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Emilia Martin

Vremuri
încremenite
în clipe
Fotografia – mijloc de înregistrare şi documentare

Fiecare fotografie îşi are propria istorie, este o piesă caracteristică mediului personal,
dar totodată constituie şi o parte integrantă a culturii unei comunităţi, conţinând numeroase informaţii despre o perioadă de timp veche de 150 de ani. Informaţiile înregistrate
în fotografii – tematica, instalaţia, datele referitoare la persoana fotografului, însemnările
imprimate şi scrise cu mâna, interviurile realizate pe baza pozelor, etc – de multe ori transmit
date foarte importante, având şi un rol funcţional şi emoţional aparte. În fotografii sunt
imortalizate cele mai importante evenimente din viaţa de familie şi din cea individuală.
Ele conţin multe informaţii despre modul de trai şi depre modificările acestuia în timp.1
Începând cu anii 1980 fotografia a devenit un subiect de cercetare important pentru antropologia culturală2, care îşi propune studierea sistematică a culturii, adică a caracterului
existenţei umane, a formelor de atitudine transmise prin tradiţie de la o generaţie la alta3.
În centrul cercetării culturii vizuale se află şi fotografia ca sursă şi ca obiect de cercetare.4
Pe baza fotografiilor existente putem stabili patru perioade distincte în istoria fotografierii.
Prima perioadă este cea de la începutul răspândirii fotografiilor în mediul rural (cca. anii
1880) până la primul război mondial, când fotografierea însemna un act de prestigiu, un
simbol al statutului familiei şi individului în comunitatea respectivă. A doua este perioada
interbelică, în care, în modul de reprezentare găsim o îmbinare a trăsăturilor culturii ţărăneşti tradiţionale cu influenţele burgheze şi cu elementele urbane. După anii 1945, odată
cu răspândirea aparatelor de fotografiat, cu apariţia pozelor făcute de fotografi amatori,
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modul de reprezentare se schimbă total, prin îmbogăţirea tematică a fotografiilor şi
prin mutarea accentului pe prezentarea individului şi nu a comunităţii. După evoluţia
aparatelor fotografice au apărut fotografiile digitale, ceea ce a transformat total modul
de reprezentare şi expunere. În zilele noastre fotografiile familiale sunt prezente în
reţelele de socializare cu circuit deschis de pe internet oferind posibilitatea de contact
cu persoane apropiate dar şi străine, necunoscute.
Prima fotografie cu temă etnografică din Ungaria datează din anul 1843 şi reprezintă
personaje în port unguresc din Ardeal.5 În cele mai vechi fotografii ale românilor din
Ungaria făcute în atelier sau în aer liber, putem sesiza gustul caracteristic acelei vremi.
În această perioadă doar cele mai înstărite familii şi-au putut permite fotografierea
evenimentelor de familie sau recomandarea tablourilor de familie făcute în studiouri.
Ce este de fapt fotografia? Este purtătoare de informaţii, mijloc de înregistrare, modalitate de oglindire a normelor culturale şi etice, memorie vizuală a comunităţii şi a
individului.
Ce putem descoperi pe baza fotografiilor? Îmbrăcămintea, ţinuta, generaţiile, rangul
social şi economic al fotografiaţilor, raportul dintre proprietar şi fotografii, transformările care s-au produs pe parcursul deceniilor. Dar şi persoana fotografului, locul, timpul,
modul, funcţia fotografierii, aranjarea persoanelor fotografiate, dimensiunile, anexele
fotografiei ne oferă informaţii suplimentare importante.
Fotografia treptat s-a integrat în cultura fiecărei pături sociale, devenind un mijloc de
documentare. Prin fotografiile vechi de familie se poate cunoaşte imaginea societăţii,
noţiunea şi funcţia familiei, a generaţiilor, a grupurilor de activitate, precum şi datele
legate de îmbrăcămintea tradiţională.6
Fotografiile românilor din Ungaria se leagă în general de anumite evenimente de
societate, în funcţie de care pot fi clasificate în mai multe tipuri.

Fotografii de nuntă

În număr mare sunt reprezentate fotografiile legate de cel mai important şi memorabil
eveniment al vieţii omului, căsătoria. Fotografierea a fost inclusă în şirul obiceiurilor
de nuntă, devenind o tradiţiie în care locul, timpul, personajele sunt bine stabilite. În
număr mare s-au păstrat fotografii care îi reprezintă pe miri. Fotografiile mirilor erau de
obicei expuse vederii în camera „curată”. Începând cu anii 1960, fotografiile de cununie
au fost expuse şi în vitrinele fotografilor, prin urmare au implicat observaţii critice sau
de recunoştinţă din partea comunităţii.
La fel, în unele localităţi a fost răspândit obiceiul de a se fotografia toţi nuntaşii împreună, astfel sunt multe la număr şi fotografiile de grup făcute în faţa bisericii sau în
alt loc în aer liber, în faţa cortului, în curte. Începând cu anii 1950, în urma răspândirii
aparatelor de fotografiat au apărut şi fotografii care reprezintă alaiul de nuntă.
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Mirii Petru Maniu
şi Elena Ardelean,
Giula, 1908

Mirii giulani Gheorghe Maniu
şi Haász Katalin

Mirii Petru Câmpian şi Ofelia Budai,
Giula, anii 1940
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Nuntaşi din Săcal,
1947

Nuntaşi
din Chitighaz
în faţa cortului

Nunta
lui Gheorghe Godja,
Otlaca Pustă, 1950
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Poză de grup
cu nuntaşi din Săcal,
1954

Ioan Ruja şi Ana Sava
la nuntă, Micherechi,
1956

Nuntaşi
din Chitighaz în faţa
bisericii ortodoxe
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Micherechenii
Dimitrie Isai şi Ana Pui, 1959

După cununia
lui Dimitrie Isai
şi Ana Pui,
Micherechi, 1959

Cununia
lui Gheorghe Martin
şi Maria Sava,
Micherechi, 1959
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Alai de nuntă
în Micherechi, 1959

Alai de nuntă,
Micherechi, 1959

Nuntaşi,
Micherechi, 1959
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Anii petrecuţi în armată

În fiecare familie sunt păstrate fotografii din anii petrecuţi în armată, aşa numitele
„tipuri dă cătănie”. De obicei perioada trecerii băieţilor în rândul feciorilor coincide
cu înrolarea în armată, soldatul fiind recunoscut prin aceasta ca bărbat apt pentru
întemeierea familiei proprii. Feciorul soldat este şi un simbol al forţei şi continuităţii
familiei din care face parte.
Multe dintre aceste fotografii reprezintă un singur soldat sau un grup de soldaţi. În
unele cazuri tata îmbrăcat în haine „de cătănie” a fost fotografiat impreună cu familia
lui. În perioadele războaielor mondiale au fost răspândite în familii fotografiile în care
copiii ţin în mână fotografia tatălui plecat în armată.
Aici trebuie să amintim şi plachetele răspândite de negustorii ambulanţi în perioada
primului război mondial, având în imagine un soldat şi simbolurile Monarhiei AustroUngare. Placheta, decorată cu broderie, trebuia întregită cu portretul soldatului, devenind
astfel o amintire şi o piesă decorativă în interiorul locuinţei.

Înrolare în armată

Înrolarea tinerilor din Micherechi
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Soldaţi din Micherechi

Soldat din Micherechi
cu familia

Plachetă cu fotografia lui Teodor Iuhas
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Familie din Micherechi
în timpul războiului,
cu fotografia tatălui

Soldaţi din Micherechi
în al Doilea
Război Mondial

Teodor Sava, soldat
din Micherechi
în al Doilea
Război Mondial

Vasile Marc în timpul cătăniei
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Reprezentarea morţii în fotografii

Imaginea decedatului, aşezat pe catafalc, apare în fotografii din anii 1950. În acest
tip de fotografii sicriul deschis al răposatului este înconjurat de rude şi cunoştinţe, conform normelor prestabilite. Prin actul fotografierii se urmărea eternizarea celui mort,
prelungirea prezenţei lui în familie, prin fotografie.
Unele fotografii imortalizează momentul punerii sicriului în mormânt sau cortegiul
funerar.
Tot din această perioadă, adică de pe la mijlocul secolului al 20-lea, datează obiceiul
aplicării fotografiilor răposaţilor pe crucile din cimitir. Deoarece pozele soţilor sunt în
acest caz fotomontaje, deseori acestea se dovedesc nereuşite, fiindcă cei doi răposaţi
aşezati într-un mormânt comun, sunt redaţi la vârste şi în dimensiuni diferite.

Înmormântare
la Chitighaz

Înmormântare,
Micherechi,
1960
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Mortul pe catafalc
în sicriu deschis,
Micherechi, anii 1960

Cortegiul funerar,
Micherechi, anii 1960

Înmormântarea
lui Teodor Iuhas, 1967
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Înmormântare,
Micherechi,
anii 1970

Înmormântare,
Micherechi,
anii 1960

Înmormântare,
Micherechi, 1960
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Fotografie pe monumentul funerar din Aletea

Fotomontaj în poza de pe mormânt

Fotografie pe cruce
în cimitirul
din Micherechi

Fotografie pe crucea unui mormânt din Micherechi

Fotografie pe crucea Floarei Bordaş
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Fotografii de familie

Multe la număr sunt şi fotografiile de grup, îndeosebi cele de familie. Modul de
amplasare al personajelor fotografiate reflectă relaţiile sociale, raportul dintre oameni. Întotdeauna în centru se află persoana cea mai importantă, în jurul căreia sunt
aşezaţi ceilalţi membri ai familiei. În rândul întâi se găsesc generaţiile mai vârstnice şi
persoanele cu rang social. Copiii mici ocupă şi ei un loc central – fie şezând în braţele
mamei fie stând în picioare pe un scaun – sugerând astfel continuitatea familiei. Ajungând la vârsta următoare, copiii mai mari sunt plasaţi deja la marginea fotografiei. De
obicei soţii stau unul lângă altul, fetele lângă mama, iar băieţii lângă tata lor. Ca semn
al prieteniei fetele sunt reprezentate braţ la braţ, feciorii punându-şi mâna pe umeri
unul la altul. Semnificativ este faptul că în cazul fraţilor şi surorilor nu a fost nevoie de
asemenea gesturi, raportul dintre ei fiind firesc. Acelaşi lucru se observă şi în fotografiile
de cununie în comparaţie cu cele care îi reprezintă pe soţi. În vreme ce în fotografiile cu
mire şi mireasă sunt prezente anumite gesturi simbolice care fac perceptibilă legătura
dintre ei, aceste gesturi lipsesc cu totul din fotografiile în care apar soţul şi soţia.
Fotografiile reprezintă modalităţi potrivite şi pentru menţinerea relaţiilor între oameni. Amintim fotografiile trimise din armată, din emigraţie sau cele primite de la rude.
O categorie aparte o reprezintă fotografiile de familie, în care nu este prezent capul de
familie. Acestea au fost făcute în timpul războiului, pentru a fi trimise soţului. În unele
cazuri cel mai mic copil din familie ţine în mână fotografia tatălui său, sugerând astfel
legătura familială.

Chitighăzeni, litografie, anii 1850

Ioan Iuhas, Micherechi, 1885
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Români din Chitighaz
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Femeie din Bătania

Bărbat din Bătania

Familia Bihari din Micherechi

Eva Iuhas, Micherechi, 1929

Familia Jurjuţ din Otlaca Pustă
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Familia Şimonca
din Otlaca Pustă

Familie din Aletea

Familie din Bătania
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Familie din Chitighaz

Familie românească
din Chitighaz

Feciori din Micherechi

Femei din Micherechi în anii 1930
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Femei din Micherechi în anii 1970

Femei vârstnice din Săcal
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Femei în vârstă din Chitighaz

Femeie din Săcal
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Fotografie de studio
reprezentând o fetiţă din Micherechi

Fete din Micherechi în anii 1940

Fraţi din Micherechi în anii 1900

Gheorghe Nistor
şi Floarea Nistor în 1920

Giulanul Gheorghe Anca cu familia în anul 1914
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Giulanul Ilie Miscuţia cu familia

Petru Blidar din Otlaca
Pustă cu soţia
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Româncă din Giula în anii 1980

Români din Chitighaz la începutul secolului 20
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Soţii Maniu din Giula şi copiii, Florica,
Gheorghe, Sidonia, Elena

Teodor Pătcaşiu, autorul monografiei
Micherechiului, cu soţia

Tânără din Otlaca Pustă în anii 1950
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Îmbrăcămintea tradiţională reflectată în fotografii

În fotografii apar multe elemente proprii culturii tradiţionale, mai cu seamă îmbrăcămintea caracteristică locului, regiunii în care trăieşte cel fotografiat. Cu ocazia fotografierii oamenii au îmbrăcat – conform anotimpului – hainele de sărbătoare, piesele
de îmbrăcăminte cu care se duceau duminica la biserică. Cu timpul aceste fotografii au
devenit singurele surse de informaţii privind îmbrăcămintea din localităţile care nu
au avut un port specific. În mod firesc îmbrăcămintea imortalizată în fotografie oferă
multe date şi despre sexul, starea socială, familială şi economică, vârsta, religia celui
reprezentat în imagine şi nu în ultimul rând despre transformarea în timp a pieselor
de îmbrăcăminte.

Fecior român din Giula

Fraţii Nagy din Săcal, anii 1920
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Micherecheanul Gheorghe Ruja cu familia în anii 1930

Familie din Aletea în timpul Primului Război Mondial
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Familia Marc din Micherechi în anii 1940

Români fotografiaţi în curte

Teodor Sava cu familia, Micherechi,1942
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Familia Purdi, Otlaca Pustă, anii 1960

Tineri din Micherechi în anii 1950
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Micherecheni în anii 1950

Femeie în vârstă din Chitighaz
în anii 1970
Vasile Marc cu soţia Eva Iuhas
şi Eva Sava, Micherechi, anii 1970
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Recuzita şi elementele specifice fotografiilor

Impresia generală pe care o crea fotografia, atitudinea şi modul de aranjare a celui
din fotografie, a fost influenţată de aparatura tehnică, de stilul şi gustul fotografului,
de instalaţia studioului. Accesoriile obişnuite utilizate în studiouri (coşul, măsuţa,
draperia, mănuşile, batista, ţigările, buchetele de flori, cărţile etc.) sunt de asemenea
foarte importante în reprezentarea personajelor, prezenţa lor în fotografie având o
semnificaţie aparte. Sunt tipice şi pozele făcute în aer liber de către fotografi ambulanţi.
În fotografiile vechi putem observa anumite elemente tipice, specifice vremii, cum sunt
de exemplu ţinuta disciplinată, privirea deschisă, fizionomia serioasă a fotografiatului.
În aceste fotografii mai vechi îmbrăcămintea şi ţinuta celor fotografiaţi erau mult mai
importante decât reprezentarea personalităţii sau a detaliilor feţei, care, în urma retuşării,
de cele mai multe ori deveneau neînsemnate. Până în anii 1940 nu prea găsim în poze
feţe zâmbitoare, deoarece normele comunităţii tradiţionale au impus seriozitate la toate
ocaziile publice, implicit
şi în cazul fotografiilor,
care aveau ca scop reprezentarea evenimentelor
de familie pentru ceilalţi
membri ai comunităţii.
Putem constata că iniţial
notele specifice pentru
comunitate au avut mult
mai mare însemnătate
decât cele care se refereau la individ. Acest
fapt se explică prin rolul
fotografiilor în viaţa comunităţii, prin faptul că
fotografierea reprezenta
de obicei un eveniment
de societate, o ocazie
familială.

Arcadie Foita cu soţia,
Bătania, anii 1920

32

Ecaterina Precup, tânără din Giula

Femei din Chitighaz
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Fată din Micherechi

Femei în vârstă, Micherechi, anii 1920
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Femei şi fete din Chitighaz

Giulanul Ilie Anca cu soţia Florica Chereşladan

Mamă cu fetiţa, Micherechi
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Micherecheni în anii 1930

Micherecheni în anii 1930
Mirii Ioan Budai şi Sidonia Maniu

Români din Otlaca Pustă în anii 1930
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Soţi din Micherechi

Soţia lui Teodor Iuhas din Micherechi
cu fetele Maria şi Eva în anii 1910,
cu fotografia tatălui plecat în America

Teodor Sava şi Mihai Gurzău,
Micherechi, 1930
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Expunerea pozelor

Fotografiile au fost făcute pentru a putea fi văzute de alţii, dar expunerea pozelor
avea reguli bine definite. Unele fotografii cu funcţie reprezentativă, destinate publicului,
erau agăţate pe pereţii camerelor. Cele mai intime, cu caracter personal erau ţinute în
albume, putând fi privite doar cu acordul proprietarilor. Există şi unele fotografii păstrate
în adâncul sertarelor, care numai foarte rar sunt văzute, fie pentru că nu sunt reuşite,
fie pentru că stârnesc şi după mulţi ani, sentimente puternice pozitive sau negative.
Până în perioada interbelică doar familiile mai înstărite şi-au putut permite comandarea fotografiilor, de aceea numărul acestora în locuinţele româneşti era foarte redus.
Începând cu anii 1920 numărul fotografiilor creşte treptat, ajungând să decoreze locuinţele. Spaţiul destinat fotografiilor a fost peretele principal al camerei curate, dar ele
puteau fi aşezate şi pe pereţii laterali. Fotografiile de familie şi portretele de dimensiuni
mari erau agăţate deasupra paturilor. Modul de a aranja fotografiile, compoziţiile se
realizau urmărind regulile simetriei. În anii 1950 s-a răspândit obiceiul de a fixa mai
multe fotografii într-o singură ramă. Tot în această perioadă a fost la modă aplicarea
fotografiilor sub sticlă vopsită în culori, prevăzută cu motive florale.
Principalul criteriu de aşezare a fotografiilor în aceste compoziţii a fost cel de alăturare a membrilor mai apropiaţi ai familiei, pentru a reprezenta împreună mai multe
generaţii. Fotografiile nepoţilor deseori sunt înfipte în rama fotografiilor mai vechi.
Pozele persoanelor mai apropiate, care se bucură de deosebit respect, sunt puse în
Sfânta Scriptură, în cartea de rugăciuni sau cântări bisericeşti, tocmai pentru a accentua
intimitatea şi valoarea pe care o reprezintă.

Familia lui Teodor Iuhas în anii 1910
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Fotografii din Micherechi păstrate în sertar

Fotografii în camera din Otlaca Pustă

Fotografii pe pereţii camerei în casa muzeu din Chitighaz
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Informaţiile transmise prin fotografii

Cele mai vechi fotografii sunt din hârtie compusă din mai multe straturi. În perioada
interbelică au fost răspândite fotografiile pe carton gros, cu colţuri la margine, iar după
anii 1950 dimensiunea, formatul şi materia fotografiilor prezintă o mare varietate. Famiile româneşti preferau fotografiile colorate şi retuşate de dimensiuni mari, făcute după
cele mai mici, cu toate că în acestea chipurile celor fotografiaţi au suferit desfigurări
vizibile din cauza intervenţiei.
Modul de înrămare a fotografiilor este de asemenea variat. La început ramele au avut
forme şi decoraţii diferite, fotografiile erau înrămate cu cadru sau paspartu cu modele
vegetale imprimate, ce conţineau referiri la persoana fotografului.
Pe baza inscripţiilor tipărite din fotografiile adunate în comunităţile româneşti putem stabili atelierele meşterilor de altă naţionalitate, unde acestea au fost făcute. (De
exemplu: Maár Mariska din Sarkad, Lenics Foto de pe strada Avram Iancu [oraşul nu se
poate identifica] Fekete Sándor din Oradea, Bán Ferenc din Sarkad, Burg Izsó şi Bogár
Fotó din Bichiş, Mihály János din Oradea, Werner Mihály şi Bieszelt Mihály din Bătania,
Kassák şi Wippler din Băile Herculane, Mayer Sándor din Érsekújvár, etc.)
O importantă valoare documentară o au şi însemnările scrise cu mâna, de obicei pe
versoul fotografiilor, care de cele mai multe ori cuprind numele celor fotografiaţi, data
fotografierii, unele texte referitoare la ocazia sau motivul pentru care au fost dăruite
(de exemplu: „dă amintire la untyu”).
În anumite perioade fotografiile circulau sub formă de carte poştală, fiind astfel
posibilă transmiterea unor scrisori mai scurte pe spatele lor. De multe ori putem citi pe
versoul pozelor informaţii despre evenimente însemnate sau ciudate din viaţa familiei.
(De exemplu: „1935 omurit florica”, „1958 au nins în III. 9-le”, „nagy koca junius 27-én
született”, adică scroafa cea mare s-a născut la 27 iunie, „aista tyipu ăi alo marişca tati
aşe ăi tata tău în America, Rămas bun.”, etc.
În dosul fotografiilor deseori sunt ascunse scrisori, însemnări, fragmente din ziare
vechi, care întăresc funcţia documentară.
Însemnările, precum şi comentariile dezvăluie legătura proprietarilor cu fotografiile
respective, acestea reprezentând de cele mai multe ori amintiri de mare valoare. Membrii comunităţii nu se despart uşor de ele, fiindcă reprezintă o parte din viaţa lor. Sunt
preţuite îndeosebi cele cu portretele bunicilor, membrilor familiei de care îşi amintesc
încă, pe care i-au cunoscut. Faţă de acestea, fotografiile care reprezintă generaţiile mai
vechi şi care conţin informaţii pasive, nu mai corespund funcţiei originale.
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În analiza fotografiilor este important să se ştie cine, cu ce ocazie, în ce fel de condiţii
şi cu ce scop au fost făcute, deoarece fotograful îşi transpune în acestea viziunea proprie izvorâtă din tradiţia culturală pe care o reprezintă.7 Cu totul altă semnificaţie au
fotografiile făcute în mediu rural de către fotografi ambulanţi, decât cele fotografiate
în ateliere, sau cele făcute – după răspândirea aparatelor fotografice – de către membrii
comunităţii. Cum sunt de exemplu fotografiile lui Gheorghe Dulău, apărute în volumul
intitulat Satul meu.8
Deşi fotografiile înregistrează realitatea într-un anumit moment al vieţii, ele au
indicustabil un rol în documentarea fidelă şi multilaterală a diferitelor segmente ale
vieţii tradiţionale.
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Eva Şimon

Un fotograf pasionat
de micherecheni
şi de Micherechi:
Gheorghe Dulău
(1926–2005)
Azi numeroşi oameni sunt pasionaţi de fotografie.
Mai ales în rândul tinerilor vedem mulţi care fotografiază cu telefonul, cu tableta sau cu fotoaparatul.
Fotografiem tot, ce mâncăm sau bem, ce ne place sau
nu ne place, ne fotografiem pe noi înşine în diferite
ipostaze, în selfie-uri la mare, la munte, pe bicicletă
sau la un concert, subiectele fotografiilor de azi fiind
infinite şi, de multe ori, extrem de exhibiţioniste.
Azi trăim în epoca fotografiilor digitale. Ne sunt
pline telefoanele şi calculatoarele cu mii de fotografii
realizate în vacanţe sau la evenimente în familie, pe
care însă rareori le developăm şi le aranjăm în albume care pot fi răsfoite apoi în serile lungi de iarnă
şi păstrate pentru generaţiile viitoare. Dar nu a fost
întotdeauna aşa…

Cronicarul şi fotograful satului

Până acum câteva decenii, numărul fotografilor era destul de redus, oamenii de la
sate dacă vroiau să se fotografieze trebuiau să călătorească până în cel mai apropiat
oraş, unde exista vreun salon de fotografiat. Nu ştim cine a fost primul proprietar de
fotoaparat în satul Micherechi, dar este sigur că primul şi cel mai renumit fotograf
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amator din această comună bichişeană a fost regretatul învăţător şi animator cultural,
Gheorghe Dulău (1926–2005), care ani de zile fotografia consătenii şi întâmplările din
sat dintr-o curiozitate nemărginită. Din dorinţa de a eterniza viaţa din Micherechi, Dulău
fotografia diferite evenimente importante din viaţa omului, cum sunt nunta, botezul
sau înmormântarea, dar îi imortaliza pe micherecheni şi când lucrau pe câmp sau demolau câte-o casă veche, fotografia copii de şcoală şi bătrâni stând pe laviţa din uliţă.
Gheorghe Dulău din Micherechi a fost cunoscut de românii din Ungaria în primul
rând pentru organizarea, la finele anilor 1940, a primei echipe folclorice din satul său
natal. Îndrăgitul dascăl al satului a fost însă nu numai un însufleţit animator cultural,
ci şi cronicarul localităţii. Când au venit la Micherechi primii cercetători unguri de folclor, ca Sebő Ferenc, Halmos Béla, Tímár Sándor sau Sebestyén Márta, le-a fost ghid şi
prieten. Când au sosit oaspeţi din Japonia sau din alte părţi ale lumii, tot poarta familiei
Dulău a fost prima pe care au găsit-o larg deschisă. Timp de aproape şase decenii, toţi
cercetătorii, jurnaliştii sau folcloriştii ştiau că cel mai autentic cronicar al satului este
bătrânul învăţător Gheorghe Dulău.

Primul fotoaparat şi prima expoziţie

O selecţie din miile de fotografii realizate de Gheorghe Dulău despre micherecheni şi
despre Micherechi a fost expusă pentru prima dată la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, în data de 3 februarie 2001. Într-un interviu acordat săptămânalului
„Foaia românească” înainte de acest vernisaj, dascălul Dulău mărturiseşte cum a început
„aventura” lui cu fotografiatul.
„Aşa îmi amintesc că era prin anul 1946. Primul aparat de fotografiat l-am obţinut aşa că am
schimbat cu un om din Kötegyán doi iepuri angora pe acest aparat. Imediat l-am pus la încercare.
Primii mei »clienţi« pe care i-am fotografiat au fost bunicii mei, tata şi maica bună. Când au
văzut ce-am făcut, a fost mare bucuria. Această fotografie o păstrez şi azi.
Omul acela din Gyan m-a învăţat, mi-a arătat cum să pun filmul, cum să apăs pe buton, şi
atâta am tot lucrat cu el că m-am învăţat. N-a fost un aparat prea complicat. Nu zic că la început
mi-au reuşit toate fotografiile… Cu timpul tot mai multe fotografii mi-au reuşit, şi – cum e omul
– mi-am dorit şi eu un aparat mai bun. Dar cam până în 1955 n-am putut să mi-l schimb. Acest
nou aparat se numea Boksz. Era cu mult mai bun. Cu acesta am lucrat mai mult. Oamenii din
sat aşa s-au obişnuit că eu toate le »închipuiesc«, că mă invitau şi la evenimentele familiale: la
nuntă, la botez, la petreceri, la mort. Făceam fotografii şi când mergeam cu echipa folclorică în
turnee… Deci aproape peste tot. Nu ştiu de ce, dar am simţit – nu zic că am fost conştient -, am
avut aşa un simţ că aceste momente trebuie înregistrate, păstrate pentru posteritate…
De multe ori se întâmpla că eram la şcoală sau aveam altă treabă, dar veneau oamenii şi
mă anunţau că »du-te că să sparge casa lui…« Şi atunci eu luam repede aparatul şi mă duceam
să prind acest moment. Dar nu o dată m-am dus să văd cum lucrează oamenii pe câmp. Fiind
totuşi un pedagog, am ştiut că şi în sat la noi va ajunge nu peste mult o vreme mai modernă, mai
dezvoltată, şi oamenii nu vor mai lucra cu acele aparate, nu vor merge familii şi neamuri întregi
la câte un secerat. Din casele cele vechi s-ar fi meritat să fie păstrate mai multe, măcar pe hârtie,
dacă în realitate nu le-am putut. Păcat că noi nu avem în sat nici o casă-muzeu…
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De multe ori fotografiam copiii de la şcoală. Dacă venea părintele şi-mi cerea câte-o poză,
ce să fi făcut, să-i fi cerut bani?! Da’ de unde! Fotografiile le împărţeam, filmele îmi rămâneau
mie. Mulţi îmi zic, văzându-se în fotografie, că nici nu-şi mai amintesc de situaţie. Mă-ntreabă:
»Când le-ai făcut?« Şi eu le zic: »De ce mă-ntrebi, acolo ai fost şi tu…«
Nu mi-a plăcut niciodată să fac fotografii în mod „organizat”, deci ca într-un atelier, când
vine mama cu copilul şi mă roagă să-l fotografiez. Eu eram un amator, căruia îi plăcea să prindă
momentul potrivit. Cel mai mult îmi plăcea dacă nimeni nu se ocupa cu mine, parcă nici nu aş
fi acolo. Să fie totul spontan.
Aşa s-au învăţat cu mine, că dacă mă vedeau pe uliţă, imediat mă întrebau dacă-i la mine
aparatul. Adevărul este că îi fotografiam şi atunci când nici nu aveam film în aparat. Era important să fii atent la ei, să te bucuri de bucuria lor. Aşa erau pe vremuri oamenii de la noi…”
Cu ocazia acelei prime expoziţii de la Jula, care a fost urmată apoi de alta la Micherechi, în anul 2003, Gheorghe Dulău a primit, din partea Uniunii Culturale, o diplomă
de onoare „Pentru Cultura Română” şi un valoros aparat de fotografiat, ca un îndemn
pentru a continua activitatea de fotograf.

Un om îndrăgostit de satul său

Dragostea faţă de neam a adus-o în cea mai pură şi naturală formă din familie. S-a
născut la 28 aprilie 1926, ca fiul Floricăi Dulău şi al lui Mihai Buta. A crescut şi s-a format
în vremuri grele, măcinate de războaie şi de sărăcie. Devenind dascăl în şcoala din sat,
a transmis elevilor nu doar ştiinţa elementară, dar şi o bogăţie spirituală, iubirea faţă
de limba maternă română şi sentimentul identitar românesc. În anul 1948 a înfiinţat
ansamblul cultural din sat, care a fost prima formaţie de dansuri populare româneşti
din ţară. Împreună cu Gheorghe Nistor, Teodor Covaci şi cu dansatorii talentaţi a reuşit
să scoată satul din anonimat şi să-l introducă în circuitul vieţii cultural-folclorice din
Ungaria şi din întreaga lume.
Prin legătura de prietenie cu artistul plastic şi jurnalistul Ştefan Oroian, Gheorghe
Dulău şi-a dăruit, la sfârşitul anilor 1990, toată arhiva foto şi de filme pentru Uniunea
Culturală a Românilor din Ungaria şi redacţiei săptămânalului „Foaia românească”.
Această colaborare cu redacţia ziarului, aranjarea materialului în expoziţie şi într-un
album de fotografii, l-a făcut să fie foarte activ şi în ultimii ani de viaţă.
Gheorghe Dulău a trăit 79 de ani, părăsind această lume pământească pe 8 februarie
2005, cu satisfacţia că şi-a făcut datoria faţă de comunitatea locală românească: i-a învăţat
pe cei mici să scrie şi să citească, a organizat viaţa culturală şi folclorică românească, a
înfiinţat echipa de dansuri populare, a scris şi a cercetat, a colecţionat articole, publicaţii, a realizat fotografii, a împărtăşit tuturor celor interesaţi ce ştia despre strămoşii
micherechenilor, despre trecutul, tradiţiile şi obiceiurile lor.
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Ne-a dat o zdravănă lecţie de viaţă

Cu câţiva ani în urmă, Primăria comunei Micherechi a hotărât să numească casa de
cultură după Gheorghe Dulău. La 10 ani de la moartea acestuia, pe 8 februarie 2015,
s-a dezvelit o placă comemorativă în cinstea domnului Dulău, care a fost sfinţită de PS
Episcop Siluan şi pr. paroh Ioan Bun, şi dezvelită de primăriţa Margareta Tat şi Anamaria
Dulău Cozma, cea mai mare dintre cele două fiice a regretatului dascăl.
Având ocazia să evoc amintirile mele personale despre domnul Gheorghe Dulău, la
acea festivitate de comemorare de la Micherechi mi-am amintit de el în următorul fel:
„Gheorghe Dulău nu a fost un om mare. Ba chiar a fost un om mic de statură.
Nu a fost un om bogat. Ba chiar s-a născut într-o familie destul de săracă.
Gheorghe Dulău nu a fost nici cel mai deştept om din lume, nu a fost un academician, a fost
doar un simplu (ar putea zice unii) învăţător de la ţară.
Şi totuşi… Cât de simplu??? De ce-l sărbătorim? De ce îi deplângem zi de zi plecarea de acum
10 ani dintre noi?
Pentru că acest om mic de statură, cu posibilităţi materiale limitate, a avut un suflet mare.
Iar prin acest suflet mare, ne-a dat nouă, celor care l-am cunoscut, dar şi viitorilor micherecheni
o simplă, dar zdravănă lecţie de viaţă.
Gheorghe Dulău ne-a dat o lecţie de prietenie: ne-a primit în casa lui pe toţi, elevi, studenţi,
români din ţara-mamă, unguri sau japonezi curioşi de cultura românilor din Micherechi. Pentru
străini el a fost un ghid, care i-a introdus în lumea micherechenilor, iar pentru micherecheni a
fost un lămpaş, care le-a luminat calea, le-a deschis lumea.
Ne-a dat şi o lecţie despre valoare: el ne-a învăţat că viaţa unei mici comunităţi româneşti,
cum este Micherechiul – o insulă românească înconjurată de o mare ungurească – este o valoare culturală, etnografică, şi că vom fi valoroşi numai până când ne vom păstra limba noastră
maternă, limba română, identitatea noastră românească, cântecele şi dansurile moştenite din
moşi strămoşi.
Dar am primit de la el şi o lecţie despre credinţă: că atunci când faci ceva cu toată sârguinţa
ta, din toată credinţa sufletului tău, poţi muta şi munţii din loc. Nu trebuie să ai două picioare
sănătoase, ca să înfiinţezi un ansamblu folcloric, prin care să transmiţi generaţiilor următoare
frumoasele dansuri şi cântece populare ale strămoşilor români. Nu trebuie să fii fotograf cu
multe diplome, ca să faci nemuritori oameni, tradiţii, întreaga lume a satului.
Micherechiul şi micherechenii au foarte mult de mulţumit acestui om mic, dar cu suflet mare,
care a fost Gheorghe Dulău. Cel mai puţin lucru pe care putem să-l facem este să nu lăsăm să-i
moară niciodată amintirea.”
*
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La 15 ani de la prima expoziţie din fotografiile
lui Gheorghe Dulău, merită să evocăm şi câteva din însemnările
în Cartea de oaspeţi a Uniunii Culturale, la paginile dedicate
expoziţiei „Satul meu, Micherechi”.
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Oameni mari şi mici, bătrâni şi tineri

Unul dintre subiectele preferate: copiii
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Mici şi mari, copiii îl atrăgeau pe domnu’ Dulău
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Bunici, mame şi copii
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Copiii erau implicaţi în toate, la nunţi, la muncile de pe lângă casă
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Poveşti bătrâneşti
pe laviţa din uliţă

O vorbă bună şi o bere rece
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Vremuri când oamenii lucrau în clacă, ajutându-se unii pe alţii
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Nepoţii, iubiţi de bunici
ca lumina ochilor
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Joaca celor bătrâni
cu cei mici
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Şcoala

Anii 1960-70
au adus multă lumină
în educaţia din Micherechi
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Vremuri când la unica şcoală din sat au umblat mulţi copii
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Festivism şi curiozitate

I ZVORUL

I ZVORUL

59

Evenimente

Alai de nuntă pe străzile din sat
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Tineri căsătoriţi cu neamurile lor
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Feciori şi fecioare la nunţi

62

La nunţile din sat ţiganii asigurau muzica de petrecere
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Veselie în căruţa cu cai

64

Evenimente importante în viaţa familiilor: botezul civil (la primărie)
şi înmormântarea
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Munci

La seceriş
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„Nu o dată m-am dus să văd cum lucrează oamenii pe câmp…”
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Când oamenii lucrau împreună,
pe câmp sau la construcţia caselor
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Satul

Vremuri când nici măcar drumul principal nu era asfaltat
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Noroi până-n gât pe Bujac
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Mare bucurie printre localnici, când la Micherechi s-a ridicat turnul de apă
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Cuprins

Emilia Martin
Vremuri încremenite în clipe
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