã am fost tã la lucru ºi nu m-o biruiit aiici doba. Soacrã-me tã zîce cãtã mine
ºi fac, ºi fac, cã ie o avut doarã ºapte prunci ºi tãþi o murit dã un an dã doi, ia,
ºi fetele cînd or fost dã 16 ani or murit, numa iel, Dele o rãmãs. ª-apu aºe neo fost viaþa, gre!
– La beserecã mereu þîganii?
– D-apu ce ºi zîc? Fost-or care or mãrs. Fost-or. Mariºca Galii, tata ii o fost
mare hididuº, mere Uãniþa, sorã-sa, apu o fost ºi Fira Galii, ºi aciie mere dumineca. Iera care mere. ªi io aº fi marsã, dar n-am putut mere, dragã, cã ieram
tã ustãnitã, dumineca ferbem ºi ieram cu pruncii.
– Pruncii i-aþî botezat?
– Da, la ºasã sãptãmâni îi ducem la beserecã. Vine la noi popa cu cruce. Ne
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þînem dã beserecã. Mie îmi plãce, ºi amu aº mere, da nu mã pot duce dîr
picioru aista. Aºe îmi place cum cîntã, da nu poci mere (plînge).
– Nanã Anuþã, aþî sucuiit ºi ferbeþî mîncãruri þîgãneºti?
– Nu! Noi fãcem aºe mîncãri rãmâneºti, ca lume. Noi nu sîntem aºe þîgani cã
na amu aºe cãrnuri, uã aºe mîncãri am mîncat, dã oi ave, dã n-oi ave, asta-i
musai ºi-o ieu. Nu! Ca lume am fãcut. Cînd am avut am fãcut ºi noi, cînd n-am
avut am rãbdat. Am fert ca oamenii dîn sat: croampe, leveºe, pãsulã, cureti, ce
vine în rînd. Mai cureti umplut, mai aluat fãrã zamã, ca pã aiici pîn sat, nu
sîntem aºe þîgani cã tã carne, tã carne...
– Dã îmbrãcat, cum v-aþî îmbrãcat?
– Nu ne-am îmbrãcat ca þîganii în hane larji uã cu pene. Ne-am îmbrãcat ca
oamenii dã aiici, aºe ne-am învãþat ºi noi.
– Aici în sat, dupã ce te-ai mãritat te-ai dus la joc?
– Dusu-ne-am! (rîde cu dulce). Mai ales la Paºti. Le ducem uoauã la hididuºi,
apu le ducem nmeazã, le ducem clisã, le ducem pitã. Ficiorii îºi puneu dosuri
înante aºe cu pene, care ierau ii mai gãzdãcoi, mai aleºi ficiori, apu zîceu cãtã
fata care juca înante: „Na, amu tu duminicã ºi aduci dã mneazã la hididuºi ºi
la chizeºi”.
– Nu se fereau dã fetele dã þîgan. Duceu ºi iele?
– Auu! Nuu! Io tã mã ducem pã la joc ºi pã la ospeþe dupã bace-to Toader,
cã m-o plãcut ºi joc, da n-o fost dãschilinire cã-s þîganã ºi sã sã tragã dã mine.
Dimineaþa cînd vinem ne pocoleu. Da, aºe o fost. Nu sã trãjeu dã noi, tare la
rînd or fost. Ne dãdeu uomeniie, ca la lume. Nu cã amu noi sîntem þîgani. Noi
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n-am fost aºe ºi furãm, fata me, noi, cum ºi zîc, n-am ublat aºe dupã mortãciuni. Noi cînd ne-o trãbuit carne ne-am tãiet porc, ºi amu ne-am tãiet.
– În sat or fost þîgani care or mîncat mortãciuni?
– Da, fãtuþa me, fost-or care or mîcat, da puþîni, tare puþîni.
– Ce-or zîs þîganii dã aciie care or mîncat?
– Ce ºi zîcã, noi n-am avut bai dã aciie. Nu ne-am sfãdit, n-am avut bai. ªi
amu mai auzîm cã sînt þîgani care umblã în sat dupã mortãciuni, da nu-s daiici. D-apu, nu-i tãtã lume la fel. Noi ne tãiem porc, fãcem cãrnaþ, cardaboº,
temam neamurile, le fãcem cinã, le fãcem mîncare, ne zîce bace-to Dele cu
hidede, mai jucam, mai horem.
– Pruncii dumnitale or mãrs la iºcoalã?
– Da!
– De ce ai crezut dã bine ºi sã ducã?
– ªi le fiie mai uºoarã viiaþa lor, ºi nu lucre cît am lucrat noi. Iacã pruncu
aiista a mneu o fost dascãl. Tri uã patru ani. Da, apoi aºe o fost cã o vutã
trãbuiit ºi margã ºi mai înveþe ºi bace-to Dele o zîs cã iel nu l-a lãsa, cã atunci
cu cine a mere ºi zîcã, ºtii cã Iancu zîce cu hermonicã. ªi nu l-o lãsat ºi apoi so cãsãtorit. ªi-o luuat dî la Alete o þîganã, numa tare rendeºe (ordonatã) îi, n-ar
zîce nime cã-i þîganã.
– Tãþî pruncii dã þîgan mereu pã atunci la iºcoalã?
– Tãþî mereu aici în sat. Fãceu opt clasã, da mai dãparte nu tare or mãrs, cã
pãrinþî ierau sãraci, nu tãþî ierau într-on fel, nici amu nu sînt tãþî la fel.
– Tînãrii dã þîgani sã cãsãtoreau mai dã vreme, mai dã tînãri?
– Nu aºe tare! Mai dãvreme sã cãsãtoreu rãmânii, crede-mã, cã bace-to Dele
ºtiie, cã mere la ospeþã. Apu fãce cãtã ie: „Da dã cîþi ani îi mnireasa uã junele?”
Apu zîceu: „A! Las-o amu, cã tînãrã-i, cã n-o vrut a lor ºi-odeie, Cã n-o fost
dãcît dã 15–16 ani. ªi-apu tãt o plîns mã-sa tãtã noapte, cã n-am biruiit cu
fata, dîce nu s-o mãritat dupã cine o vrut ii, mai dã gãzdãcoi.” Întrã þîgani sã
mãritau pî la 16–17 ani, da ºi 18. ªi io am fost înt-a 18-le an. Bace-to Dele o fost
dã 19 ani cînd m-o luuat.
– Þîganii sã cãsãtoreau dîn dragoste?
– Da. Tata mneu nici n-o vrut ºi mã deie aiice, cã m-am cãpãtat io ºi acolo,
în Mãdãras. O zîs cãtã mine cã mai bine ar fi aci, dîr ce ºi meri tu pã acolo cînd
ºi aci îþi capeþî? Da, haba cã dacã m-o plãcut pã iel!? O fost fainã ºi o ºtiut zîce
mîndru, ºi o fost chistaº ºi o fost ocoº (cuminte). Mie m-o plãcut dã iel cã o
lucrat, n-o fost bãutor. ªi am vinit cu iel. Întrã þîgani care o fost bãutor ºi n-o
lucrat, nu tare o avut uomãniie.
– Aciie care s-or cãsãtorit la ªercad, vineu aiici ºi ºadã?
– Nu tare, tã la ªercad sã trãjeu. Cã or zîs cã-i oraº ºi îi mai uºoarã viaþa. Rar
care vine aiici dîn ªercad, rar.
– Muierile dã þîgan or bãut?
– D-apu cîte on fél deþi (jumãtate de decilitru), doauã, da nu sã îmbãtau. ªi
io am mai bãut cîte olecuþã, aºe ºi am voie mai bunã.
– Cînd mereþî dîn sat, spuneþî cã sînteþî þîgani?
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– Io n-am tãgãdit, io tãt aºe am zîs cã-s þîganã. Io ºi amu cînd am fost la kórház
(ºpital)... D-apu, o fost acolo o unguroaie ºi o rîs cã „Ilyenek a cigányok! Kinek
kell cigany gyerek?”, ºi aºe, º-apu io le-am spus, io zîc „Nu vi-i ruºine cã rîdeþî
aºe dã þîgani, cã nu-s tãþi p-o formã. ªi io mis þîganã”. Atunci or zîs: „A nem
hiszem Kovács néni, hogy maga is cigány!” „Hát, ha hiszed ha nem, én az
vagyok!” – zîc cãtã ie. „Hát, pedig maga nem mutat, hogy cigány lenne!” – zîce.
„Hát, hiaba nem mutatok – zîc, nekünk van szép házunk!” ªi am fost la doctoru
Mark, º-apu iel o spus acole cãtã hortacele mele cã nanã Anuþã ºi bace Dele or
umblat ºi mã înveþe cu hidede ºi zîce cã bace Dele „nagyon okos ember volt”,
cã io am putut învãþa dã doctor, da hidede nu u-am putut învãþa. Bace Dele
mere la iel sara ºi-l înveþe, ºi o zîs tatã-so, Tîble: „haide Dele, cã aºe dã bine þ-oi
plãti, ºi învaþã pruncu ºi ºtiie danþurile dîn Micherechi.” Da, zîce doctoru Mark:
„Nanã Anuþã, nu le-am putut învãþa. Ce cap o avut bace Dele! Bace Dele o fost
cel mai ocoº om dã pã lume asta, cã iel dacã o auzît o horã, aciie u-o ºtiuut
zîce. ªi io, iacã, dã doctor am putut învãþa cu hidede n-am biruuit. ªtiu aºe
olecuþã Periniþa, da nu ºtiu nici un dans dã la bace Dele. Tã mã gãndesc, nanã
Anuþã, noapte aºe la bace Dele, cum o ºtiuut iel învãþa aºe ºi rãmâneºte ºi
ungureºte, cum o ºtiuut iel zîce el acolo pã haieu (hajó – vapor), külföldre?”
– ªtii pã uoarecine care sã mîniie dacã-i zîceu cã-i þîgan?
– Ierau care sã sfãdeu ºi zîceu: „Futã-i dracu pã mã-sa! Ce rîde iel dã mine,
cã io-s þîgan!?” Noi nu ne-am sfãdit cu nime, dacã or zîs cã sîntem þîgani. Na, tã
nu-mi picã bine cînd aud cã rîde aºe, na!
– Dumnetale te-ai fi mãritat cu on þîgan negru ºi care ar fi mîncat mortãciuni?
– Nu, fost-o, la mine în sat, on ficior care m-o vrut, da io am fost o muiere
aºe jingaºe. Io nici dupã dragoste n-am fost aºe. Mie tã dã bace-to Dele m-o
plãcut, cã o fost uom fainã.
– Bace Dele o trãiit tãtã viaþa lui aiici în sat. De murit a murit la Szeged. De
ce?
– D-apu, cã o fost tare beteag. O avut bai aici la gîrt, ºi l-am dus la Szeged cã
da dacã acolo l-or pute ajuta. Da cînd m-am dus la iel, o zîs cãtã mine: „Auzî,
dacã uoarece sã-ntîmplã cu mine ºi nu mã duci d-aiice, ºi mã-ngropi aiice. ªi
nu-þi faci tu zoalã ºi telºig, cã vezî tu, noi n-avem aºe neamuri, nu mã duce tu
pã mine d-aiici cã ºi aiici îi pãmînt. Io tãtã noapte nu dorm dã durerele mele ºi
tãtã noapte mã uit la besereca aciie. Vezi-o? La besereca aciie, ºi tãtã noapte
mã rog. Cã acasã dacã m-i duce tu nu-i vini la mine la temeteu cã-i fi beteagã
– vezî parcã o ºtiut – pruncii nici aºe, tu mã îngroapã numa aiici.” Atunci o
fost elnökasszony (preºedintã) aiice ºi-o zîs cãtã mine : „D-apu, nanã Anuþã,
cum ºi-l leºi acolo?” ªi aºe cã, m-o ajutorat ºi ie, ne-o dat bani ºi-l aducem
acasã. ªi aºe l-am adus acasã ºi l-am îngropat aiici în temeteu.
– L-aþî îngropat cu popa?
– Da. Aiici în temeteuu nou.
– Aici în sat þîganii n-or avut temeteu dã chilin?
– Nu. Tãtã lume o fost îngropatã cum o vinit ºiru. Dacã aci am picat io ºi
lîngã mine on rãmân, acole l-o îngropat.
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– Lui bace Toader i-aþî fãcut mormînt cum fac micherechenii?
– D-apu, nu-i tumna aºe fainã, nu-i cu fideauã (fedél = capac), numa cruce
u-am fãcut aºe dã þiment ºi fainã ºi chipu lui îi acole aºe cu hidede.
– ªi aiici iera suca ºi-i cînte mortului hora care i-o fost mai dragã?
– ªi aiice, mereu acolo afarã în temeteu, ºi dupã ce o gãtat popa îi zîceu
hora lui. Îi zîceu ºi hora mortului. Bace-to Toader u-o ºtiuut zîce tare mîndru
la hidede. Aºe dã mîndru sã vãieta dupã mort. Dîn hidede sã cînta.
– Numa þîganii duceu hidede la mort?
– Mai dãmult, dãmult duceu ºi rãmânii cînd mure uoarecine dã tînãr ºi iera
mare durere, uã cînd mure uoarecine mai dã gazdã. Atunci îl temau pã baceto Toader ºi-i zîce hora mortului. Iel aºe s-o ºtiuut cînta dîn hidede ca muierile.
Plînjeu muierile cînd sã cînta iel aºe.
– Cum þî sã pare lume dã astãzî?
– Mai dãmult n-o fost lume aºe dã nealcoºe, amu-s tare nealcoºi. Or fost mai
prietenoºi: ierau vergeluri, petreceri... Mereu cu ficiorii la colindã. Vineu ficiorii la noi dã sara, în sara dã ajun, colo la 10 ceasuri. Îi temam înlotru, le
dãdem colac ºi bãuturã. Beieu ºi mîncau ºi diocorleu (fãceau exerciþii) cîntãrile
acile, apoi mereu ºi dã cãtã zuuã vine bace-to Dele acasã, aduce bani... Iera
bine, atunci am trãit ºi noi mai bine. Mereu tã pî la fete dã gãzdãcoi. Mere cu
iel ºi cînte ºi Iancu, pruncu nost ºi Zsiga. Gazda îi lãsa în casã, ºi ficiorii o
trãbuit ºi joace fata, o sculau dîn pat ºi trãbuie ºi joace. Apoi gazda îi plãte la
hididuºi. Da amu nu ieste, nu ieste nimic.
– Dã cînd nu mai ieste nimic?
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– Dã cînd o murit Dele, dã 16 ani. Amu numa pocãiiþî umblã ºi colinde.
– Fost-o în sat uoarecine ºi sã cãsãtoreascã cu þîgan?
– N-o fost nime.
– ªi dacã tînãrilor le-ar fi plãcut unu dã altu, atunci pãrinþî i-or fi lãsat?
– Nu. O fost o fatã a G...-lui, la aciie tare i-o plãcut dã bace-to Toader. Aciie
plînje noapte la fereastã dupã iel. Vine, mere la bace-to Dele la fereastã ºi
plînje cã ºi o lese în casã, uã ºi margã afarã la ie. ªi mama ii n-o vrut s-o lese,
nicicum, nicicum n-o vrut s-o lese. ªi-apu ie tãt o plîns ºi s-o amãrît, cã o vutã
mere cu tãte brîncile dupã iel. Da, lui Dele nu i-o trãbuit, cã mama ii zîce cã
cum s-a mãrita fata ii dupã þîgan. Tãt îmi zîce soacrã-me (rîde cu dulce). O
datã, zîce, o fost ºi ie la misãrniþã (mészárszék = mãcelãrie) ºi o vinit ºi mama
fetii, G...oaie. Fut-o dracu! M-o zîs: „Rozi, grîjeºte dã ficioru tãu, ºi nu umble
dupã fata me.” Atunci soacrã-me i-o dat 2-3 pãlmi, u-o pãlmit pã G...oaie. „A,
bat-o ºe ºi ºe, da fata ta vine la pruncu mneu ºi plînje la fereastã ºi iasã afarã.
Tu-þî porunceºte la fatã, cã la on ficior nu ii ruºine, da la fata ta ii ruºine cã
vine.” Da, fata ºi-ar fi tãgãdit ºi pãrinþî, numa ºi-o ieie Dele, da lui nu i-o trãbuit.
– Þîganilor le-ar fi trãbuit pã rãmâni în familie?
– Nu tare.
– Dîr ce?
– Cã or zîs cã tã rîd dã noi, noi tã þîgani om fi.
– Dîr ce or rîs dã ii?
– Cã ne-o fost numele þîgan, pedig am lucrat: la secere, la moºinã, pã tã
locu. ªi am fost sãraci. Da, tãt or rîs dã þîgani ºi dîrce or lucrat ºi or fost bine. ªi
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amu ieste multe muieri cã-s mai ultima dîcît þîganele, io le ºtiu, d-apu aºe o fost
suca. Tãte rîde, dîr ce ieºti þîgan. E, da ieste különbség (diferenþã) ºi întrã þîgani!
– ªtii pã uoarecine care º-o fi luat casã în sat, întrã rãmâni?
– Nu ieste. Þîganii zîc cã n-ar mere prîntrã rãmâni, na, mai vãzut-ai!? Cã,
zîc cã rîde lume dã þîgani. Hiába tiszták vagyunk, csak mondják: „nem szeretjük
a cigányokat.” Na! Nepotu mneu s-o însurat cu o unguroaie d-acolo dã dãparte,
dîn Rãmâniie, pedig nepotu are soacmã (szakma = meserie) bunã ºi tã rîde dã
iel: „Te cigány vagy!” ªi apu o bate, atunci iel îi dã. Apu viiaþã îi aciie? Apu nici
ie n-ar trãbuii ºi zîcã, cã ºtiuut-o ie cînd o mãrs dupã iel cã-i þîgan. Pedig îi
frumos, cã nime n-ar zîce cã-i þîgan. Tãtã lume ar trãbuii ºi margã dupã foaita
(neamul) lui.
– Nanã Anuþã, cîþî ºideþî în casa asta?
– În casã ºede nepotu cu familie lui ºi în cohe (bucãtãrie) ºed io, sîngurã,
nepoata sã culcã cu mine.
– Mai ieste ºi amu inde sînt înt-o casã mai multe familii?
– Sînt cã ºed laolaltã 3-4 familii, adicã gazde. Îs nouã uã zece înt-o casã ºi
tãþî îs laolaltã. Trãiesc pãrinþî ºi fraþî cu familie lor. Da, au doauã-tri sobe, au
casã mare. Ferb laolaltã, pune ºi ista bani, ºi cela, aºe mãrg laolaltã. Îs laolatã
cu banii, ºi îºi taie porci.
– Nanã Anuþã, mai ieste în sat zenekar (taraf) dã þîgani?
– Nu ieste. Cu bace-to Dele tãte-tãte s-or gãtat. Nici nunþî, nici nimic...
– Nepoþî ºi strãnepoþî ºtiu zîce la hidede?
– Nu tare. Numa nepotu, pruncu lui Mãrie, acila ºti tãte-tãte danþurile lui
Dele, da nici iel nu mere nicãri ºi zîcã, rar mai mere cu hortacii ºi zîce ungureºte.
– Nu-þî pare rãu?
– Da, cum ºi nu-mi parã rãu. Tã le zîc, ºi înveþe, cã aºe hidede le-aº lua!
– Nevasta nepotului dumnetale voroveºte rãmâneºte tare bine.
– Ie îi dî la Tãmaºda, dîn Rãmâniie. Da, ie ºti bine ºi þîgãneºte. Tã zîc cãtã ie
ºi ne înveþe ºi pã noi, cã io tare aº vre ºi ºtiu. Ar fi bine ºi ºtiie ºi pruncii, cã am
auzît cã tare pãrtãlesc (pártol = a pãrtini) amu limba þîgãneascã. Da, io înþeleg
mult dîn ce vorovãsc, cã vorovãsc aºe mai mult pã rãmâneºte. Nu-i rãu aciie ºi
ºtii mai multe limbi!
– Nanã Anuþã, îþi mulþumãsc mult. Îþi doresc voie bunã ºi sãnãtate!
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