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Intervenţie despre rolul Catedrei de Limba şi Literatura Română  

din cadrul Facultăţii Pedagogice „Juhász Gyula” 

 a Universităţii din Seghedin, la întâlnirea on-line organizată  

de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP),  

cu ocazia Zilei Limbii Române, la 31 august 2021 
 

 

conf. dr. Mihaela Bucin 

Catedra de Limba și Literatura Română, Universitatea din Seghedin 

 

Mulţumesc Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, pentru iniţiativă şi pentru 

invitaţie. Şi pentru posibilitatea de a întâlni profesori din învăţământul superior al celorlalte 

comunităţi istorice româneşti. Voi expune succint câteva aspecte legate de catedra de română unde 

mi-am început activitatea în anul 1995, am fost angajată cu normă întreagă în 1999 şi pe care o 

conduc din anul 2010. 

Catedra de Limba şi Literatura Română care în prezent funcţionează alături de Catedra de 

Germană și de Catedra de Slovacă, în cadrul Departamentului pentru Naţionalităţi al Facultății 

Pedagogice Juhász Gyula a Universităţii din Seghedin, a fost înfiinţată în toamna anului 1949. 

Timp de peste șapte decenii, rolul său în formarea și menținerea unor principii identitare ale 

românilor din Ungaria a fost covârşitor. Sarcina catedrei a fost la început formarea profesorilor de 

română pentru școlile generale destinate comunitățior românești din Ungaria. Nu a beneficiat de o 

deplină autonomie financiară și profesională și nici de exclusivitatea limbii române în predarea 

tuturor cursurilor, cursurile predate în română constituind 60 la sută, restul fiind în limba maghiară. 

Astfel, putem spune că, la Seghedin, formăm profesori bilingvi, cunoscători a două coduri 

lingvistice şi culturale. Catedra de Română de la Seghedin a fost înființată la o distanță în timp de 

85 de ani după ce, la Universitatea din Budapesta, fusese inaugurată, în anul universitar 1862–1863, 

prima catedra universitară de limba română pentru românii din Austro-Ungaria. Învăţământul 

pentru naţionalităţile din Ungaria, de după Cel de-al Doilea Război Mondial, a fost structurat pe 

modelul livrat în mod obligatoriu de URSS. Totuşi, poate modelul sovietic poate fi considerat 

printre puţinele lucruri care ar fi putut fi exploatate benefic, dacă practica nu ar fi deviat de la teorie. 

În august 1949, intră în vigoare Constituția Ungariei, alcătuită pe modelul constituției staliniste din 

1936, cunoscută azi și cu numele de „constituția Buharin”, numele politicianul bolșevic rus Nikolai 

Ivanovici Buharin. În acest document se preciza: „Republica Populară Ungară oferă educație în 

limba maternă și asigură dezvoltarea culturii naționale pentru toate naționalitățile care trăiesc pe 

teritoriul său.” În acest context politic se inițiază reorganizarea învățământului public în limbile 

naționalităților, din Ungaria.  

Catedra de învăţământ pedagogic superior, înființată cu scopul pregătirii cadrelor pentru 

învățământul public românesc din Ungaria, a primit iniţial loc în cadrul Școlii Superioare 

Pedagogice din Budapesta. Până în 1954, învățământul superior pedagogic pentru români a 

funcţionat cu structura de doi ani e studii. Precizez că primii studenţi au făcut iniţial nişte cursuri cu 

frecvenţă redusă, pentru a putea fi admişi, fiindcă nu aveau bacalureat, deoarece în Ungaria, până la 

sfârşitul deceniului 1940, nu exista încă un liceu în care să se obţină un bacalaureat în română. 

Intelectualitatea românescă rămasă în Ungaria, după ce Transilvania şi Banatul trec la România, 

este aproape inexistentă. O populaţie în majoritate rurală, de tip enclavă, cu o conştiinţă identitară 
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locală, şi mai puţin naţională, şi vorbind un idiom vernacular, variante de grai bănăţean şi crişean. 

Până la etatizarea învăţământului în Ungaria, în 1948, românii din acestă ţară au frecventat şcolile 

confesionale ortodoxe. Foarte puţini au urmat mai mult de 4-6 clase. Astfel, acesta este nivelul 

intelectual al comunităţii româneşti din Ungaria în 1920, când este ruptă printr-o graniţă de stat de 

marea masă românescă. Multe familii româneşti se refugiază în România. La recensământul din 

1941, 14 161 de cetăţeni maghiari s-au declarat de limbă română, dar de naționalitate română, 

numai 7 565. Astăzi, aceste cifre, probabil reale, aproape s-au triplat, în mod inexplicabil, – la 

ultimul recensământ, din 2011. 

În primul deceniu de funcţionare a sistemului de învăţământ pedagogic pentru românii din 

Ungaria, cadrele didactice sunt în majoritate profesori maghiari ardeleni, vorbitori de română. Atfel, 

primul conducător al catedrei de română este profesorul de franceză şi română Endre Pálffy, născut 

la Toplița în 1908, absolvent de studii superioare la Universitatea din Cluj și la Sorbona. 

În anul 1955, Școala Superioară Pedagogică din Budapesta se mută la Seghedin, fiind 

contopită cu instituția omologă din acest oraș. În acest fel ajunge în orașul de pe Tisa și Catedra de 

Română care funcţionează şi în prezent. Deși, în general, se vorbește despre începuturile predării 

limbii române la nivelul învățământului superior din Seghedin începând din 1955, adică de la 

mutarea aici a catedrei de română pentru formarea pedagogilor, de la Budapesta, Universitatea din 

Seghedin găzduise și anterior cursuri de limba română, precum și un cadru universitar, care le 

susținea. În anii 1919-1920, când armata română contribuie la eliberarea Ungariei de guvernarea 

bolşevică, Univesitatea din Szeged are, pentru o scurtă perioadă, chiar rector român. Odată cu 

mutarea Catedrei de română de la Budapesta la Seghedin, începe o nouă etapă în istoria 

învățământului românesc din Ungaria, mai ales odată cu anii de debut ai deceniului 1960. Atunci 

sunt repartizați la catedră primii profesori de română originari din comunitate, din Micherechi, 

absolvenți ai secției de filologie română de la Universitatea ELTE din Budapesta: Mihai Cozma și 

Gheorghe Petrușan. 

Din anii 1960 până în 1990, în jur de 80 de studenţi au absolvit secţia de română la Szeged 

şi au devenit profesori pentru şcolile generale. Învăţământul pedagogic era cu dublă specializare, a 

doua secţie, care se putea combina cu româna, putând fi oricare domeniu de învăţământ: 

matematică, maghiară, biologie, muzică, educaţie fizică. În perioada comunistă, în fiecare an de 

studiu erau în medie 5-6 studenţi, absolvenţi ai liceului Nicolae Bălcescu, din Gyula. A existat şi 

învăţământ la forma fără frecvenţă. Pătura subţire de intelectuali, români originari din localităţile 

din Ungaria de vest, care lucrează în prezent pentru menţinerea culturii şi limbii române în Ungaria, 

este alcătuită majoritar din absolvenţi ai catedrei de la Szeged: profesori, jurnalişti, angajaţi ai 

caselor de cultură sau ai primăriilor. În primul deceniu după căderea comunismului, numărul 

studenţilor de la catedra din Szegedin creşte brusc, datorită faptului că se înscriu aici mulţi tineri 

maghiari din Transilvania, buni vorbitori de română. În acelaşi timp, scade numărul de studenţi 

români din comunitate. În acea perioadă, fostul şef de catedră, profesorul Gheorghe Petruşan, 

reuşeşte să obţină două posturi pentru lectori de limbă maternă, trimişi de statul român, care să preia 

grupele de studenţi ardeleni. Practic, este o soluţie salutară, care a salvat nivelul calitativ al predării 

limbii române la Seghedin. Absolvenţii numeroşi din acea perioadă, însă, nu s-au integrat în 

comunitatea românească, puţini dintre aceştia au rămas să predea în şcolile de aici. Această infuzie 

de studenţi ţine cam până la adoptarea sistemului Bologna la Universitatea din Szeged, ca necesitate 

iminentă pentru integrarea în Uniunea Europeană. Noua structură, 3 ani licenţă plus doi ani 

masterat, vine să întrerupă o practică îndelungată şi numărul studenţilor scade drastic, punându-se 

în discuţie chiar desfiinţarea catedrei. Numai printr-o activitate profesională susţinută, prin efortul 
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de a rămâne vizibili şi, nu în ultimul rând, prin conştientizarea responsabilităţii faţă de viitorul 

învăţământului românesc din Ungaria, cadrele didactice ale catedrei au reuşit să străbată cu greu o 

perioadă în care, doar cu atuul politic oferit de existenţa minoritară, a făcut ca procesul de 

învăţământ să obţină finanţare şi să continue. 

În comunitatea românescă din Ungaria sunt multe probleme, sursa lor e dificil de explicat în 

câteva minute. Situaţia echilibrată a catedrei de la Szeged, observată în ultimele decenii ale 

secolului trecut, a fost afectată puternic, începând din anii 1990, şi de asimilarea românilor, de 

scăderea nivelului de cunoştinţe de limbă, de politica inadecvată a Ungariei, prin elaborarea unei 

legi a minorităţilor care ceda puterea şi banii, cele două componente importante destinate încetinirii 

asimilării românilor, unui sitemul de auto-administraţie corupt, practicând ceea ce a ajuns să se 

numească „etnobiznis”. Lipsa unor relaţii concrete şi sincere cu statul român, el însuşi cu foarte 

mari probleme, a dus la aprofundarea asimilării, elevii ajungând pe băncile şcolilor cu foarte puţine 

cunoştinţe de limbă. Mai pot adăuga scăderea prestigiului meseriei de profesor, salariul derizoriu al 

cadrelor didactice, într-o anumită perioadă, dar şi dezinteresul multora dintre aceştia, faţă de limba 

şi cultura română. În prezent, însă, situaţia catedrei de la Szeged s-a ameliorat, este mai bună ca în 

anii precedenţi. Din anul 2018, la insistenţa Autoguvernării Germanilor din Ungaria, prin purtătorul 

de cuvânt în parlamentul ungar, s-a obţinut şansa ca fiecare student etnic din Ungaria, care urmează 

o secţie pedagogică de naţionalitate, la specializările educatori, învăţători, profesori şi asistenţi 

sociali, să primească o bursă consistentă. În acest fel, se simte vizibil că s-a resuscitat şi interesul 

tinerilor din comunitate românescă. În acest an, 2021, numărul de studenţi este similar cu cel din 

anii 1970. Astfel, la Szeged sunt următoarele secţii cu profil pedagogic românesc: învăţători – 3 

studenţi, profesori de română – 3 studenţi, masterat fără frecvenţă: 2 studenţi. În total avem opt 

studenţi. De altfel, întrebarea „câţi studenţi aveţi” ne exasperează de fiecare dată, deoarece dacă ar 

fi mai mulţi absolvenţi, aceştia nu ar avea unde să se angajeze, deoarece în Ungaria sunt în jur de 10 

şcoli în care se predă limba română. 

Catedra de la Seghedin are trei cadre didcatice cu normă întreagă, toţi au absolvit 

Universităţi din România. Din păcate, în urmă cu 4 ani, datorită creşterii numărului de ore pentru 

fiecare profesor, a trebuit să renunţăm temporar la unul din posturile de lector din partea ILR. În 

prezent, avem un lector de limbă maternă, trimis prin Institutul Limbii Române. 

Doleanţa nostră cea mai serioasă, faţă de Departamentul pentru Românii de Pretudindeni şi 

faţă de România, se referă la stabilirea unor relaţii de colaborare mai concrete. Solicităm asigurarea 

de consiliere şi sprijin în demararea unor strategii de supravieţuire în contextul noilor condiţii ale 

învăţământului. Limba română merită să trăiască şi să îşi redobândească prestigiul şi în Ungaria, dar 

ne va fi imposibil să lucrăm şi să găsim spluţii, fără ajutorul oficial al României. Vă mulţumesc 

pentru că m-aţi ascultat! 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Românii din Ungaria trianonică 

Sinteza unui secol 

(1920-2020) 
 

prof. dr. Gheorghe Petrușan 

Catedra de Limba și Literatura Română, Universitatea din Seghedin 

 

 

„Suntem ceea ce voi ați fost; 

vom fi ceea ce voi sunteți.” 

(Epitaf anonim) 

 

 Introducere 

 Sub deviza epitafului anonim, un fel de imn al tuturor comunităților naționale,1 oferim 

cititorilor noștri o succintă sinteză a secolului care s-a scurs de la semnarea, la 4 iunie 1920, a 

Tratatului de pace de la Trianon, în urma căruia comunitatea română din Ungaria, desprinsă din cele 

aproximativ trei milioane de români care au devenit cetățenii României regale, a rămas pe teritoriul 

Ungariei trianonice. Ne asumăm această sarcină pornind de la ideea că fără cunoașterea trecutului 

situația actuală a comunității nu poate fi înțeleasă și corect evaluată, după cum nu se pot trage nici 

concluzii potrivite pentru etapa ce urmează. Un alt criteriu determinant: o comunitate etnică 

periclitată ca a românilor din Ungaria nu își poate păstra identitatea națională din propriile forțe, are 

neapărat nevoie de o susținere eficientă atât din partea statului în care trăiește cât și din partea 

statului de care se leagă prin limbă și cultură. Prin urmare, soarta ei depinde și de calitatea 

colaborării dintre cele două state afectate, de politicile lor naționale. Evident, un criteriu hotărâtor 

este atitudinea comunității față de valorile spirituale de care dispune și de voința de a le păstra. 

 Așadar, urmează câteva din problemele cu care s-au confruntat românii care, în ciuda 

discriminărilor îndurate de-a lungul istoriei în statul național maghiar de odinioară, au dorit să 

rămână și până la urmă au fost lăsați locului, considerând că patria lor este Ungaria. Aceasta pentru 

că, în momentul trezirii la conștiință națională, românimea nu forma încă o națiune politică, nu avea 

un stat național propriu. Îi țineau locului și condițiile sociale relativ favorabile. „Jurământul de 

credință” față de statul ungar l-au făcut la 21 mai 1848 în casa din Pesta a lui Emanuil Gojdu, unde 

s-au adunat pentru a-și formula revendicările politice și culturale.2 Modul de gândire, atitudinea față 

de patria maghiară a românilor de atunci coincideau cu ceea ce spunea Gojdu în 1861: „Eu m-am 

născut în Ungaria, dezvoltarea și fericirea mea… am de a mulțumi națiunii maghiare; din copilărie 

am fost protejat de maghiari… Patria mi-o iubesc nemărginit… toate mijloacele cu care-mi pot 

ajuta națiunea le-am căpătat numai de la maghiari…”3 În baza acestor considerații optimiste devin 

românii din Ungaria ungureni sui-generis. Loialitatea față de unguri și statul lor a rămas 

nestrămutată până la sfârșitul Primului Război Mondial, când intervin zigzagurile istoriei 

imprevizibile care îi pun în fața unei mari dileme: vor rămâne sub stăpânire maghiară sau vor fi 

trecuți la românii regățeni? Când România, la 27 august 1916, declară război Austro-Ungariei, 

românii de aici, de la vlădică până la opincă, implicit liderii Partidului Național Român, sunt 

împotriva unirii nu Vechiul Regat. Cu doi ani mai târziu, când se termină războiul, România se află 

deja alături de statele învingătoare, iar în baza Tratatului de alianță cu Antanta, semnat la 17 august 

1916, cu zece zile înainte de a intra în război, îi revin teritoriile locuite de românii din Austro-

Ungaria, până la Tisa. Acum se dizolvă, de nevoie, liantul care i-a ținut în cadrul statului austro-
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ungar. Schimbarea de atitudine a fețelor bisericești și a liderilor politici se face de la o zi la alta. 

Până la urmă, noua graniță a fost trasată cu ceva mai la răsărit, iar înaintașii noștri au rămas locului, 

indiferent de opțiunile lor. 

 Modificările frontierelor politice generează de obicei grave conflicte politico-sociale 

deoarece mutațiile se fac fără consensul părților afectate: la 29 mai 1848 dieta din Cluj votează 

„uniunea” Ardealului cu Ungaria prin „aclamațiune”, fără să țină seamă de revendicarea Adunării 

Naționale de la Blaj a românilor care pretindeau recunoașterea națiunii române ca o entitate de sine 

stătătoare; la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, românii „votează” unirea cu România fără 

asentimentul ungurilor. În 1848, cei învinși au fost românii, în 1918 ungurii. În ambele dăți deciziile 

au fost luate în detrimentul celuilalt, în mod egoist, pe cale antidemocratică, prin legea celui mai 

puternic. (La Trianon deciziile sunt luate deja de factori internaționali legali.) 

 Unele din constatările și interpretările ce urmează au un caracter obiectiv și derivă din 

procesul de devenire al neamului românesc, altele sunt de natură subiectivă și reflectă atitudinea 

noastră, nu o dată defectă sau nepotrivită, față de problemele identitare ale poporului din care ne 

tragem. Evident, vom trece în revistă în primul rând realizările comunității în prezervarea limbii și a 

culturii române, vor urma apoi erorile efectuate precum și pericolul care ne amenință. Trebuie 

subliniat însă de la bun început faptul că avem de a face cu o comunitate în declin identitar, 

lingvistic și cultural. 

 

 Moștenirea secolului anterior 

 O grea moștenire istorică constituie faptul că românii din Ungaria de azi nu au trăit niciodată 

în cadrul unui stat român, ceea ce a facilitat aprobarea politicii de aculturație a statului în care etnia 

era identificată cu cetățenia, iar propria identitate națională subminată. Un incontestabil dezavantaj 

era epoi că lumea satelor vorbea în grai local și nu avea contacte vii cu centrele culturale românești 

din Ardeal, pentru a putea ține pas cu evoluția limbii române și dezvoltarea culturii naționale. 

Astfel, integrarea în mediul socio-cultural maghiar se făcea prin intermediul limbii maghiare, fără 

să-și poată însuși terminologia română a administrației publice și a altor sectoare importante ale 

vieții. Aceasta este explicația de ce românii din Ungaria gândesc ungurește și vorbesc cu precădere 

limba statului, în care se pot exprima mai bine, mai nuanțat. Din „cazanul topirii de nații” al 

ungurilor, cum spunea cineva, au ieșit românii (germanii, slovacii, sârbii etc.) care se definesc, 

incorect, ca o comunitate bilingvă și cu o dublă identitate. Așadar cu o conștiință națională defectă, 

dar cu o stare socio-culturală cu ceva mai avansată. Aceste note, unele autentice, altele scornite, 

sunt impuse de mediul cultural maghiar de-a lungul istoriei comune și de politica omogenizatoare a 

statului ungar. 

 În aceste condiții păstrarea identității naționale este o chestiune dificilă, care depinde de 

foarte mulți factori extracomunitari. Au reușit să-și păstreze limba și sentimentul românesc cei care 

au avut norocul să-și trăiească viața sau o parte a ei într-un mediu românesc, în mici insule sătești, 

în frunte cu biserica. Din aceste comunități s-au ridicat intelectualii care au susținut și susțin până în 

zilele noastre comunitatea românilor din Ungaria. 

 Pe vremuri, un rol determinant l-a avut confesiunea în organizarea vieții spirituale a unei 

comunități. Începând cu secolul al XVIII-lea primatul era al greco-catolicilor, care ne-au trezit la 

conștiință națională, au înființat școli prin care ne-am ridicat în rândul popoarelor civilizate (Școala 

Ardeleană). Tot ei ne-au introdus în luptele politice pentru egalitatea în drepturi sociale și naționale 

(Inochentie Micu-Klein). Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Șincai redactează întâiul program de 

luptă politică a românilor cunoscut sub numele de Supplex Libellus Valachorum. Sunt prezenți și 
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joacă un rol important la evenimentele politice ale românilor în 1848 și 1918, la Blaj și Alba Iulia. 

De numele lor se leagă întemeierea unui mare număr de reviste, Catedra de română din Pesta (1862, 

cenădeanul Vasile Ardelean-Erdélyi episcop de Oradea). Biserica Catolică era însă și o fidelă 

slujitoare a puterii politice austriece și maghiare, iar după 1912, odată cu întemeierea Episcopiei 

Greco-Catolice Maghiare4 și introducerea limbii maghiare în bisericile greco-catolice române din 

această zonă se trece la maghiarizarea instituționalizată a românilor bihoreni. Se prăvălesc una după 

alta localitățile rupte din mitropolia Blajului și distribuite în noua episcopie maghiară: Leta-Mare 

(azi Létavértes), leagănul familiei Vulcan, Pocei, Biri, Újfehértó, Nyíracsád (Aciad) etc. Ce-i drept, 

se prăpădesc și comunitățile ortodoxe: Jaca, Darvaș, Peterd, Vecherd, Săcal, Apateu etc., unele, 

odinioară, pur românești, dezmințind opinia după care biserica e capabilă să reziste, în orice 

împrejurări, valurilor omogenizatoare. Confirmă însă experiența istorică: e ultima instituție 

ocrotitoare care cedează. În localitățile pomenite cu o populație ortodoxă se petrece însă și un lucru 

îmbucurător: deși populația română, în urma unor procese economice și sociale, s-a maghiarizat, 

parohiile au rămas, în baza unei decizii benevole din 1946, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, 

constituind un memento pentru posteritate. 

 După Trianon centrul cultural al românilor din Ungaria devine orașul bichișan Giula, unde 

era o veche comunitate românească pe cale de îmburghezire și o bogată tradiție culturală: două 

orașe românești, unul mai mare, altul mai mic, cu două biserici ortodoxe, școli, cercuri de lectură, 

asociații corale, fundația lui Teodor Pop, revista Lumina, redactată de David Voniga etc.5 În topul 

localităților cu o bogată tradiție culturală românească urmează Chitighazul. După compromisul 

dintre austrieci și unguri, semnat în 1867, în urma unor mari decepții politice, ajung și românii din 

Austro-Ungaria la concluzia că supraviețuirea lor depinde înainte de toate de păstrarea limbii și a 

culturii moștenite de la înaintașii lor, adică de ocrotirea identității naționale. Această deslușire a 

naționalităților coincidea întrucâtva cu concepția elitei politice liberale a statului național ungar, 

care permitea școlarizarea la nivel elementar al tineretului minoritar dar nu și formarea unei 

intelectulități nemaghiare. Aceste circumstanțe conflictuale politico-culturale și naționale au generat 

și animat mișcările culturale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Monarhia austro-ungară. 

Și Chitighazul dispunea deja de o mică burghezie care s-a pus în fruntea mișcării de înviorare și 

culturalizare în limba maternă a românilor din localitate. În 1876 comuna avea duoă școli, iar în 

1889 se înființează o școală de fete finanțată de populația română. Tot în acest an se întemeia un cor 

vocal, în 1891 o „societate mixtă de lectură” cu 53 de membri români și maghiari (căci altfel nu era 

posibil!) și cu o contribuție remarcabilă a parohului local Iosif Ioan Ardelean, autorul excelentei 

lucrări, Monografia comunei Chitighaz (1893), poet și inițiator al mai multor biblioteci școlare și 

populare bine dotate.6 Din cercetările Evei Kozma-Frătean știm7 că parohul Ardelean, care a stat în 

fruntea bisericii ortodoxe locale timp de patru decenii și jumătate (1875-1920), a adus, în calitate de 

președinte al corului vocal, o remarcabilă contribuție la împământenirea culturii muzicale în această 

localitate, care în ultimile decenii ale secolului al XIX-lea deveniseră un centru cultural solid al 

românilor din această parte a Monarhiei. 

Un exemplu grăitor în această privință este rolul pe care Chitighazul l-a jucat și în 

răspândirea cultului baptist la românii din zonă. Punctul de iradiere a fost Salonta (1871), unde s-a 

înființat un grup de unguri și români care manifestau un deosebit interes față de studiul biblic, 

îndeosebi față de Noul Testament. Printre aceștia se găseau Tóth Mihály și Mihai Cornea, care după 

ce au fost botezați (Mihai Cornea la Giula, în apa Crișului Alb, la 26 august 1875, Tóth Mihály mai 

târziu), au devenit misionari renumiți în această parte a Ungariei. Biserica Baptistă din Chitighaz a 

fost întemeiată de avocatul Gheorghe Șimonca între 1891-1893,8 care, cu timpul, a devenit un 
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important centru misionar al baptiștilor români din regiune, aducând o remarcabilă contribuție la 

dezvoltarea vieții spirituale și la îmbogățirea tradiției muzicale a comunei.9 Mulți români au primit 

aici botezul nou-testamental. (După cel de-al Doilea Război Mondial cel mai cunoscut pastor al 

chitighăzenilor și nu numai a fost Dumitru Rus). 

Am evocat doar câteva exemple pentru a marca bogata tradiție culturală de care a fost 

privată comunitatea românilor lăsată în Ungaria după decizia de la Versailles. Succint: dacă secolul 

al XIX-lea, numit secolul națiunilor, a oferit și naționalităților din Austro-Ungaria, în pofida 

discriminărilor la care au fost expuse, unele posibilități de afirmare a particularităților lor lingvistice 

și culturale, perioada interbelică a fost un adevărat coșmar prin care se viza omogenizarea totală a 

alterităților naționale. Consecințele au fost șocante: pe teritoriul Ungariei se întrerupe cultivarea 

bogatei tradiții culturale românești de la Școala Ardeleană, un mare număr de reviste din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea în frunte cu Familia lui Iosif Vulcan și Federațiunea lui Alexandru 

Roman (în care a debutat poetul și publicistul Mihai Eminescu), la Luceafărul și opera lui Octavian 

Goga. Despre o oarecare continuare timp de două decenii și jumătate nu putea fi vorbă. 

 

Epoca interbelică (1920-1945) 

 Problema fundamentală cu care se confruntă după Trianon românii din Ungaria o constituie 

numărul extrem de redus al comunității și caracterul ei de diasporă sau, cu un termen mai nou, 

etnosporă. Din cei 23.695 (0,3%) de români care la recensământul din 1920 au îndrăznit să-și asume 

identitatea, nu mulți mai puteau trăi o viață românească. Mulți români s-au mutat în România 

(Chitighaz, Cenadul Unguresc). Majoritatea celor care au rămas trăia în județele vecine cu 

România. Cu excepția Cenadului Unguresc, în județul Ciongrad-Cenad nu a rămas populație 

românească. Între cele două războaie mondiale majoritatea românilor din nord-estul țării și Bihorul 

Unguresc (Hajdú-Bihar) a fost deznaționalizată, de obicei prin convertire la confesiunea greco-

catolică și desființarea școlilor românești, cu atât mai mult cu cât odată cu retragerea Armatei 

Române de pe teritoriul Ungariei, în noiembrie 1919, au plecat, sub auspiciile ei, apropae toți preoți 

și învățătorii, mai ales cei care s-au remarcat în organizarea adunării naționale de la Alba Iulia. O 

populație românească întrucâtva viabilă10 a mai rămas în județul Bichiș, la care este alipită, în 1950, 

comuna bihoreană Micherechi. La ora actuală, cu excepția comunei Micherechi, tot mai 

„ungurească” și aceasta, românii din Ungaria peste tot sunt în minoritate și își duc viața într-un 

mediu străin de limba și cultura maternă, ceea ce necesită eforturi deosebite din partea acelora care 

vor să-și păstreze identitatea națională. Ei sunt tot mai puțini deoarece, în afară de conștiința precară 

a originii române și amintirea străbunilor, nu mai au altă motivație de vreme ce nu prea își mai pot 

vorbi limba în viața publică, la locurile de muncă și, din cauza căsătoriilor mixte, nici chiar în 

familie. Astfel, limba maternă deveniseră o limbă de ocazie, pierzându-și funcția firească. Nu au 

contribuit la ameliorarea acestei situații nici românii care s-au stabilit în Ungaria după 1989, căci, 

cu puține excepții, fiind de confesiuni catolică și reformată, au tras spre unguri, nu s-au integrat în 

comunitatea românilor istorici. Prin urmare, cifra de 35. 641 de români, care apare în statisticile 

recensământului din 2011, este mai mult o travestie. 

 Calvarul a început odată cu Trianonul. Ce-i drept, cu excepția preoților și a învățătorilor, în 

statul național ungar niciodată nu au fost asigurate condițiile de formare în limba maternă a unei 

intelectualități de naționalitate. Între 1920-1945 însă nici puținele posibilități de până atunci nu au 

mai fost asigurate, deoarece regimul lui Horthy Miklós nu ducea o politică de continuare a 

tratamentului din epocile anterioare, ci o politică de înglobare totală a elementelor nemaghiare. 

Mijloacele erau aproape identice cu cele aplicate în ultimele două decenii ale secolului XIX și 
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primele două decenii ale secolului XX: asimilare prin instruire și educație, prin maghiarizarea 

confesiunilor și a numelor de familii, intimidare, obligativitatea comunicării în limba statului etc. 

Ritmul de implementare al acestei politici era altul, mult mai radical și necruțător. 

 Prevederile cu privire la ocrotirea minorităților naționale cuprinse în documentele aprobate 

la Trianon nu sunt respectate. Politica minoritară a noului stat maghiar avea un caracter revanșard, 

se baza pe recuperarea teritoriilor pierdute. Problemele minorităților din Ungaria erau susținute de 

politicienii minoritari care se puteau identifica cu această politică și făceau parte din păturile 

superioare ale societății maghiare. Evrei nu puteau fi într-o epocă antisemită care s-a sfârșit cu 

holocaustul. În consecință, numai din naționalitatea cea mai viguroasă și combativă a vremii, din 

nemțime s-au putut ridica politicienii minoritari de după marea tragedie națională a maghiarilor. Un 

astfel de politician a fost Bleyer Jakab, care în calitate de ministru al minoriităților naționale din 

cadrul guvernului înființat la 15 august 1919, a elaborat, sub nr. 44/1919. ME, un decret-lege care 

apare la Szombathely și nu în Budapesta ocupată de Armata Română. Decretul lui Bleyer, în unele 

privințe, oferea mai multe drepturi minorităților naționale decât legea din 1868. înainte de toate: 

învățământ în limba maternă, cultură națională, posibilități de folosire a limbii materne în viața 

publică.11 Acestea însă erau și au rămas numai promisiuni și serveau scopuri propagandistice. Ca și 

înainte de Primul Război Mondial, între drepturile declarate și drepturile traduse în viață a fost o 

mare prăpastie. Interesele momentane ale Ungariei reclamau o altă politică minoritară, una mai 

tolerantă, deoarece refuzul de a da curs liber prevederilor relativ liberale ale legii din 1868 a adus în 

Occident mari prejudicii statului dualist Austro-Ungar, contribuind și la înstrăinarea minorităților de 

Ungaria, la care țineau în 1848 și românii. Bleyer ar fi dorit ca legea minoritară din 1868 și decretul 

său să fie aplicate concomitent, dar, cum bine este știut, ambele au fost boicotate de autoritățile 

locale și regionale. Odată cu căderea, la 1 decembrie 1920, a guvernului prezidat de Teleki Pál, s-au 

spulberat și naivele intenții ale politicianului german Bleyer Jakab. 

 Semnarea impusă a Tratatului de pace de la Trianon, la 4 iunie 1920, a obligat liderii politici 

maghiari să acorde o mai mare atenție problemelor minoritare în detrimentul propagandei 

iredentiste, care deveniseră o preocupare constantă a ministerului de externe, sub auspiciile căruia 

au fost subordonate și problemele minorităților naționale. Concluzia disputelor naționaliste: Ungaria 

istorică s-a prăpădit nu pentru că nu a asigurat egalitate în drepturi minorităților naționale, cum 

credea Mocsáry Lajos sau Jászy Oszkár, ci, dimpotrivă, pentru că a dus o politică prea „liberală” 

(Grünwald Béla, Bánffy Dezső și Bethlen István).12 

 Harababura discursului politic cu privire la naționalități a continuat și în timpul guvernării 

lui Bethlen István (14 aprilie 1921 - 24 august 1931). Guvernanții erau de acord că Ungaria 

trianonică ar avea nevoie de o altă politică minoritară dar încă nu fusese decisă apartenența politică 

a Burghenlandului, iar integritatea statului era mai importantă decât chestiunea minorităților lăsate 

în Ungaria. În discursul său parlamentar, ținut la 1 iunie 1921, premierul Bethlen „înfrumusețează” 

trecutul, accentuând o absurditate și anume că în Austro-Ungaria înainte de Primul Război Mondial 

nu au fost probleme naționale, drept urmare nu se poate vorbi despre o asuprire a naționalităților. 

„În rândul naționalităților din Ungaria - spune Bethlen - naționalismul a fost generat de râzboiul 

mondial și principiul de autodeterminare declarat de tratatul de pace într-un moment în care Ungaria 

era în pragul năruirii și, astfel, la periferia puterii de stat forța organizatorică a căzut în brațele 

agitatorilor de naționalitate.” Conform intereselor majore ale națiunii maghiare, naționalităților să li 

se asigure toate drepturile, fără să pericliteze însă integritatea statală: învățământ în limba maternă 

de la gradiniță până la universitate, dreptul de folosire a limbii materne în administrația publică, în 

instanțe, angajați publici de naționalitate.13 Opiniile propagandistice ale lui Bethlen sunt, în fond, 
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identice cu ale germanului Bleyer, cel mai cunoscut politician minoritar al acestei epoci, care spune 

cu precădere: „Ungurimea să rezolve în mod exemplar problema minoritară, în acest caz o să 

dispună de prestigiul moral pentru a ieși în fața lumii cu plângerile sale.”14 Într-adevăr, una era 

promisiunea și alta era fapta. Situația minorităților naționale, cu excepția germanilor și a sud-

slavilor, s-a agravat după criza economică din 1929-1933 și apariția extremităților politice în frunte 

cu Adolf Hitler. Cercetătorul german Bellér Béla despre românii din Ungaria spune următoarele: 

„Din punct de vedere național în cea mai decăzută stare era românimea. Pentru români Ungaria 

contrarevoluționară a publicat doar câteva calendare și pentru două clase școlare un manual de 24 

pagini, cu greșeli, și din punct de vedere lingvistic. În epoca interbelică preoțimea română ortodoxă 

a fost persecutată de autorități.”15 Învățământul românesc a fost coordonat din 1921 de prelatul 

papal greco-catolic Iosif Siegescu, comisar al guvernului Bethlen István, șeful Catedrei de Limba și 

Literatura Română din Budapesta. Programul lui Siegescu, figură slugarnică a guvernelor maghiare, 

se rezuma la sloganele iredentiste ale epocii: „În Ungaria și Ardeal românii nu au fost asupriți. 

Promovarea acestei idei a fost un pretext pentru a instiga străinii împotriva ungurilor.”16 

 Maghiarizarea învățământului de minoritate a început cu introducerea legii de învățământ 

din 1879 de ministrul Trefort. Trecerea la un învățământ bilingv începe cu Lex Apponyi și este 

definitivat cu anul școlar 1920-1921, ceea ce a avut un impact demoralizator și a zguduit din temelii 

sistemul educațional al minorităților din Ungaria. Scade numărul școlilor și nivelul predării. În 

localitățile populate de români apar tot mai multe școli cu limba de predare maghiară în care numai 

religia se preda în limba maternă a naționalităților. Noul sistem de învățământ minoritar este 

codificat în 1923 prin decretul 110478/1923. VIII.a. VKM., sub supravegherea ministrului tot de 

origine germană Klebelsberg Kúnó, care introduce trei tipuri de predare a limbilor minoritare: 1. 

școli cu predare în limbile minorităților naționale, în care însușirea limbii maghiare e obligatorie 

(tip A); 2. școli bilingve (româno-maghiare), printre disciplinele care erau predate în limba 

maghiară se află istoria și geografia (tip B); 3. școli cu limba de predare maghiară, în care era 

obligatorie însușirea limbii de naționalitate, scrisul și cititul în ambele limbi (tip C). Religia era 

predată în limba maternă în tustrei tipuri de învățământ. Scopul urmărit de autorități era limitarea și 

nu dezvoltarea învățământului minoritar. Timp de trei decenii românii rămân fără învățământ 

mediu, excepție făcând, după 1940, nordul Ardealului, anexat în urma Dictatului de la Viena. Pe 

teritoriul Ungariei trianonice în anul școlar 1937/1938 limba română era predată în 10 școli, toate de 

tipul C. 

 Tot atât de exasperantă era și situația parohiilor ortodoxe române. Grăitoare sunt constatările 

regretatului Părinte Vicar Episcopesc Teodor Misaroș cu privire la împrejurările politice în care și-

au desfășurat activitatea cele „19 comunități bisericești ortodoxe care au rămas după 1920 pe 

teritoriul Ungariei fără nici o organizație bisericească, care ar fi avut competența să conducă 

destinele acestor enorii într-o perioadă cu totul nefavorabilă și plină de triste amintiri.” Împrejurările 

au fost „cu totul dificile” pentru că aceste comunități care „au rămas doar cu 4 preoți”, „fără păstori 

sufletești și fără învățători”17 au devenit în era lui Horthy Miklós persona non grata în Ungaria. Că 

se urmărea distrugerea, respectiv maghiarizarea acestor comunități stă mărturie refuzul autorităților 

de a susține eforturile pe care preoții ortodocși le făceau pentru consolidarea și reglementarea vieții 

bisericești a comunității române, lăsată pe mâna comisarului greco-catolic Iosif Siegescu, zelos 

susținător al regimului interbelic. La sfârșitul erei lui Bethlen István apare ideea prin care se 

preconiza înființarea unei episcopii ortodoxe maghiare, în care să fie integrate toate comunitățile 

ortodoxe din Ungaria, indiferent de limba lor maternă. În această perioadă (1920-1932), deși, din 

împuternicirea episcopilor de Oradea și Arad, conducătorul românilor ortodocși era protosinghelul 
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Ghenadie Bogoievici din Budapeta, reprezentantul de facto al cultului ortodox român din Ungaria a 

fost preotul Simion Cornea din Bătania. După moartea lui Cornea (1932), reprezentanții mai 

cunoscuți ai ortodocșilor români sunt Petru Mândruțău (Giula II), Dumitru Sabău (Giula I) și Ioan 

Olah (Micherechi). Preotul Olah este ales de prezbiter în Sinodul protoprezbiteral, ținut la Giula, la 

24 iunie 1934 și transformat în Congres Național al Ortodocșilor Români din Ungaria. Scopul 

urmărit de cei 9 preoți și 31 deputați mireni participanți era înființarea unei eparhii independente, 

„în frunte cu un sinod și consistoriu eparhial.”18 Guvernul maghiar însă avea alte planuri cu privire 

la Biserica Ortodoxă Română, acestea coincideau cu politica de deznaționalizare a alterităților 

naționale. După o perioadă de presiuni de tot felul (intimidări, persecuții, internări) a preoților și 

credincioșilor, în 1940, în pragul Dictatului de la Viena, autoritățile maghiare impun aderarea 

comunităților ortodoxe române la Biserica Ortodoxă Maghiară, care avea să fie înființată în viitorul 

apropiat„.19 Numai parohia din Hódmezővásárhely a aderat benevol, restul aștepta momentul 

potrivit pentru a se retrage din această instituție lipsită de vitalitate și temei canonic. Trei parohi 

români au îndrăznit să se opună și să nu se alăture Bisericii Ortodoxe Maghiare: Ioan Magdu 

(Bătania), Mladen Luțai (Cenadul Unguresc), Toma Ungureanu (Budapesta)20. Între 1943 și 1946, 

toate parohiile românești s-au retras din Biserica Ortodoxă Maghiară, înființată în 1941 și 

desființată odată cu terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. 

 La acest demers samavolnic a contribuit și protopopul Ioan Olah din Micherechi, care între 

1944-1947 a fost unul dintre vice-administratorii interimari ai acestei instituții de tristă amintire. 

Pedeapsa: șase ani de caterisire (1944-1950) și o răzbunare cumplită a sătenilor, la 26 aprile 1947.21 

Preoții din Giula l-au declarat „trădător de neam”, ortodocșii din Micherechi însă nu. Pentru ei 

preotul era un „om mare”. „Nu au știut ei de Magyar Ortodox Egyház. Majoritatea oamenilor tot cu 

el au ținut”,22 căci în biserica lor slujbele erau ținute în limba română. După cum, cu excepția 

parohiilor deja maghiarizate, și în bisericile ortodoxe din Giula, Chitighaz, Aletea s.a., înglobate în 

1940 în Biserica Ortodoxă Maghiară, slujbele erau oficiate tot în limba maternă. De fapt, ortodocșii 

români au boicotat punerea în aplicare a decretului lui Horthy Miklós semnat în toiul unui război 

mondial cumplit și în euforia recuperării unor teritorii pierdute la Trianon. În cele din urmă, în cazul 

lui Ioan Olah se poate vorbi despre un viciu moral, dar nu s-a făcut dușman al neamului său. De 

altfel, proiectul de maghiarizare al autorităților horthyste a fost contracarat nu numai de 

naționalitățile afectate ci și de contextul politic confuz al epocii: război împotriva Uniunii Sovietice, 

ocuparea Ungariei de către Germania hitleristă (19 martie 1944), capturarea și transportarea evreilor 

la lagărele de exterminare, atacarea Ungariei de către trupele sovietice și românești în toamna 

anului 1944. 

 În aceste condiții, de prea mult bine nu puteau avea parte nici românii din Ungaria. Viața lor 

culturală în perioada interbelică se reducea la slujbele duminicale, la cultivarea tradițiilor 

strămoșești cum erau bunăoară șezătoarea, jocul duminical al tinerilor sau nunta. Pentru organizarea 

unui joc la o casă particulară era însă nevoie de o aprobare din partea notarului județean. Despre o 

oarecare activitate culturală modernă se poate vorbi numai în cazul românilor din Giula. În 1922, 

atât în Orașul mic românesc cât și în Orașul mare românesc își reiau activitatea asociațiile, cercurile 

corale și de lectură înființate la sfârșitul secolului XIX, care și-au întrerupt activitatea din cauza 

Primului Război Mondial. Membrii corului vocal român din Giula prezentau și piese de teatru atât 

în oraș cât și în localitățiile din împrejurimi. 

 Regimul lui Horthy face abuz de criza economică din 1929-1932 și trece la o maghiarizare 

irațională, impunând peste tot folosirea limbii maghiare. Pe lângă mijloacele dure aplicate în viața 

de toate zilele (dacă trăiești în Ungaria și mănânci pâine ungurească, vorbește ungurește), asimilarea 
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lingvistică a minorităților avea nevoie și de metode mai rafinate și noțiuni abstracte, speculative, 

legate fie de cetățenia maghiară și obligațiile față de ea, fie de conștiința națională, cum sunt 

bunăoară bilingvismul și dubla identitate. Propaganda de maghiarizare dictată de sus în jos și 

exercitată de autoritățile locale maghiare cu mare zel, s-a dovedit a fi o excelentă „spălare de 

creieri”. De la mic la mare, atât oamenii de rând cât și intelectualii, într-un număr tot mai mare, se 

lăsau „convinși” de ideea greșită că vorbind ambele limbi, româna și maghiara, dispun de două 

identități naționale. În perioada interbelică și apoi în era socialistă, după apariția în număr tot mai 

mare a căsătoriilor mixte, mulți români s-au obișnuit cu vorba ungurească. Dintre conducătorii 

mișcării culturale românești din Giula, care încercau să se opună acestor nelegiuiri, se remarcă 

Dumitru Sabău, Petru Mândruțău, Teodor Voniga, Gheorghe Pomuț, Toma Ungurean, Petru 

Chimpian.23 

 Un eveniment de bun augur al epocii interbelice a fost înființarea comunității baptiste 

române din Micherechi. În anul semnării Tratatului de Pace de la Trianon (1920), de la „prima 

biserică baptistă românească din țară”, de la Crâstor, din vecini deci, ajunge, cu o întârziere de mai 

multe decenii, și la Micherechi învățătura baptistă. Este adusă de Șimon Pătcaș, care se mută la 

Micherechi și stă mult timp în fruntea micii comunități. Anul întemeierii Bisericii Baptiste din 

Micherechi este 1921, când s-au botezat 8 persoane.24 Serviciile divine se țineau la case particulare 

până în 1930, când este dată în folosință casa de rugăciune a comunității baptiste, compusă deja din 

tot mai mulți membri (în 1924 erau 30 de suflete).25 Primul baptist din Micherechi care a făcut 

studii superioare teologice, la Budapesta, a fost Alexandru Ruja I, dar el a păstorit la Chitighaz 

(1933-1941), de unde pleacă în România, iar mai târziu se reîntoarce la ortodoxie. Din mementul ce 

numărul ortodocșilor care treceau la baptiști era în creștere, în 1928 parohul Ioan Olah întemeiază, 

în cadrul parohiei, gruparea Oastea Domnului, care își structurează slujbele după un model 

asemănător cu al baptiștilor. Cele două comunități, Oastea Domnului și Adunarea Baptistă, au 

rămas până în zilele noastre cele mai solide focare ale românismului, chiar dacă și-l manifestă cu 

discreția oamenilor așezați. 

 În perioada interbelică, micherechenii baptiști nu au avut pastor calificat. Un rol extrem de 

important a avut în viața comunității Gheorghe Hoțopan seniorul, om cu o cultură vastă, care era un 

bun orator și ținea cursuri de tot felul pentru membrii neșcoliți ai comunității. De numele lui se 

leagă înființarea corului și fanfarei, ceea ce atunci era o noutate în sat. De altfel, adunarea baptistă a 

fost o adevărată școală pentru membrii mai în vârstă, care de la tinerii bisericii învățau să scrie și să 

citească, nu o dată de la propriii lor copii. Școala duminicală e de o vârstă cu Adunarea, iar 

educarea instituționalizată a tinerilor în spirit baptist și românesc se efectuează din 1930 fără 

întrerupere, contrabalansând tendințele omogenizatoare ale statului. Buni dascăli au fost Gh. 

Hoțopan, Mihai Cozma, Florea Ruja, Gheorghe Ruja seniorul, Teodor Petrușan, Teodor Ruja 

(Vamalăul). 

 O cotitură calitativă se produce odată cu începerea, în 1949, a misiunii de pastor a lui 

Dumitru Rus la baptiștii din Micherechi. Dumitru Rus (1920-2013) a fost timp de șase decenii o 

distinsă personalitate a baptiștilor români din Ungaria. În 1989 este urmat de micherechianul Ioan 

Hodozso, iar după el sunt aduși păstori din România. Din 2013 pastorul Adunării Baptiste din 

Micherechi este profesorul Petrică Crețu. Limba serviciilor divine este limba română. 
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Epoca postbelică (1945-2020) 

Conform caracterului ei politic, epoca de după cel de-al Doilea Război Mondial se împarte 

în mai multe perioade: 1. anii de tranziție (1944-1948); 2. perioadă socialistă (1949-1989); 3. 

perioada de după schimbarea de regim (1989-2020). 

 Perioada de trecere de la regimul autoritar al guvernatorului Horthy și al fasciștilor din 

Partidul Crucii cu Săgeți (Nyilaskeresztes Párt) la un alt regim autoritar de tip sovietic (1945-1948) 

a debutat cu eliberarea Ungariei de sub ocupația Germaniei hitleriste, ceea ce a însemnat totodată și 

o ocupație sovietică „provizorie”, care a durat însă mai bine de patru decenii. Se instalează astfel 

două forțe politice, una maghiară și una sovietică. La 21 decembrie 1944, la Debrețin, Adunarea 

Națională Provizorie alege un Guvern Provizoriu, puterea supremă era exercitată însă de 

comandamentul suprem al trupelor sovietice. Trecerea la un regim democratic este legiferată la 1 

februarie 1946, când Ungaria este proclamată republică, primul președinte fiind Tildy Zoltán, iar 

prim-ministru Nagy Ferenc, reprezentanți ai Partidului Independent al Micilor Agrarieni (Független 

Kisgazdapárt), care a câștigat elegerile din noiembrie 1945. Ponderea puterii statale era însă în 

mâna comuniștilor susținuți de sovietici și care fac demersurile necesare pentru a trece la 

instaurarea regimului socialist. 

 La 10 februarie 1947 este semnat, la Paris, Tratatul de pace, în baza căruia Ungaria, fiind de 

partea celor învinși în al Doilea Război Mondial, rămâne între granițele stabilite la Trianon în 1920. 

Suveranitatea țării este restabilită, dar trupele rusești rămân în Ungaria. De remarcat faptul că noul 

tratat, spre deosebire de cel semnat la Trianon, nu conține prevederi cu privire la garantarea 

drepturilor minoritare.26 În Ungaria și unele state vecine continuă samavolniciile din timpul 

războiului mondial față de alteritățile naționale, care se manifestă, în baza principiului de 

răspundere colectivă, în evacuarea populației germane din Cehia și Ungaria în Germania și 

schimbul de populație între Slovacia și Ungaria, torturi de care românii au fost scutiți. 

Pentru românii din Ungaria perioada de tranziție (1944-1948) constituie o fază de recuperare 

a instituțiilor educaționale desființate în epoca interbelică. Parohiile ortodoxe care au fost silite să 

adere în 1940 la Biserica Ortodoxă Maghiară se retrag până în 1946 din această instituție și își 

continuă activitatea în cadrul structurilor bisericii naționale. Cu sprijinul episcopului de Arad 

Andrei Maghieru și al altor ierarhi din România este convocată, la 27 martie 1946, la Giula, ședința 

Congresului Național-Bisericesc, prezidată de protopopul Dumitru Sabău, scopul urmărit fiind 

înființarea unei Eparhii Ortodoxe Române. Congresul, la care au participat 9 clerici și 13 mireni, 

declară înființarea Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, în frunte cu un Consistoriu eparhial, cu 

sediul la Giula. Deciziile aduse la congres sunt aprobate de Mitropolia Ardealului și Episcopia de 

Oradea. Autoritățile maghiare, prin episcopul sârb din Buda, Gheorghe Zubcovici, pun bețe în roate, 

fără a mai putea însă împiedica funcționarea acestei instituții în formă de vicariat, „ca o unitate 

autonomă, recunoscută și dependentă canonic de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române”. „Primul 

vicar episcopal a fost dr. Petru Mândruțău, de numele căruia este legată indisolubil înființarea 

acestei organizații. Numitul a jucat un rol important în viața bisericească de aici. În jurul lui erau 

adunați toți conducătorii spirituali care au căutat să facă față încercărilor grele, de care au avut parte 

pe acele vremuri.”27 Petru Mândruțău a stat trei decenii (1946-1976) în fruntea unei dintre cele mai 

importante instituții a românilor din Ungaria. 

O altă instituție fundamentală pereclitată în perioada interbelică era școala. După cel de-al 

Doilea Război Mondial contextul socio-politic se schimbă în mai bine. Legile cu privire la 

instituțiile educaționale sunt modificate în mai multe rânduri, dar statutul învățământului minoritar 

preferențial, dependent de cunoașterea limbii materne și decizia părinților însă nu s-a schimbat. Prin 
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decretul ministerial 10. 030/1945. ME. învățământul minorităților naționale interbelic cu trei trepte 

(A, B, C) este înlocuit cu un învățământ de două tipuri (A, C) de școli: 1. școală cu limba de predare 

în limba maternă, cu predarea obligatorie a limbii maghiare; 2. școală maghiară cu predarea 

obligatoria a limbii de naționalitate. Această reglementare este în vigoare până în 1961, când, în 

cadrul unei reforme a învățământului maghiar, printr-un decret ministerial, învățământul cu limba 

de predare al naționalităților este transformat într-un învățământ bilingv. 

În perioada de tranziție, etapă mai democratică și tolerantă față de alteritățile naționale, se 

înființează mai multe școli cu limba de predare română, apar instituții de formare a învățătorilor și 

profesorilor de școală generală la Giula și Budapesta (1949). Apare, la Giula, tot la sfârșitul 

perioadei de tranziție, în 1949, mult așteptatul moment de întemeiere a unei școli medii, liceale, fără 

de care nu este intelectualitate și perspectivă națională. Tot în acest oraș și în același an se 

înființează Căminul român de elevi Ion C. Frimu, care în 1966 primește titlul de colegiu. 

După coșmarul interbelic, românii își revin repede în noile împrejurări politice, deloc ideale. 

Deja în august 1945, Dumitru Sabău face să se audă o altă voce, o voce rară de tot în viața noastră 

publică: „ Frați români! Glasul conștiinței de neam ne chiamă acum și pe noi, românii din țara 

aceasta, să ne manifestăm cu sufletele descătușate simțământul național, punându-ne într-o singură 

familie a neamului nostru, prea încercat în apropiatul trecut. Toate naționalitățile... se organizează 

azi în uniuni poporale.” Apelul se termină în felul următor: și noi trebuie să ne „întrunim în Uniunea 

Poporală din Ungaria.”28 

În urma demersurilor făcute de preoții ortodocși și câțiva români din capitală, inginerul 

Gheorghe Mădăban și Gheorghe Alexici, secretar de stat, la 21 martie 1948, în sala de recepție a 

primăriei orașului Giula (mai târziu școală generală și liceul românesc) se înființează Uniunea 

Culturală a Românilor din Ungaria (Uniunea). Președinte devine Dumitru Sabău, secretar general 

Gheorghe Nădăban. Timp de un an, din lipsă de instabilitate a regimului politic și conflictele dintre 

conducători, Uniunea nu a fost funcționabilă. În urma acestor confruntări ideologice, preoțimea, 

care a stat de-a lungul veacurilor în fruntea comunităților românești, este scoasă din viața publică. 

La 17 iulie 1949, la Giula, are loc restructurarea (reorganizarea) Uniunii, conform directivelor 

politice ale sistemului socialist. De secretar general este ales un tâmplar, Petru Pomuț, de președinte 

un gospodar din Chitighaz, Ioan Borbély, de casier un croitor din Giula, Ilie Moldovan. De remarcat 

este faptul că în această scurtă etapă de tranziție dominată de conflictele dintre adepții unei societăți 

democratice burgheze și susținătorii regimului socialist, „a luat naștere majoritatea școlilor 

românești de diferite niveluri, s-au înființat într-un mare număr formații cultural-artistice de cântece 

și dansuri populare, a prins rădăcini sistemul turneelor culturale… a luat naștere gazetăritul în limba 

maternă, s-a editat primul număr al Calendarului Nostru…”29 Organizatorul de frunte al acestor 

activități a fost din partea Uniunii Ilie Moldovan, susținut de Ioan Gomboș și de șcriitorul Ilie 

Ivănuș. 

În perioada ce urmează (1949-1956), dominată de dictatura lui Rákosi Mátyás, iar după 

moartea, în 1953, a lui Stalin, de rivalizarea pentru putere dintre Rákosi și Nagy Imre, instituțiile 

românești, în primul rând școlile, supraviețuiesc cu puține pierderi. Lipsa de preoți și învățători însă 

continuă să rămână o problemă apăsătoare. De aceea, la Budapesta, în toamna anului 1949, se 

înființează o catedră de română pentru formarea cadrelor didactice necesare învățământului general, 

clasele V-VIII. Personajul principal al acestor ani era, fără îndoială, conferențiarul universitar de 

origine maghiară Pállfy Endre, venit în timp de război din Ardealul ocupat de unguri, unde era, între 

1940-1944, directorul liceului maghiar din Năsăud. Vorbea frumos românește, era domn în toate 

privințele, serviabil. Își recruta studenții din localitățile cu populație românească, care însă nu aveau 
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studii liceale, românii din Ungaria în perioada interbelică neavând învățământ mediu. La Școala 

Superioară Pedagogică de doi ani din Budapesta se înscriau tineri care prima dată făceau un an de 

studii preliminarii și susțineau un bacalaureat de specialitate. Prima promoție licențiată își începe 

activitatea pedagogică în 1953. Liceul românesc, înființat în 1949, este condus de sasul venit din 

Ardeal, Frederic Wild. Prin urmare, fără intelectualii refugiați din România, românii din Ungaria nu 

și-ar fi putut relua activitățile culturale de dinainte de Trianon. 

Un alt moment cultural deosebit a fost apariția, în 1951, a ziarului Libertatea noastră, 

publicat la Giula, de profesorii liceului, redactori fiind Frederic Wild și Ludovic Boniș, editor 

responsabil Petru Pomuț, secretar general al Uniunii. Contribuie Gheorghe Săntău și Lucia Borza, 

care în acest an își termină studiile universitare și își începe cariera educațională la școala din Giula. 

Sunt anii revenirii în fire. Admirabilă era voința acestor intelectuali cu cuget și simțiri diferite de a-

și înființa, în condiții spirituale și sociale extrem de vitrege, micul lor univers românesc. Ziariști 

profesioniști nu aveau. Reușita unei intreprinderi ca aceasta depindea de colaborarea dintre 

profesorii și elevii școlii. Libertatea noastră și suplimentul ei Vocea tineretului, precum și 

Calendarul nostru, în anii 1950, jucau un rol deosebit de important nu numai în însușirea limbii 

materne și a meseriei de ziarist, ci și în manifestarea românismului înăbușit prea mult timp. Au 

trecut trei decenii decând românii au rămas singuri în Ungaria trianonică. Întâia dată sunt lăsați să 

iasă la rampă, să-și prezinte valorile culturale, dansurile, cântecele pe care apoi le auzeau la radio. 

Tinerii mai talentați scriau la ziar... În Libertatea noastră debutează și poetul Lucian Magdu (1955) 

și toți mânuitorii noștri de condei din anii de dinainte de revoluția din octombrie 1956, când își 

întrerupe aparația. Ziarul apărea din august 1956 în Budapest. Tot aici reapare cu un an mai târziu, 

sub titlul Foaia noastră. 

Stegarii mișcării culturale a românilor din Ungaria erau atunci, ca și în epoca interbelică, 

românii din Giula și profesorii de la școala românească locală: Petru Pomuț, Ilie Moldovan, 

Gheorghe Santău, Lucia Borza, Ilie Ivănuș, Teodor Oltean, Petru Silaghi. Sunt mobilizate și satele 

cu populație românească. Se remarcă comuna Micherechi. Învățătorii Gheorghe Dulău și Marius 

Turcu pun în scenă dansurile, cântecele și nunta românilor din Micherechi, cu care obțin foarte mari 

succese pe scenele din Budapesta și în alte părți. Atunci apar în fața opiniei publice și românii din 

Aletea, școala lor de dans românesc devenind tot atât de renumită ca a micherechenilor. 

Meritul incontestabil al acestei perioade dictatoriale, dominată de cultul personal al lui 

Rákosi Mátyás, a fost școlarizarea în proporții de masă a tineretului, fără de care azi nu am mai 

putea vorbi despre români din Ungaria, deoarece românii trăiau la sate și într-o mare sărăcie. 

Nemulțumirile politice și sociale au înlăturat în 1956 regimul care se definea ca un reprezentant al 

muncitorimii și al țărănimii, dar sistemul socialist susținut de Uniunea Sovietică rezistă până în 

1989. Figura dominantă a acestor trei decenii a fost Kádár János, devenind, în pofida condamnării la 

moarte a lui Nagy Imre, exterminat la 16 iunie 1958, unul din cei mai populari lideri politici al 

Ungariei în secolul XX. 

Epoca lui Kádár (1957-1988) pentru români a constituit o perioadă de consolidare și 

îmbogățire a instituțiilor înființate în anii postbelici. Era, mai ales, după 1963, când veteranii politici 

sunt înlocuiți cu intelectuali formați în învățământul superior, și pentru naționalități o eră de 

ascensiune în viața economică și culturală deopotrivă. Structurile vieții publice, odată cu 

liberalizarea regimului socialist, devin tot mai potrivite pentru implicarea tineretului în activitățile 

culturale care vizau păstrarea identității într-un regim care, în aparență și în discursul public, 

bagateliza, până prin 1980, importanța problemei naționale, fiind în sincron cu tendințele de 

omogenizare din Occident, chiar dacă motivele ideologice erau deosebite. 
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Consolidarea regimului socialist însemna pentru naționalități nu numai libertatea de a „cânta 

și dansa”, ci și o oarecare instituționalizare și diversificare a vieții culturale. Mișcarea de promovare 

la nivel național a dansului și cântecului popular demarată, pe la 1972, și susținută de muzicanții 

Sebő Ferenc și Halmos Béla a scos la iveală și au ținut în atenția vieții publice formații populare 

românești ca aceea a aletenilor sau a micherechenilor, înființate în 1946-1947, precum și pe 

adevărații maieștri ai artei populare: Gheorghe Nistor dansator, Teodor Kovács lăutar, Vasile 

Gurzău povestitor, tustrei din Micherechi, povestitorii Teodor Șimonca (Chitighaz) și Mihai Purdi 

(Otlaca Pustă). 

În această perioadă relativ stabilă și destinsă apare, în 1973, după mai bine de o jumătate de 

secol de la Trianon, în editarea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria (UDRU) întâia 

culegere de versuri și proză, amintiri, studii de istorie literară, cultură și folclor. De atâta timp a avut 

trebuință românimea lăsată în Ungaria după Primul Război Mondial pentru a-și veni în fire. Titlul 

cărții este simbolic. Volumul Muguri face aluzie la un început, la „mugurii care au încolțit pe 

ramurile unui trunchi cu rădăcini adânci. Naționalitatea noastră –se spune în prefața nesemnată –

este băștinașă în această patrie, avându-și și ea rădăcinile adânc înfipte în această glie.” Autorii Ilie 

Ivănuș, Gheorghe Santău, Lucia Borza, Alexandru Hoțopan, Gheorghe C. Mihăiescu sau Gheorghe 

Petrușan au jucat un rol important în viața culturală a românilor din această țară. Volumul este 

împodobit cu desenele moderne ale tânărului profesor și artist plastic Ștefan Oroian. 

Totul era însă centralizat și controlat: biserică, școală, UDRU, succesoară, din 1957, a 

Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Nu erau, pentru că nu puteau fi, asociații culturale 

locale care să mobilizeze și să țină împreună românii risipiți printre unguri. Astfel, nu prea existau 

români care să se priceapă la organizarea vieții comunitare locale atât pentru adulți cât și pentru 

tineri. Instituțiile noastre tradiționale și, mai ales, școala, au fost după Primul Război Mondial și 

sunt și azi așezăminte de emitere a tinerilor școliți sau cu meserii bune pe care în satele lor natale 

însă nu le puteau pune în folosință. Excepție făceau tinerii care se specializau în domeniul agricol. 

Ei făceau însă școli ungurești și deveneau angajații cooperativelor agricole de producție cu membri 

români și maghiari, unde se vorbea numai ungurește. Petru Silaghi, secretar general al UDRU, era 

prezent la dările de seamă de sfârșit de an a gospodăriilor colective, dar era numai o prezență 

protocolară. Rostea câteva cuvinte în limba română, apoi continua în maghiară, ca să înțeleagă toată 

lumea… Aceasta a fost de fapt metoda-cheie de simulare a comunicării în limba maternă a 

naționalităților și cea mai eficientă modalitate de contopire, numită de autoritățile maghiare, 

firească, de la sine înțeles, a naționalităților în majoritatea națională. Colectivele fiind de obicei 

deficitare, românii din Chitighaz, Aletea, Bătania, Micherechi etc. trăgeau spre localitățile mai mari 

din împrejurimi, Giula, Bichișciaba sau Budapesta. Românii bihoreni se îndreptau spre Debrețin sau 

Budapesta. O mulțime de comune rămân în anii 1960-1970, în urma colectivizării pământului 

primit imediat după ultimul război mondial, fără populație românească. Mulți făceau naveta, 

petrecându-și viața printre unguri, departe de vetrele lor. 

În acest context social-politic sunt reluate activitățile culturale după revoluția din 1956. 

Românii erau reprezentați în viața publică și culturală a statului de UDRU. În fruntea ei a stat, în 

calitate de secretar general, Petru Silaghi (Szilágyi). A deținut această funcție timp de 26 de ani 

(1957-1983). Fostul director al Școlii generale și al Liceului Nicolae Bălcescu din Giula (din 1954) 

este primul lider lumesc al românilor din Ungaria. Ștafeta a preluat-o de la protopopul Dumitru 

Sabău, fostul său profesor și conducătorul virtual, prin tradiția strămoșească, al giulanilor. Petru 

Silaghi se trăgea dintr-o străveche familie de români. Sigur de sine, iubit de elevii cu care juca 

futbal, devenind secretar general adoptă, conform epocii în care și-a desfășurat activitatea, o 
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atitudine de șef autoritar, ține distanță față de colaboratori săi, se integrează bine în elita de stat și 

partid din Giula și județul Bichiș. Vorbea frumos românește și era amabil cu oamenii de rând. Cu 

românii vorbea numai românește. În anii 1950-1960 părea a fi un gentleman al românilor. Pentru 

tinerele generații de intelectuali lăsa impresia unui aristocrat autoritar cu care nu se puteau discuta 

probleme profesionale și naționale. S-a stins din viață în anul 1999. 

La acest capitol trebuie să facem un mic popas la o altă personalitate a epocii, la rolul pe 

care l-a avut micherechianul Vasile Marc, în calitate de președinte al Consiliului obștesc și, din 

1969, președinte al UDRU, în viața Uniunii și a românilor din Ungaria. Înainte de toate trebuie 

subliniat faptul că Vasile Marc (1924-2001) se bucura de un respect unanim și devenise, vrând-

nevrând, opusul oficialului Silaghi: om simplu, modest, inteligent, fără ifose. Ce-i drept, la UDRU 

nu avea atribuții deosebite, funcția de președinte având un caracter mai mult protocolar. Prestigiul 

lui Vasile Marc se întemeia pe rolul important pe care l-a jucat în lumea agrarienilor și în viața 

publică a Ungariei. Era cunoscut și bine cotat. Micherechenii erau mândri și de faptul că între 1 

aprilie 1951 și 28 septembrie 1953 a îndeplinit o misiune diplomatică la Ambasada Ungariei din 

București (secretar II cu probleme culturale), cum aflăm din autobiografia De la Micherechi până la 

Micherechi (Editura NOI, Giula, fără an). Deși nu se implica în problemele importante ale UDRU, 

în sfera celor care îl înconjurau făcea o figură bună. În cei 25 de ani petrecuți în fruntea UDRU 

(1958-1983) deveniseră un simbol al măsurii și cumsecădeniei. De aceea, cei care îl împrejmuiau 

aveau nevoie de el, cu toate că nu era un adept devotat al regimului politic și nu avea nici el viziuni 

cu privire la prezervarea identității naționale. Vasile Marc se retrage din funcția de președinte 

împreună cu Petru Silaghi, la congresul UDRU din 1983. Succesorul lui Vasile Marc devenise 

Gheorghe Petrușan, al lui Petru Silaghi profesorul Gheorghe Marc. Eram într-o perioadă mai liberă 

a erei socialiste, dar nimeni nu știa unde vom ancora. La ședințele prezidiului Uniunii se vorbea mai 

deschis, ideile erau formulate într-un limbaj tot mai precis și modern. De la Frontul Popular 

Patriotic Maghiar, condus de Pozsgai Imre, din care făceau parte și uniunile minoritare, soseau 

informații care nu excludeau o eventuală cotitură în viața politică a statului ungar. Întrebarea era: o 

reformă profundă a politicii economice sau / și o reformă a regimului politic? Gh. Petrușan, în 

calitate de președinte, își putea permite o mai mare libertate de comunicare și acțiune, dar 

conducătorul Uniunii a rămas, până în 1990, secretarul general. Gheorghe Marc a fost o 

personalitate blajină a vieții publice. Era iubit și apreciat de elevii și profesorii școlii românești din 

Giula, dar în calitate de secretar general (1983-1990) și deputat parlamentar (1985-1989) era cam 

timid, fără viziuni și calități oratorice. În 1990 a trebuit să se retragă din postul de secretar general 

din cauza schimbării de regim și a restructurărilor efectuate în cadrul UDRU, urgentate de altfel (și) 

de noul guvern prezidat de Antal József. 

Epoca lui Kádár János se caracterizează nu numai printr-o stabilitate socio-politică și 

înflorire a culturii și artelor ci și prin o evidentă tendință de subminare a problemei naționale. În 

învățământul naționalităților, de exemplu, are loc o esențială și dureroasă decădere. În anul școlar 

1960/1961 învățământul cu limba de predare română este transformat într-un învățământ zis 

bilingv, în realitate într-un învățământ maghiar cu predare obligatorie a limbii române, căci acest 

învățământ nici atunci nu corespundea, precum nu corespunde nici acum principiului de bilingvism. 

Trecerea de la un sistem la altul s-a făcut brusc, profesorii nu au fost instruiți pentru un astfel de 

învățământ, mai târziu învățământul bilingv ca atare a fost dat uitării, reducându-se la predarea 

limbii și literaturii române. Unii vorbeau de o adaptare la realități, la nivelul de cunoaștere tot mai 

precară a limbii române. Numai că: 1. nu era vorba numai despre români ci despre toate minoritățile 

naționale din Ungaria; 2. rostul școlii nu este de a zăpăci, de a da înapoi, ci de a dezvolta, a 



20 
 

îmbogăți cunoștințele elevilor. Naționalitățile sunt constrânse la defensivă și nu la ofensivă. 

Problema nu era tratată în mod diferențiat. La Micherechi, Giula și Chitighaz nu ar fi fost voie să se 

renunțe la învățământul în limba maternă. Regresul din anul 1960/1961 confirmă, din păcate, 

teoriile oficiale de deznaționalizare ale statului, cum sunt bunăoară „bilingvismul” sau „dubla 

identitate”. Din partea românilor nimeni nu a protestat împotriva acestei lovituri de grație: UDRU, 

inspectorii școlari, părinții, profesorii. Dăscălimea, în mare parte asimilată și debusolată, formată la 

cursuri de calificare de scurtă durată, care în anii 1950 a salvat învățământul românesc, acum nu a 

știut să facă față noilor provocări, a dat și ea înapoi. S-a mulțumit cu „lămurirea” părinților că 

decizia partidului a fost luată în favoarea copiilor lor. În loc să se treacă la o predare mai intensivă a 

limbii materne, în anii ce au urmat s-a împământenit o paradigmă educațională de conformare cu 

învățământul unguresc. 

Un reviriment în viața minorităților apare după 1968, anul intrării trupelor Tratatului de la 

Varșovia în Cehoslovacia. În urma deciziei forului suprem de partid, Comitetul Politic al Partidului 

Muncitorilor Socialiști din Ungaria, este restructurată Secția pentru naționalități din cadrul 

Ministerului pentru Învățământ și Cultură, care, în frunte cu Kővágó László, ungur venit din 

Iugoslavia, demarează, cu implicarea unor specialiști ai naționalităților, evaluarea situației 

minorităților din țara noastră, acțiune fără precedent în lunga perioadă de apatie dintre 1945-1969. 

La români înviorarea datează de la al III-lea congres al UDRU, ținut la 18-19 aprilie 1969 (anticipat 

de trei conferințe naționale) și se explică prin dibăcia lui Petru Silaghi, care a știut să antreneze, prin 

înființarea unor comisii de lucru (învățământ, cultură și presă) relativ mulți cetățeni de naționalitate 

română, printre care se găseau și tineri care au susținut activitățile Uniunii timp de mai multe 

decenii fără nici o recompensă. Formele de manifestare ale identității naționale erau turneele 

elevilor din Giula, a unor formații de dansuri populare în localitățile cu populație românească din 

județele vecine cu România. Pe la sfârșitul erei lui Petru Silaghi (1983) apar programe mai exigente, 

elaborate cu competență profesională și care vizau nu numai perpetuarea activităților tradiționale, 

cu o pondere folclorică, ci și acțiuni menite să conștientizeze necesitatea de prezervare a identității 

naționale. O contribuție esențială a adus-o apariția presei electronice, respectiv a emisiunii în limba 

română a Radiodifuziunii Maghiare, în 1980, la Szolnok, apoi la Seghedin și a emisiunilor tv, în 

1982, tot la Seghedin. Redactor și realizator al ambelor emisiuni a fost, la început, Ștefan Frătean. 

Condițiile de redactare ale acestor emisiuni au fost și au rămas extrem de vitrege. Noua profesiune 

este practicată cu dărnicie de urmașii lui Ștefan Frătean, care din 1990 devenise reprezentantul 

românilor în Oficiul pentru Minoritățile Naționale și Etnice din Ungaria. La radio Petru Câmpian, 

Eva Iova, Anamaria Brad, Adam Bauer, Iulia Kaupert, la TV Ștefan Crâsta, Tiberiu Boca și Aurel 

Becan. 

O cotitură are loc în activitatea UDRU odată cu apariția politicii de democratizare a 

regimului socialist (1980-1983). Frământările pornesc de obicei de la Seghedin, unde a luat naștere 

un mic atelier de dezbatere a problemelor românilor din Ungaria. De aici erau duse la Giula 

concluziile la care ajungeau profesorii Catedrei de română și ziariștii de la radio și tv. Gheorghe 

Petrușan la UDRU, Mihai Cozma la Liceul Bălcescu, unde a fost mult timp inspector de limbă și 

literatură română, ajung la concluzia că, în pofida eforturilor lor, comunitatea nu merge pe o cale 

bună. Profesorul Cozma a luptat mult timp cu autoritățile și profesorii indolenți pentru introducerea 

orelor de conversație în învățământ. Gheorghe Petrușan se războia să facă din Uniune o instituție 

viabilă și mai eficientă. Momentul potrivit pentru lansarea unei noi politici îl oferea sfârșitul anului 

1988. Respingând politica de „vitrină” a UDRU, Mihai Cozma și Gheorghe Petrușan refuză să 

participe la congresul din acest an. Mihai Cozma trimite o scrisoare congresului în care își justifică 
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decizia, supunând unei aspre critici politica UDRU. Gheorghe Petrușan trece la pregătirea lucrărilor 

de restructurare a ei. Sunt desființate organele de conducere, prezidiul și consiliul general, atribuțiile 

acestora intrând în competența Comisiei pregătitoare condusă de Gh. Petrușan. Între 1988 și 1990 

președinte interimar al Uniunii a fost Gheorghe C. Mihăiescu. Prin modificarea statutului, la 14-15 

decembrie 1990, este înființată Uniunea Românilor din Ungaria (URU). URU capătă o structură 

nouă, conform asociațiilor moderne. Organul de conducere rămâne prezidiul compus din șapte 

membri: doi din prezidiul anterior (Ion Budai și Gh. Petrușan), cinci tineri cu reputație profesională, 

Ștefan Oroian, Maria Berényi, Emilia Martin, Florica Santău, Doina Misaroș. Aceste restructurări 

au făcut posibil ca următorii 3–4 ani să devină una din cele mai performante perioade din istoria 

Uniunii: introducerea unui spirit nou, democratic; înființarea a mai multor asociații culturale locale, 

inclusiv Asociația Cercetătorilor și Creatorilor Români, în 1992, din care s-a păstrat grupul 

cercetătorilor științifici, editând un considerabil număr de lucrări științifice și periodicile Izvorul, 

Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria, Lumina, Simpozion; întemeierea Editurii NOI; 

constituirea Corului Pro Musica, în frunte cu Ștefan Oroian și Gheorghe Fluieraș; amplasarea unor 

plăci comemorative la Budapesta (Mihai Eminescu) și Giula (Liviu Rebreanu, Gheorghe Pomuț), 

două busturi la Giula (Moise Nicoară și Liviu Rebreanu). Dintre performanțele acestei scurte 

perioade se remarcă unirea sub auspiciile Uniunii a tuturor asociațiilor și instituțiilor românești și 

organizarea, la 20 martie 1993, la Giula, a întâlnirii miniștrilor de externe ai României și Ungariei 

(Teodor Meleșcanu și Jeszenszky Géza). Un act memorabil rămâne vizita Preafericitului Patriarh 

Teoctist la comunitatea ortodoxă română din Ungaria, efectuată în 1994, preludiu la înființarea 

Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (1999). Și, în sfârșit, obținerea dreptului de construire a 

Centrului Cultural Român din Giula. 

 

Până la această dată, comunitatea era relativ unitară și animată de aceleași scopuri. Atât 

generațiile mai vârstnice, reprezentate de Gheorghe Santău, Lucia Borza sau Alexandru Ardelean, 

cât și succesorii lor, Alexandru Hoțopan, Gheorghe Marc, Gheorghe Martin, Mihai Cozma, 

Gheorghe Petrușan, iar cu ceva mai târziu Ștefan Oroian, Elena Munteanu-Csobai, Maria Gurzău-

Czeglédi, Florica Santău, Emilia Martin, Maria Berényi, Ana Borbély, s-au socializat încă într-o 

lume în care a fost impusă ca valoare incontestabilă conștiința comunitară și națională. Atunci, până 

pe la restaurarea regimului capitalist (1989), a aduce unele sacrificii pentru o cauză obștească era un 

lucru firesc. Această modalitate de a gândi și a trăi explică „secretul” scurtei perioade (1990–1995) 

de ascendență a activității Uniunii Românilor din Ungaria. (Gh. Petrușan se retrage din funcția de 

președinte în 1995.) Așadar: „Vârsta de aur era când nu domnea aurul.” O altă trăsătură 

fundamentală a epocii la care ne referim era strădania liderilor și conducătorilor de instituții 

românești de a angaja tineri români cu studii superioare. Era încă palpabilă solidaritatea între 

românii din Ungaria. Ultima generație care s-a bucurat necondiționat de această conștiință de 

apartenență la o comunitate națională este a Evei Iova și a lui Tiberiu Boca. În această scurtă etapă 

de grație apare generația de profesori, ziariști, cercetători științifici, preoți misionari, care au 

prelungit viața comunității. 

Aceste valori prețioase sunt date la o parte odată cu aprobarea, în 1993, a Legii pentru 

naționalități, care introduce și în viața naționalităților spiritul de interese și rivalizări, ceea ce duce 

la dezbinare și, drept urmare, la retragerea sau darea la o parte a elitei intelectuale din viața publică. 

Odată cu înființarea, la 25 martie 1995, a Autoguvernării Românilor din Ungaria se pun în valoare 

români care, fie că sunt lipsiți de competențele profesionale necesare, fie că nu cunosc bine limba 

română sau și-au pierdut încrederea în perspectiva comunității române din Ungaria, „sunt români 
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doar când rentează”, cum spunea secretarul de stat Mugur Vasiliu, prin anul 2000. (O excelentă 

analiză a celor întâmplate la 25 martie 1995 oferă Gheorghe Ruja în articolul Altă făină se macină 

acum la moară…, nr. 18 din 5 mai 1995 al săptămânalului NOI.) 

De la ei nu se putea spera continuarea programelor de regenerare promovate de instituțiile 

înființate de Uniune la începutul anilor 1990, nici elaborarea unei noi politici de prezervare a 

identității românești supuse unor grele încercări de-a lungul conviețuirii cu ungurii, deoarece scopul 

urmărit era altul: utilitarismul și nu românismul. Acum, odată cu schimbarea de regim și în urma 

aprobării Legii pentru naționalități, devine evidentă mușamalizarea adevărului, manipulările de tot 

felul în problema națională, precum și deosebirea dintre cele două tabere, deși discuțiile se duceau 

între câteva persoane, între membrii prezidiului Uniunii și Ion Budai (membru al prezidiului), pe de 

o parte, Trăian Cresta, Gheorghe Ardelean, Gheorghe Gros și Gh. Petrusan, pe de altă parte. 

Oponenții Uniunii și ai președintelui ei (Gh. Petrușan) erau recrutați din rândul românilor care ori 

nu erau conștienți de metodele mai sofisticate ale maghiarizării, ori ascundeau adevărul sau 

încurcau maghiarofilismul, loialitatea cetățenească cu dreptul de păstrare a propriei identități, 

considerându-le incompatibile. O mare parte a intelectualilor români din Ungaria a mers cu 

acomodarea până la renunțarea la propria identitate, mai ales în etapa socialistă. Nimeni nu 

îndrăznea să dezvăluie adevărul, respectiv manipulările extracomunitare. Într-o societate 

democratică însă divulgarea nu mai putea fi amânată. 

După alegerile locale și minoritare din 1994, președintele primei autoguvernări „pe țară” 

deveniseră Ion Budai, drept răsplată pentru coalizarea cu Traian Cresta și adepții lui. Dintre cei care 

se învârteau în jurul noului centru decizional cel mai pregătit era fără îndoială Ion Budai. Ideile lui 

erau cunoscute de membrii prezidiului Uniunii: lipsa de perspectivă a comunității; cele trei condiții 

de păstrare a identității: voința de a se menține, toleranță din partea majorității naționale, susținere 

cuvenită din partea țării-mame, etc. Nu s-a apucat însă de implementarea acestor idei, deși era știut 

că sunt multe de făcut. Nu a continuat nici ceea ce a început în 1990 Uniunea și nu a oferit nici 

viziuni și politici noi. A ratat cel mai potrivit moment de după cel de-al Doilea Război Mondial de a 

da politicii noastre o altă direcție, mai românească. Nu a fost să fie așa. Nefiind un om al faptei și 

nici un bun jucător de echipă, performanțele au rămas sub calitățile sale intelectuale. Astfel cei 

patru ani (1994–1998) au rămas o etapă de vegetare și tatonări, deși în istorie numai faptele 

contează. 

În 1998 este dat la o parte și Budai. După ce a fost zădărnicită alegerea de președinte a lui 

Tiberiu Boca, figură „elitistă”, ca toți cei care au ieșit din găoacea Uniunii sau a Catedrei din 

Seghedin, a urmat Traian Cresta (1998–2014), iar apoi Tiberiu Juhász (2014–2019). 

Traian Cresta s-a socializat în lumea eterogenă a vamei, unde a devenit un veritabil 

comerciant. Are realizări incontestabile: a construit și reconstruit în mod exemplar. A trudit și la 

construirea școlii din Bătania, la ridicarea ei contribuind, pe bază de reciprocitate, și statul român. 

El era, la românii din Bătania, prin anii 1980-1990, tipul intelectualului venit din popor care știa să 

treacă peste principii, să se acomodeze împrejurărilor și înțelegea de minune mentalitatea omului de 

rând. Mai puțin experimentat era în lumea teoriilor și ideologiilor. Prin urmare, ar fi putut deveni un 

bun om de afaceri, aptitudini de conducător spiritual însă nu a avut, după cum nici abilități 

oratorice. Cu problemele încâlcite ale conviețuirii popoarelor a făcut cunoștință la granița dintre 

cele două popoare, la nivelul și în spiritul „naționalismului popular” al societății maghiare în care s-

a format intelectualicește. 

„Examenul” a urmat mai târziu atât pentru președintele Traian Cresta cât și pentru 

colaboratorii săi de la AȚRU. După 1989 erau câțiva intelectuali atât la Vicariatul Ortodox Român 
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din Giula cât și la Uniune, care își imaginau salvarea românilor din Ungaria prin reintegrarea lor în 

lumea spirituală a românimii. Aceasta a fost și ideea adresată de către vicarul Pavel Ardelean și 

președintele Gheorghe Petrușan Guvernului României în 1991 și 1993 cu prilejul vizitelor efectuate 

în țara-mamă. Răspunsul a sosit numai în 2002, când reprezentanța noastră politică era deja AȚRU, 

iar președintele ei Traian Cresta. La 25 mai 2002 a sosit de la București la Giula o numeroasă 

delegație condusă de Ecaterina Andronescu, ministrul Învățământului din România. Ministrul a 

adus un mesaj foarte important românilor din Ungaria, primul și cel mai important de la Trianon 

încoace: „Sunteți foarte importanți pentru noi. Prin dialogul nostru de astăzi doresc să facem mult 

mai mult pentru acești minunați copii, pentru a-i face să fie mândri de identitatea lor etnică.” 

Cronicarul acestei „vizite istorice”, cum era numită de cei de la Giula, ne mai oferă un citat din cele 

rostite de ministrul Ecaterina Andronescu: „Dorința noastră este să fim prezenți aici pentru un 

dialog deschis și sincer (subl.n.) pe problemele educației. Important pentru noi este că vrem să 

trecem la fapte. ” Așadar se pretindea „un dialog deschis și sincer” și „trecerea la fapte.” 

Traian Cresta nu a participat la dialogul româno-român, a intrat în culise. Oratorii pricipali 

ai românilor din Ungaria au fost PS Sofronie, Maria Gurzău-Czeglédi, Ioan Budai, Ana Oros-Șimon 

și Ștefan Frătean. Au luat cuvântul și câțiva profesori de la școlile românești, în frunte cu Iulia 

Olteanu, directoarea Școlii Românești din Bătania. „Tema discuțiilor, scrie corespondentul ziarului 

Cronica, a fost una singură: ce trebuie făcut pentru ca românii din Ungaria să primească ajutor din 

partea țării-mamă pentru a nu-și pierde identitatea de limbă și obiceiuri.” Moderatorul discuțiilor, 

uneori aprinse, a fost Doru Ionescu, secretar de stat, care a ținut să accentueze și el scopul venirii la 

Giula: „Este un moment pe care ambele părți trebuie să îl folosim. Nu sunt dese asemenea șanse. 

Ne-am întrebat: de unde să începem să rezolvăm lucrurile pe care ni le cereți.” Conform 

interpretării ziaristului, în opinia lui Doru Ionescu „principala problemă pentru păstrarea 

românității în această parte de lume este să nu existe sentimentul de resemnare” (s.n.), adică de 

împăcare cu situația complicată în care se găsește comunitatea românilor din Ungaria, care se 

definește ca o comunitate bilingvă și cu o dublă identitate. Nimeni dintre românii din Ungaria 

prezenți la această întâlnire nu s-a delimitat de aceste teorii false, deși condiția de a veni în ajutorul 

nostru aceasta era. Dimpotrivă, profesorii de limbă română, au solicitat de la guvernul României 

„sprijin mai ales metodologic, subliniind că au nevoie de metode de predare a limbii române ca 

limbă străină.” Așadar, delimitări de politica de până acum nu au fost, nici propuneri pentru punerea 

în practică a unei alte politici de protejare a identității naționale. Au fost în schimb justificări și 

etalări ale consecințelor nefaste ale bilingvismului care are toate șansele ca azi-mâine să se 

transorme în monolingvism maghiar. Prin urmare, reprezentanții românilor din Ungaria nu au fost 

dispuși să se destăinuie. Maria Gurzău-Czeglédi, care se pregătea să preia conducerea complexului 

educațional român din Giula, evocă momentul anului școlar 1960-1961, când școlile cu limba de 

predare română sunt transformate în școli bilingve, „pentru că examenele de admitere erau doar în 

limba maghiară și copiii nu puteau face față admiterilor.” Este și aceasta o născocire ca și 

bilingvismul și dubla identitate. Adevărul este că elevii care au făcut liceul cu limba de predare 

română din Giula au fost admiși atât în învățământul universitar din România cât și în cel din 

Ungaria fără nici o dificultate. În caz că acesta ar fi fost motivul real al trecerii la un sistem bilingv, 

demult ar fi trebuit revidiat, căci de multă vreme (2005) nu mai sunt examene de admitere, iar o 

bună parte a elevilor de la Bălcescu își fac deja studiile în România, bine ar fi dacă le-ar face în 

limba română... Așadar, ar fi cazul ca conducerea AȚRU să treacă de la politica bilingvismului la o 

politică „mai românească”. România nu a putut rămâne tovarășă de drum a Autoguvernării care 

duce, vrând-nevrând, o politică de slăbire și nu de întărire a caracterului românesc al învățământului 
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nostru, respectiv a comunității românești din Ungaria. Relațiile noastre cu statul român depind în 

mare măsură de atitudinea noastră față de valorile lingvistice și culturale românești. Trebuie să-l 

ajutăm ca să ne poată ajuta. Statul român s-a ținut de cuvânt (tabere pentru copii, cursuri de 

perfecționare, burse etc.) și nu a refuzat susținerea comunității, chiar dacă aceasta lasă de dorit, 

exact cum cerea Ștefan Frătean la întâlnirea de la Giula: „Oricum ați găsi aceste comunități, nici 

pentru un moment să nu le abandonați. Este nevoie de atenția permanentă a României pentru aceste 

comunități.”30 

De altfel, atitudinea intelectualilor români din Ungaria a fost de multe ori ținta unor 

observații dezaprobatoare. De exemplu, în 1994, la forumul de la Brașov al Asociației de Prietenie 

Maghiaro-Română, întemeiată de Iglódi Zoltán, cu mai multe filiale în Ungaria și România, la care 

am fost reprezentați de Alexandru Hoțopan, Mihai Cozma, Gheorghe Rotiș, Ștefan Frătean și Petru 

Cîmpian. În cadrul discuțiilor cu privire la relațiile dintre cele două popoare și state, a fost dezbătută 

și situația comunității române din Ungaria, care este într-o stare „de tranzit”, „în unele componente 

ale ei încă românească, în altele deja ungurească”. În legătură cu această situație, considerată de cei 

prezenți „mai mult un defect decât o fază firească determinată de legile obiective ale evoluției 

noastre minoritare”, profesorul Mihai Cozma scrie: „În ceea ce privește agravarea procesului de 

asimilare, suntem de-a dreptul condamnați. Nici românului, nici ungurului din țara vecină nu-i vine 

să înțeleagă „de ce ne lăsăm”, de ce nu ne menținem românitatea mai activ. Pentru dânșii, motivul 

principal al asimilării este lipsa noastră de voință. „De voi depinde totul. Trebuie înainte de toate să 

vreți să vă mențineți români și veți reuși să rămâneți”, a fost părerea generală a interlocutorilor 

noștri la Brașov. Factorului subiectiv al „nepăsării” noastre, Mihai Cozma adaugă și câțiva factori 

„obiectivi” ai pierderii identității dintre care scoatem la iveală următorul: „comunitatea noastră 

românească (fără prea bogate tradiții intelectuale) n-a fost în stare să se organizeze, în ultimii 40 de 

ani, și să găsească mijloacele și metodele de activitate publică la nivelul necesar pentru a se putea 

opune (barem cu succese relative) procesului de asimilare.”31 Evident, și aceasta este o consecință, 

o cauză a unei comunități intimidate, rătăcite, dusă în eroare. 

Devenind președinte al AȚRU, în 1998, Traian Cresta refuză să colaboreze cu cei care nu 

erau susținătorii lui, ferindu-se mai ales de intelectualitatea creatoare, pătura care peste tot în lume 

este zămislitoarea bunurilor culturale, perpetuând dezbinarea provocată de el și acoliții săi în 1994. 

Ședințele Adunării Generale sunt ținute în limba maghiară. La alegerile din 1998, la inițiativa lui, 

sunt implicate o mulțime de elemente străine pentru a-și asigura majoritatea, făcându-se, împreună 

cu Gheorghe Gulyás și Tiberiu Juhász, cel mai cunoscut etnobişnițar din Ungaria. Deja la alegerile 

locale din 1998, din cei 167 electori 60 au fost străini. Între anii 2010–2019, Autoguvernarea a 

refuzat să susțină interesele comunei Micherechi, ducând, fără nici un motiv, o campanie de 

ponegrire împotriva ei. Au respins sprijinirea cercetătorilor științifici și au lăsat baltă panteonul din 

Giula, dintre Episcopie și Catedrală. Au trecut la o politică de vitrină, lăsând impresia unei 

comunități fără dificultăți. Școlile au fost preluate de la stat pentru a se legitima, cu partea ideatică a 

învățământului însă nu se ocupă, după cum copil orfan este și mass-media românească. De un sfert 

de veac problemele fundamentale ale comunității nu apar pe ordinea de zi a frecventelor ședințe ale 

Autoguvernării. 

Desigur, este o moștenire grea, la care noua conducere ar trebui să renunțe. Se observă 

căutarea unor soluții, „Planul cincinal” (2019–2024) al AȚRU, prezentat de noul președinte 

Gheorghe Cozma (vezi Cronica, nr. 30/2020) reflectă însă nivelul canoanelor vechi a politicii 

minoritare omogenizatoare din Ungaria și nu o direcție nouă, axată pe problemele și necesitățile 

fundamentale ale comunităților și instituțiilor încă românești, care țin în viață comunitatea. Nu 
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aceasta fac, pentru că sunt urmărite scopuri străine de prezervarea comunității. Iată o probă mai 

nouă. În Cronica din 4 august 2020 citim că: „La programul cultural al autoguvernărilor 

«românești» din Seghedin și Apátfalva, ținut la Apátfalva, localitate pur ungurească, la 7 iulie 2020, 

participă, în mod demonstrativ, Traian Cresta, Gheorghe Cozma, Elvira Ardelean-Pál, Mariana 

Negreu-Vetró, Iulia Birta, Vasile Rotar, Ioan Táth (președinte la Hódmezővásárhely), pr. Florin 

Olteanu, care a binecuvântat masa festivă”. (Știe oare părintele ce anume a sfințit?) Programul 

cultural susținut de dansatori români din Ungaria a avut „nobilul” scop de a „integra în marea 

comunitate a românilor din Ungaria” ungurii veniți din România care, după o schimbare la față, 

depun jurământul că ei sunt români. Așadar totul merge ca pe roate, sistemul bazat pe libera alegere 

a identității funcționează de minune, devenind un model de asimilare fără ca românii debusolați să 

fie conștienți de ceea ce se întâmplă cu ei și în jurul lor. 

Prin urmare, cei care doresc susținerea și nu surparea acestei comunități, ar trebui să aleagă 

o altă cale, o altă politică minoritară, întemeiată pe competență profesională, pe calitate și 

onestitate. În acest caz, rivalizarea ar putea fi benefică. O politică nouă și corectă ar trebui să 

debuteze cu o delimitare de moștenirea dăunătoare a celor două decenii și jumătate, cu recucerirea 

autonomiei, iar apoi să-și îndrepte fața spre comunitățile încă românești, spre integrarea firească, 

fără prejudecăți, a românilor nou-veniți și, nu în ultimul rând, refacerea unității. Apoi are rost să 

fim atenți la ceea ce spune dr. Ana Balint, noul șef al Oficiului AȚRU: „Suntem tot mai puțini, fapt 

pentru care va trebui să depunem mari eforturi, atât personale cât și la nivel de comunitate pentru a 

exista și în viitor” (Cronica, 24 aprilie 2020, p. 3). Cuvinte importante și foarte actuale! Se prea 

poate că și dr. Ana Balint și-a dat deja seama că ceva nu merge la AȚRU. Evident, oameni suntem 

și nu este viață fără compromisuri, dar trebuie avut în vedere faptul că, în 1994, la oala 

Autoguvernării s-au îmbulzit, cu puține excepții, nu români entuziasmați de românismul lor, ci 

români care doreau să trăiască din și nu pentru românismul lor (vorbe devenite celebre ale 

farmacistului dr. Ștefan Cioca). 

În consecință, în caz că nu se va mătura bine în jurul propriei vetre și vor fi în preajma ei și 

în viitor oameni care se închină propriilor interese și nu culturii, problemelor sesizate de Ana Balint, 

nimic nu se va schimba la Autoguvernarea Românilor din Ungaria și nu numai. De aceea trebuie să 

vorbim sincer despre realitatea incomodă. E adevărat că numai omul care merge pe „calea cea 

dreaptă” are șansa de a se mântui. Numai că în cele două decenii și jumătate nu am reușit să dăm de 

„calea cea dreaptă”. Sigur este și faptul că trebuie să respectăm legile țării în care trăim, dar nu 

trebuie să cedăm, deoarece numai „Atâtea drepturi avem câte reușim să dobândim prin luptă 

susținută. Destinul național necesită o luptă permanentă” (Kurkó Gyárfás). Cuvintele rostite în 

epoca interbelică sunt actuale și azi, actuale vor fi și mâine. Recent, un demnitar maghiar spunea: 

„Omul laș nu are patrie.” Ne referim la luptărorii pentru limbă și cultură, pentru supraviețuire. Ca ei 

să apară și să se poată manifesta este nevoie de un alt climat, de comunicare și colaborare. 

Principiul ordonator trebuie să fie refacerea unității de acțiune, de colaborare a instituțiilor 

românești. Cu atât mai mult cu cât e bine să știe toată lumea că comunitatea românilor, la ora 

actuală, e una din cele mai dezbinate și destrămate etnii din Ungaria. Cui folosește? De altfel, atât 

cei care cu două decenii și jumătate în urmă tremurau de „academicieni” cât și „academicienii” 

înșiși au îmbătrânit deja și azi-mâine trebuie să se retragă din viața publică. Omul înțelept și cinstit 

nu lasă după el „praf și pulbere”, ci încearcă, prin experiențele acumulate de-a lungul deceniilor, să 

se pună în slujba comunității din care face parte. În orice caz, aceste rânduri au fost plămădite de 

sentimentul responsabilității. Sine ira et studio. 
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Concluzii 

Succinta noastră sinteză e numai parțial o istorie a evenimentelor prin care au trecut românii 

din Ungaria în secolul care s-a scurs de la semnarea Tratatului de pace de la Trianon. Este, în primul 

rând, o meditație asupra momentelor nodale ale devenirii lor, asupra strădaniei unei mici comunități 

naționale pentru supraviețuire. 

Înainte de Traianon, în Ungaria au trăit 3 milioane de români, după 1920 au rămas 

aproximativ 30–40.000, dintre care se mai țineau români cca. 25.000. Între 1920–1944 sunt supuși 

torturilor de maghiarizare ale regimului Horthy, etapă care din punct de vedere cultural e 

neproductivă, din perspectivă națională mistuitoare. Rămânând fără intelectualitate, românii sunt 

constrânși să facă un mare pas înapoi în istorie, să-și reducă manifestarea identității la cultivarea 

tradițiilor populare moștenite de la străbuni. În viața publică puteau fi prezenți numai în caz că 

renunțau la românismul lor (nume, religie, limbă etc.). După cel de-al Doilea Război Mondial 

împrejurările politice devin mai favorabile: sunt reînființate școlile suprimate în epoca interbelică, 

dar lipsa de învățători și profesori a durat până prin ani 1960–1970. Aceste școli însă nu mai sunt 

ceea ce au fost altădată, instituții educaționale în spirit românesc. Din diverse motive, politice, de 

involuție lentă a conștiinței naționale, de imposibilitatea de a-și însuși varianta limbii române 

standard, de lipsă de perspectivă, românii din Ungaria trianonică nu și-au putut institui un 

învățământ pur românesc. Aceste împrejurări nefavorabile fac ca în școlile românilor, deși rămân 

instituții importante ale comunității, limba maternă să capete un rol secundar, utilizarea ei 

reducându-se la câteva ore pe săptămână. Alta ar fi întrucâtva situația în caz că s-ar putea reveni la 

reglementările bilingvismului din 1960–1961, iar activitățile instructiv-educative extracurriculare ar 

fi ținute în limba maternă și profesorii ar vorbi cu elevii în această limbă. Rolul dominant al școlii în 

însușirea limbii materne, la românii din Ungaria, se sfârșește cu Lex Apponyi (1907) și introducerea 

de către Klébelsberg Kúnó, în 1923, a structurii educaționale cu trei tipuri de școli minoritare. 

Despre o oareșcare viață culturală se poate vorbi de prin 1973, dată marcată de apariția 

primului volum de culegeri literare și cultural-artistice sub titlul Muguri. Rezultatele obținute în 

culegerea valorilor materiale și spirituale păstrate și cultivate de românii din Ungaria (Vasile 

Gurzău, Gheorghe Nistor, Teodor Kovács, Teodor Șimonca, Mihai Purdi etc.) au fost consemnate și 

evaluate de cercetătorii Domokos Sámuel, Alexandru Hoțopan, Lucia Borza, Emilia Martin, Otilia 

Hedeșan, Mihaela Bucin, Maria Gurzău-Czeglédi și alții. Despre particularitățile limbii vorbite de 

românii din Ungaria au scris cu competență profesională Mihai Cozma, Victor Iancu și Ana 

Borbély. Cultura muzicală a fost scoasă la iveală și conștientizată de profesoara Eva Cozma-

Frătean. Remarcabili cercetători ai istoriei, îndeosebi ai istoriei culturale a românilor din Ungaria 

sunt Teodor Misaroș, Elena Munteanu-Csobai și Maria Berényi, publicând o mulțime de volume și 

periodicile Izvorul, Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria, Lumina și Simpozion. De 

remarcat sunt cercetările de antropologie culturală ale Mihaelei Bucin. Avem poeți, noveliști și 

istorici, literari, dar nu avem romancieri. Între 1997–2018, cu o întrerupere de câțiva ani, profesorii 

de la Catedra de română din Seghedin (Gheorghe Petrușan, Mihai Cozma, Mihaela Bucin) editează 

revista Conviețuirea în care apar articole și studii filologice semnate de universitari din țară și din 

România. De o mare popularitate s-au bucurat pictorii de origine română: Gheorghe Cohan, Rozalia 

Costa, Ștefan Oroian, Adela Kiss, Ioan Nistor. Cei care aduc, pe lângă tagma educatorilor, 

învățătorilor și profesorilor, o contribuție prețioasă la prelungirea românismului în Ungaria sunt 

ziariștii. Numărul mânuitorilor de condei este considerabil. Nume notorii ale jurnalismul românesc 

sunt până în momentul de față Lucia Borza, Ilie Ivănuș, Alexandru Hoțopan, Edda Illyés, Mihai 
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Cozma, Vasile Roxin, Ștefan Frătean, Petru Cîmpian, Eva Iova-Șimon, Anca Becan, Tiberiu Boca, 

Ștefan Crâsta, Iulia Kaupert, Adam Bauer. 

Trebuie remarcat rolul deosebit de important pe care îl au confesiunile în conservarea 

identității naționale. Nu numai în secolele îndepărtate ci și în lumea modernă, comunitățile 

bisericești au fost și au rămas cele mai statornice bastioane ale moralității și solidarității. De aceea 

au putut deveni și în epoca modernă un model de urmat pentru autonomiile locale de tot felul. Se 

pune însă întrebarea dacă sunt pregătite și pentru provocările epocii contemporane. În cazul 

românilor din Ungaria, pentru combaterea impulsurilor omogenizatoare, de deznaționalizare. 

Sosirea preoților ortodocși din România a constituit un foarte mare ajutor, precum și înființarea, în 

1999, a Episcopiei Ortdoxe Române din Ungaria. Preoții misionari sosiți din România au fost oare 

pregătiți și pentru ocrotirea românismului? Ei vor mai putea vorbi cu nepoții lor românește? 

Secretarul de stat Mugur Vasiliu spunea în cele 10 programe pentru românii din afara României: 

„La ora actuală, în Ungaria, misionarii sunt singurii pe care ne putem baza și singurii care pot avea 

șansa să reclădească identitatea națională… Situația este de așa natură, în Ungaria, încât fără această 

implicare a Bisericii, și aceasta aparent tardivă, comunitatea românească de acolo nu avea nici o 

șansă să reziste… importanța pe care a acordat-o B.O.R. comunității de acolo, obligă 

Departamentul să-și reconsidere poziția față de această comunitate și s-o treacă în primul plan al 

urgențelor, pentru că nu poate… să cadă în aceeași capcană în care sunt căzuți deja românii din 

Ungaria, cum că indiferent de ce facem, această comunitate este sortită pieirii.” Apoi, în 2002, a 

avut loc vizita delegației române la care ne-am referit deja. 

Dar noi, cei de aici? Înainte de 1989, din motive politice, prea mult nu se putea face, „am 

cântat și am dansat”, și am devenit tot mai puțini. După 1993 a urmat echipa lui Ion Budai, apoi a 

lui Traian Cresta, care au continuat vechile politici de resemnare, nepotrivite pentru a asigura 

viitorul comunității, supraviețuirea. Acum însă a apărut, se pare, o voce de îmbărbătare în politica 

față de naționalități a statului ungar, la care ar trebui să fim atenți și să știm să tragem concluziile 

potrivite. Secretarul de stat Soltész Miklós spunea nu demult, cu prilejul înmânării a două burse 

elevilor Liceului Bălcescu: „La unele naționalități am fost în ultimul ceas și ne-am gândit că dacă 

nu ne folosim de ocazie și nu facem ceva și noi vom fi vinovați de îmbătrânirea și apoi stingerea 

unei comunități.”32 Limba și cultura se însușesc și păstrează însă în comunități. Atât statul ungar cât 

și AȚRU ar trebui să acorde acestor comunități un spijin mult mai considerabil, căci fără comunități 

trainice și solidare, fără învățământ mai eficient și mai românesc, fără o presă mai combativă și 

confesiuni conștiente de misiunea lor națională nu este viitor. 

Suntem convinși că marea majoritate a românilor din Ungaria este de acord cu aspirația 

profesoarei Erica Borbély, directoarea Școlii Românești din Chitighaz: „Dorința mea este să fim o 

comunitate românească coezivă, în care să nu mai fim divizați, ci să colaborăm și să gândim 

împreună. Vreau ca acest lucru să se întâmple nu numai la nivel de școală, ci la nivelul întregii 

comunități.”33 Restabilirea unității însă este o problemă dificilă, căci nu-i totuna cum suntem 

români, ce fel de români suntem și cum ne imaginăm românismul nostru: ca români care se 

mulțumesc cu graiul lor și tradițiile locale sau români mai integrați în viața spirituală a neamului 

românesc. Deosebirea e mare și tot mai mare. Pentru unii limba română este numai o „limbă a 

doua”, ceea ce înseamnă o nepăsare față de propria identitate. Alții resping această modalitate de 

gândire. Rămânând la problema limbii: profesorii cam știu că o limbă se însușește și se păstrează 

numai într-un mediu familial și/sau social de aceeași etnie și că marea bătălie pentru însușirea ei se 

dă în primii ani ai vieții, la grădiniță și în primele 4–5 clase ale școlii, ca apoi să se treacă la 

predarea în această limbă. Dacă în această fază a vieții pierdem firul, am pierdut totul. De aceea, 
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profesorii care la școală vorbesc românește aduc o contribuție remarcabilă la păstrarea identității, 

cei care vorbesc unii cu alții și cu copiii ungurește și nu se străduiesc să creeze un mediu românesc, 

nu-și fac datoria, iar școala lor nu poate fi școală românească. 

Acesta este punctul nevralgic, partea cea mai spinoasă a problemei despre care vorbim, de 

fapt a întregii comunități. Procesul firesc de însușire a limbii materne a fost întrerupt odată cu 

trecerea de la începerea studiilor școlare în limba maternă la începerea lor în limba maghiară. 

Ultima școală care a făcut acest pas fatal, cu anul școlar 2006/2007, a fost școala din Micherechi. 

Supraviețuirea comunității în foarte mare măsură de ei, de educatorii și profesorii noștri depinde, de 

atitudinea lor față de limbă și de ceea ce numim românism. Să mai constatăm un alt adevăr dureros: 

în școlile noastre, după Trianon și, mai ales, după al Doilea Război Mondial, educație în spirit 

românesc nu s-a făcut și nu se face. Sărbătorile naționale române nu se țin, cele maghiare sunt 

obligatorii și confecționate după șabloanele școlilor ungurești. Așadar ar fi multe de făcut, 

dificultățile însă nu sunt dezbătute și îndreptate. 

În caz că AȚRU și-ar da seama de politica nepotrivită pe care o susține de multă vreme, și ar 

fi în stare treacă la o altă paradigmă în politica minoritară, ei bine, atunci merită și trebuie să 

ascultăm de profesoara Erica Borbély, să începem „să colaborăm și să gândim împreună”, căci, într-

adevăr, fără unitate, comunicare și colaborare viața comunitară a românilor din Ungaria va fi scurtă, 

tot mai scurtă. 

 

Seghedin, 30 octombrie 2020. 
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O sarcină delicată: reconstituirea istoriei românilor din Ungaria  

din perioada interbelică 
 

 

dr. Petru Weber 

Catedra de Limbă şi Literatură Română, Universitatea din Seghedin 

  

 

În aprilie 2019 am fost contactat de către istoricul Zeidler Miklós, conferențiar universitar la 

Facultatea de Istorie a Universităţii ELTE şi colaborator principal al Centrului de Cercetări Istorice 

al Academiei Ungare, în baza unui proiect demarat încă din 2017, intitulat „Ungaria trianonică la 

limita dintre tradiţie şi modernitate – un manual al epocii Horthy“ care ţintea, printre altele, o 

publicaţie enciclopedică de genul Macropedia despre cele mai diverse aspecte politice, sociale, 

economice ale perioadei dintre 1920 şi 1945. În capitolul referitor la societatea ungară a acestei 

epoci au fost incluse şi minorităţile naţionale, sarcina mea fiind scrierea unui articol în care să 

rezum o istorie generală a minorităţii române din perioada menţionată. Date fiind coordonatele 

articolului, trebuia aşadar să mă încadrez strict dimensiunii prestabilite, care în cursul cercetării s-a 

dovedit a fi un cadru destul de îngust.  

La prima impresie, am crezut că va fi relativ simplu să îndeplinesc această sarcină, ştiind că 

până în prezent au aparut numeroase articole în revistele de specialitate româneşti din Ungaria 

privind istoria românilor de aici, însă ulterior a trebuit să mă confrunt cu lacune istoriografice 

considerabile în ce priveşte situaţia românilor din Ungaria în perioada interbelică. Acest lucru s-a 

datorat chiar statutului defavorizat în care s-au aflat românii din Ungaria în această epocă care a 

cauzat şi dificultatea reconstituirii istoriei lor într-o perioadă în care părea că această naţionalitate a 

ieşit din istorie. Lipsiţi de o organizaţie politico-socială şi culturală proprie, lipsiţi de o publicaţie 

proprie, de o elită intelectuală proprie care să-i reprezinte interesele, sursele istorice pentru scrierea 

istoriei lor din această perioadă s-au diminuat considerabil. Şi totuşi, reduşi numeric la circa 20-30 

de mii de suflete, românii din Ungaria nu au încetat să „producă“ istorie, doar că această istorie şi-a 

restrâns aria de interacţiune devenind mai greu de detectat pentru istoricii de azi. Pentru 

reconstituirea parţială a acestei istorii am ales câteva domenii în care am putut urmări evoluţii, 

schimbări, atitudini, străduinţe în viaţa românilor de aici. Aceste domenii au fost cel al demografiei, 

al vieţii religioase, al învăţământului şi al tradiţiilor populare.   

Chestiunea numărului românilor din Ungaria după Trianon a constituit încă din primul 

deceniu post-trianonic un subiect contradictoriu între statisticile oficiale şi estimările unor istorici 

români interbelici. De fapt, dincolo de cifrele seci ale statisticilor, recensămintelor oficiale, această 

chestiune este şi azi în centrul atenţeiei. Chiar şi înainte de 1920, numărul românilor din teritoriile 

vechiul comitat al Bihorului şi Sătmarului rămase în componenţa Ungariei după Trianon sau 

regiunile Szabolcs, Nyírség a fost incert datorită procesului avansat de asimilare al comunităţilor 

greco-catolice de aici. Unele erau deja complet asimilate, altele într-un ultim stadiul al biligvismului 

româno-maghiar dar au existat şi comunităţi încă cu conştiinţă românească, dar, prin trecerea lor la 

Episcopia Greco-Catolică de Hajdudorog, au fost condamnate la o asimilare rapidă. Atât etic cât şi 

profesional se pune întrebarea, dacă comunităţile care iniţial au fost colonizate în secolul al XVIII-

lea ca fiind româneşti, dar în 1920 nu mai dispuneau de conştiinţă naţională românească, puteau fi 

considerate româneşti? Pentru că dacă da, atunci numarul românilor în perioada interbelică putea fi 
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de cel puţin 50 000, cum estima Sabin Manoilă. Oficial, în 1920 au fost înregistraţi  23 695 iar peste 

numai zece ani vor fi doar 16 221. O scădere greu de explicat atât prin emigrare cât şi prin 

asimilare.  

Localităţi precum Pocei sau Vecherd se dezromânizează aproape complet în perioada 

interbelică. Dacă în Pocei această dezromânizare ar putea fi pusă pe seama maghiarizării vieţii 

confesionale greco-catolice, în cazul Vecherdului, stăm în faţa unei aparente enigme. Iată, în Pocei 

la 1900 s-au declarat de limbă maternă română 48,3%. În 1910 sunt 41,8% iar în1920, brusc 

procentajul lor scade la 6,1%, apoi în 1930 la 2,3% ca în 1941 să fie de doar 1% în timp ce 46% 

continuă să se declare de confesiune greco-catolică. La Vecherd avem însă de-a face cu români 

ortodocşi. În 1910 aceştia constituie 96,5% din totalul locuitorilor, toţi greco-orientali/ ortodocşi. În 

mod ciudat, spre deosebire de Pocei unde „dispariţia“ sutelor de identităţi româneşti se produce 

imediat după 1920, la Vechered chiar şi în 1930 un procent de 86,5% din populaţie se declară de 

limbă maternă română. Dar subit, în 1941 statistica costată doar 6,9% având limba maternă română, 

deşi ca ortodocşi figurează 85,7% din locuitori. (În 2011statistica nu mai consemnează nici un 

ortodox, în schimb pe lângă o podere de 97% maghiari, 32% s-au declarat greco-catolici).   

Având în vedere faptul că din 1941 statul ungar s-a angajat în crearea unei biserici ortodoxe 

maghiare, este foarte probabil ca această falsificare a statisticii sau presiunile făcute asupra celor 

care şi-au declarat limba maternă în 1941 să fi servit tocmai acestui scop. Totuşi, se pune întrebarea, 

când şi cum s-au „metamorfizat“ vecherdeni din ortodocşi în greco-catolici (şi poate şi în romano-

catolici sau reformaţi), respectiv din români în maghiari? (Într-un studiu al Eleinei Csobai din 2013 

se confirmă dispariţia limbii române în Vecherd pusă şi pe seama numărului mic de locuitori, a 

căsătoriilor mixte practicate cu mult înainte apariţia acestora în Micherechi, care avea o populaţie 

triplă faţă de Vecherd şi a lipsei preotului român ortodox după 1920. În 1942 revine un preot 

ortodox, dar din partea Bisericii Ortodoxe Maghiare… )  

Evoluţii similare putem constata şi în cazul altor localităţi cel puţin pe jumătate româneşti şi 

de confesiune ortodoxă printre români pe la 1910, ca apoi în 20 de ani, numărul românilor să se 

înjumătăţească. În cazul comunităţilor româneşti greco-catolice de dinainte de Trianon, 

dezromânizarea este fulminantă în statisticile interbelice. E suficient să amintesc de localitatea Leta 

Mare unde în 1920 peste 20% din locuitori şi-au declarat româna ca limbă maternă ca apoi în 1930 

doar 6,6% iar în 1941 numai 1%. Din cercetările ultimilor ani ne sunt cunoscute cazuri de 

strămutări în anii 20‘, 30‘ a unor grupuri de români din Ungaria în România, cum a fost cazul celor 

de la Chitighaz (circa 70 de familii) sau al celor de la Cenadul Unguresc (15 familii). E cunoscut şi 

faptul că la scurt timp după Trianon familii de preoţi şi învăţători români din Ungaria deasemenea 

au preferat să se mute în România. La fel s-a întâmplat şi cu marea comunitate românească din 

Budapesta, care în 1910 avea aproape 3000 de vorbitori nativi de limbă română ca în 1941numărul 

acestora să se reducă la doar 354 de persoane. Cu toate acestea, atât cât ne este cunoscut până în 

prezent, aceste mutări în România nu au fost de asemenea amploare încât să justifice dispariţia din 

statistici a mai multor mii de români.  

Un alt aspect al istoriei românilor din Ungaria din perioada interbelică este cel confesional. 

Mulţumită cercetării lui Teodor Misaroş avem şi azi o lucrare de referinţă pentru studierea Bisericii 

ortodoxe române din Ungaria, inclusiv pentru perioada interbelică. Astfel, putem avea o imagine 

asupra a două aspecte care au caracterizat năzuinţele clerului ortodox românesc din Ungaria: 

refacerea reţelei de parohii funcţionale după valul de părăsire ale acestora datorită Trianonului şi 

înfiinţarea unei episcopii ordodoxe româneşti proprii, culminând cu refuzul categoric din 1942 de a 

se înregimenta în Biserica Ortodoxă Maghiară. Mai puţin detaliat şi analizat este fenomenul 
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răspândirii şi funcţionarii bisericilor neoprotestante printre românii din Ungaria, deşi în ultimul timp 

au apărut tot mai multe articole care abodează acest subiect, astfel încât s-ar impune o lucrare 

generală despre acest fenomen de la începuturi până în zilele noastre.  Asta cu atât mai mult cu cât 

trecerea la confesiuni neoprotestante, mai ales la cea baptistă, printre români a putut avea implicaţii 

de indentitate naţională, de legături transfrontaliere între comunităti baptiste preponderent româneşti 

din Ungaria şi cele din România. E cunoscut că aceste treceri ale unor români ortodocşi la 

confesiuni neoprotestante au fost considerate de către preoţii ortodocşi ca o antecameră a 

deznaţionalizării, chiar dacă limba română şi-a păstrat primordialitatea în practicile de cult ale 

acestor adunări, cu precădere în localităţi predominant româneşti cum au fost Micherechiul şi 

Chitighazul, acesta din urmă, cel puţin în perioada interbelică.    

Legat parţial de domeniul confesional, domeniul învăţământului a costituit un alt vector al 

situaţiei românilor din Ungaria interbelică. Este o perioadă în care învăţământul în limba maternă, 

deşi garantat de statul ungar prin legea din 1921, inclusiv în şcolile de stat, a fost foarte precar 

pentru românii din Ungaria. Dacă la început, lipsa personalului didactic, inclusiv în învăţământul 

confesional primar, a fost principalul impediment al transmiterii prin şcoală a acestui important 

element identitar al scrisului, cititului şi comunicării corecte în limba română, mai târziu, 

atractivitatea infrastructurală şi perspectivele de viitor oferite de şcolile de stat în limba maghiară au 

făcut imposibilă dezvoltarea unei intelectualităţi româneşti cu rol de elită cultural-politică. Astfel, 

românii  trăitori într-o societate predominant rurală, agrară nu au reuşit să treacă de barierele 

mobilitaţii sociale ale acelor timpuri într-aşa fel încât să-şi păstreze totodată şi identitatea 

românească. Cei care au reuşit prin intermediul şcolilor maghiare să ocupe posturi în administraţie, 

la poştă, calea ferată sau în armată s-au văzut nevoiţi sau au considerat oportun să-şi maghiarizeze 

numele în baza unei ordonaţe emise în 1933 de ministru de interne Keresztes-Fischer Ferenc.  

Viaţa culturală românească a fost şi ea afectată de lipsa unei elite româneşti solide, 

confruntându-se totodată şi cu noile prevederi ale regimului de după 1920 care impunea acum ca în 

statutul de funcţionare a asociaţiilor de lectură, de cânt sau de altă natură, pe lângă limba română să 

fie folosită şi limba maghiară. Pe lângă faptul că în Ungaria nu mai apărea acum nicio publicaţie de 

limbă română, nu se puteau face abonamente la ziare, reviste din România fiind permise intrarea în 

ţară din România doar a publicaţiilor cu caracter bisericesc. Acest lucru însemnase un regres 

considerabil faţă de situaţia de dinainte de Trianon, când românii din localităţile rămase de partea 

ungară a graniţei erau abonaţi la mai multe publicaţii româneşti. În asemenea condiţii, perpetuarea 

tradiţiilor populare a putut însemna menţinerea unui grad de cultură românească în lumea satului. 

Jocul, şezătoarea, umblatul cu steaua, cu turca sau cu ţapul, colindele de Crăciun, transmiterea 

poveştilor populare au servit drept colac de salvare într-o perioadă dificilă pentru supravieţuirea 

identităţii româneşti din Ungaria. În unele cazuri însă şi acestea au putut atrage oprobiul 

autorităţilor, cum a fost cazul interzicerii jocului în Micherechi în primăvara anului 1940 pe motivul 

că încăperea în care acestea se desfăşurau ar fi fost inadecvată acestei activităţi, dar şi pentru că 

acolo „se dansează numai dansuri româneşţi.“  

În condiţiile lipsei coloanei de susţinere a naţionalităţii române, adică intelectualitatea, 

merită să menţionăm străduinţa unui micherechian care s-a remarcat prin întocmirea unei 

monografii a localităţii sale natale tocmai în această dificilă perioadă. E vorba de custodele bisericii 

ortodoxe  din localitate, Teodor Pătcaş, care în 1934 a finalizat în manuscris o monografie a 

Micherechiului. Însă condiţiile materiale modeste ale autorului nu a făcut posibilă publicarea 

lucrării în timpul vieţii sale. A decedat în 1942.  (Monografia incompletă a fost păstrată o perioadă 

în arhivele judeţului Bichiş. Prima tentativă de a publica tot materialul păstrat i s-a datorat lui 
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Alexandru Hoţopan, care a tehnoredactat materialul disponibil reuşind să-l multiplice însă în doar 

10 exeplare. Abia în 2011 revista Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Izvorul, a 

tipărit într-un număr special 500 de exemplare ale acestei monografii.)   

Aşadar, după cu reiese şi din această succintă prezentare, istoria românilor din Ungaria din 

perioada interbelică  poate fi reconstituită oferindu-ne imaginea unei naţionalităţi aidoma unei 

plante ofilite, lipsite de apă şi substrat fertil. Mai bine de peste douăzeci de ani această plantă a 

rezistat regimului interbelic, pierzând însă multe frunze, pierzându-şi florile…fiind sortită uscării. 

Soarta istoriei i-a mai oferită însă o şansă după Al Doilea Război Mondial. De atunci, noul 

tratament aplicat a făcut-o să reînverzească, să producă multe flori. Rămâne în sarcina viitorului ca 

ea să poată să-şi menţină vitalitatea şi în deceniile următoare.   
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Preotul militar Gheorghe Marian din Crâstor, 

 peregrin prin istoria secolului al XX-lea 
 

 

prof. univ. dr. Gabriel Moisa, Universitatea din Oradea 

 

Gheorghe Marian s-a născut în localitatea Crâstor din Ungaria de astăzi, la 1 iunie 19001. 

Părinții săi, Iosif și Maria, erau de condiție modestă așa cum erau marea majoritate a românilor din 

zonele de câmpie ale Crișanei. După realizarea României Mari, familia lui a venit în România tatăl 

său devenind „slujbaș” al Primăriei Oradea2. Școala elementară a urmat-o în localitatea natală, 

Crâstor, între 1906 și 1910. După finalizarea studiilor secundare la Școala din Szarkad, 1910-1914, 

în perioada 1914-1918 a urmat liceul la Liceul de Stat din Salonta, la aceasta din urmă instituție 

susținându-și examenul de maturitate3. Tânărul Gheorghe Marian a urmat apoi Facultatea de 

Teologie Ortodoxă de la Arad, 1918-1921, Academia de Drept din Oradea și Seminarul Pedagogic 

Universitar din Cluj, specializarea principală religie, iar secundar istorie, geografie și drept, din 

cadrul Universității din Cluj4. Toate acestea i-au permis conturarea și consolidarea unei formații 

intelectuale umaniste deosebite, care au amprentat definitiv evoluția ulterioară a acestuia5. 

După finalizarea studiilor teologice de la Arad, Gheorghe Marian a ocupat mai multe slujbe, 

conform propriei autobiografii, până la hirotonirea lui ca preot. Astfel, în intervalul 1 septembrie 

1921 – 30 septembrie 1922 a lucrat ca funcționar la Primăria Oradea. Începând cu 1 octombrie 1922 

Gheorghe Marian a plecat la Salonta, unde a activat ca și catihet la școlile din localitate până la 1 

octombrie 1923, dată de la care a devenit profesor secundar la Liceul de Stat din Salonta. 

 În anul 1927 a fost hirotonit preot6. Înainte de hirotonire, la 30 martie 1925, a susținut un 

examen în fața unei comisii examinatoare constituită pe lângă Consistoriul Eparhial Ortodox 

Român al Orăzii Mari. Aceasta a fost formată din episcopul Roman Ciorogariu, președinte, Zaharia 

Moga, referent consistorial, iar membrii au fost Andrei Magieru, dr. Ștefan Munteanu și avocatul 

dr. Lazăr Iacob7. Gheorghe Marian s-a prezentat mai mult decât onorabil în fața comisiei de 

examinare obținând calificativul foarte bine, astfel că a obținut dreptul de a fi preot. Între 1927 și 

1930 a activat în parohia Inand. În același an 1927 s-a căsătorit cu Gabriela Giurău, fiica preotului 

ortodox Mihai Giurău. Din această căsătorie au rezultat doi copii, Gheorghe, născut în 1929, și 

Rodica, născută în 1938. Gheorghe a devenit medic pneumolog, lucrând multă vreme la Sanatoriul 

TBC din Oradea, iar Rodica a urmat cursurile Facultății de Farmacie din Cluj, ulterior activând ca 

farmacist8.  

În anul 1930 Gheorghe Marian a dat examen pentru funcția de confesor militar. Concursul a 

avut loc la Ministerul Apărării Naționale din București. Și cu acest prilej a dat dovadă de o foarte 

bună pregătire de specialitate. În consecință a devenit preot militar. După confirmarea rezultatelor a 

fost trimis în Garnizoana Galați, unde a devenit confesorul militar al acesteia, având gradul de 

                                                           
1 Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, fond Dosare personale 1584 -  2, lit. M., dosar 9, nenumerotat (în 

continuare AERO). 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Cornelia Ghinea, Bisericile militare din Oradea în perioada interbelică, în Misiunea, an II, nr. 1 (2), 2015, p. 24 
7 AERO, fond Dosare personale 1584 -  2, dosar 9, nenumerotat. 
8 Ibidem. 
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căpitan1. În Galați a rămas până în 1934, când a fost transferat în Oradea. Astfel a devenit preotul 

militar al garnizoanei de la fruntariile de vest ale României, undea rămas până la Dictatul de la 

Viena2. În toată această perioadă, deși a fost tentat de a face politică înainte de a ajunge preot 

militar, înțelegând și în acest fel menirea sa de intelectual român la granița de vest a României, 

Gheorghe Marian nu s-a înscris în nici un partid politic. A făcut însă politică națională din afara 

partidelor, implicându-se activ în viața comunității din care făcea parte3.  

Preotul militar căpitan Gheorghe Marian a sosit în Oradea în momentul în care șeful militar 

al garnizoanei era generalul de divizie Ioan Ilcușiu, acesta fiind și comandantul Diviziei 17 

Infanterie, cantonată în Oradea. El începuse încă din 1935 lucrările de transformare a unei biserici 

din Oradea în biserică militară ortodoxă. Lăcașul de cult desemnat pentru a servi drept biserică 

militară a fost o biserică de dimensiuni reduse, aflată în centrul orașului Oradea și care datează încă 

de la începutul secolului al XVII-lea4. Inițial ea a fost construită pentru a fi utilizată drept capelă a 

cimitirului orășenesc. După cucerirea otomană din 1692 și reconfigurarea orașului, cimitirul 

orășenesc a fost mutat la periferia urbei, astfel încât capela a devenit o biserică „civilă”5.  

În 1830 acest lăcaș de cult a fost extins. În timp a fost renovată de mai multe ori, iar cea mai 

serioasă restaurare și consolidare a clădirii a avut loc în anul 1928, urmând planurile cunoscutului 

arhitect orădean Anton Sallerbeck. Cu acest prilej biserica a dobândit un vizibil stil neoromânesc, 

beneficiind de numeroase detalii decorative în stilul brâncovenesc. Lucrările de renovare începute 

în 1935 au fost finalizate în 1938. În toată această perioadă acolo se mai oficiau slujbe religioase și 

de către preotul căpitan Gheorghe Marian. Întregul demers a fost finalizat în anul 1938, când, la 8 

mai, a fost sfințită în prezența Episcopului Armatei, general de brigadă Partenie Ciopron, și a 

Episcopului Ortodox al Oradiei, Nicolae Popovici. La actul sfințirii a mai fost prezent și 

comandantul Garnizoanei Oradea, generalul Hariton Alexandrescu, și, desigur, confesorul 

garnizoanei, preotul căpitan Gheorghe Marian. La renovarea bisericii au contribuit financiar ofițerii, 

subofițerii și soldații Garnizoanei Oradea, precum și Societatea Femeilor Ortodoxe Române din 

Oradea. Biserica și-a păstrat caracterul până în 1948, când Episcopia Armatei Române a fost 

desființată. În această biserică a slujit ca preot militar Gheorghe Marian, până la plecarea sa în 

refugiu după Dictatul de la Viena din 30 august 1940.  

Preotul căpitan Gheorghe Marian nu era singurul confesor al Garnizoanei Oradea. Alături de 

el mai funcționa și confesorul greco-catolic, preot căpitan Vasile Bondrea, acesta din urmă devenit 

preot în anul 1930. Între cei doi a existat o colaborare foarte bună, fapt reieșit din numeroasele 

activități în comun pe care le-au desfășurat de-a lungul anilor în care au funcționat în Oradea. 

Împreună au participat, bunăoară, la repararea și înzestrarea bisericilor pe care le păstoreau, după 

cum împreună au organizat mai multe activități caritabile. În acest din urmă caz au primit concursul 

celor mai de vază cadre militare din cuprinsul garnizoanei6. O colaborare excelentă a avut-o preotul 

Gheorghe Marian cu colonelul Ioan Arhip, comandantul Regimentului 86 Infanterie din Oradea. 

Acesta a susținut în permanență demersurile preotului Marian, fiind chiar inițiatorul multora dintre 

acestea. În opinia colonelului Ioan Arhip, menirea bisericilor militare pe frontiera de vest a 

României era una extraordinară, menită a contribui la „vibrarea sufletului național”. Multe dintre 

                                                           
1 Ibidem. 
2Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crișanei, Oradea, Editura Tipografia Diecezană, 1936, p. 408. 
3 AERO, fond Dosare personale 1584 -  2, dosar 9, nenumerotat. 
4Este vorba despre actuala Biserică Ortodoxă din Piața Rahovei, nr. 2. 
5Biserica ortodoxă română a Parohiei Oradea-Munch cu hramul Buna Vestire, pe http://punticrisene.ro/biserica-

ortodoxa-romana-a-parohiei-oradea-munch-cu-hramul-buna-vestire/, accesat la 16 februarie 2021. 
6Cornelia Ghinea, loc.cit., p. 24. 
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activitățile preotului au fost susținute moral, material și financiar. Nu de puține ori, colonelul Arhip 

a pus la îndemâna preotului Gheorghe Marian mână de lucru, ciment, var, nisip și unelte de zidărie 

pentru a putea realiza obiectivele1. Relația dintre cei doi s-a consolidat foarte mult transformându-se 

într-o prietenie desăvârșită. Dealtfel, în anii războiului cei doi se vor mai întâlni în condiții dintre 

cele mai complicate și tragice pentru națiunea română, după cum se va vedea din cuprinsul 

manuscrisului.  

Între ofițerii superiori care au contribuit la renovarea și consolidarea bisericii militare din 

Oradea amintim și pe generalul de divizie Ioan Ilcușiu, sufletul și inițiatorul multora dintre acțiunile 

confesorului ortodox Gheorghe Marian, general de brigadă Sabin Boncu, cel care i-a urmat 

generalului Ilcușu la comanda Garnizoanei Oradea. În vremea sa, biserica militară a luat un aspect 

maiestuos, cucernic, fiind întregită întreaga catapeteasmă, până atunci existând numai partea de jos. 

Tot atunci s-au realizat stranele pentru cântăreți. Colonelul Alexandru Marinescu, comandantul 

Regimentului 34 Artilerie Oradea, a donat 5000 de lei pentru finalizarea lucrării, iar colonelul 

Vasile Florescu, în calitate de prefect al județului Bihor, a pus la dispoziția bisericilor militare sume 

din bugetul Bihorului designând în cadrul acestuia un capitol special intitulat fond de ajutorare 

pentru biserică. La rândul său, locotenent-colonelul Mihai Iliescu, comandantul Școlii de Jandarmi 

din Oradea, a donat un tablou în valoare de 7000 de lei, iar colonelul Vasile Repanovici a contribuit 

cu o icoană pentru catapeteasmă.   

Au mai contribuit substanțial la finalizarea bisericii militare locotenent-colonelul Petre 

Predan, șeful de stat major al Diviziei 17 Infanterie, intendentul locotenent-colonel Teofil Centea, 

locotenent-colonelul Teodor Negru și mulți alții2. De asemenea, o contribuție importantă la 

realizarea lucrărilor de restaurare de la sfârșitul anilor 1930 a avut-o și Societatea Femeilor 

Ortodoxe Române. Multe dintre membre erau ele însele soții de militari. Unul dintre catalizatorii 

activităților de sprijinire a fost, evident, slujitorul bisericii, preotul militar căpitan Gheorghe Marian. 

Acesta a depus o muncă asiduă pentru a aduna fonduri și a-și duce la bun sfârșit menirea pe care și-

o asumase, alături de superiorii săi militari, civili și religioși deopotrivă.  

După instaurarea regimului comunist în România și desființarea Episcopiei Militare a 

Armatei Române, lăcașul de cult militar din Oradea a devenit, începând cu anul 1948, o biserică 

pentru credincioșii din zonă, subordonată Episcopiei Ortodoxe a Oradiei. Puține au fost intervențiile 

asupra bisericii până la căderea regimului comunist. Abia în anii 1990 au mai  avut loc lucrări de 

anvergură soldate cu restaurarea actualei fațade. 

În perioada dintre cele două războaie mondiale, preotul Gheorghe Marian a fost foarte 

prezent în peisajul social, cultural și religios orădean. Așa s-a întâmplat, bunăoară, cu prilejul 

sfințirii bisericii ortodoxe din curtea Spitalului Central din Oradea. Evenimentul s-a petrecut la 6 

iunie 1937 și a beneficiat de prezența unor personalități de prim rang, atât de la nivel local, cât și 

central. Între personalitățile prezente cu acel prilej amintim pe ministrul liberal Tiberiu Moşoiu, 

prefectul de Bihor Ioan P. Băncilă, directorul Spitalului Central din Oradea, Dr. Romulus Costa, 

preşedinta Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, Sofia Mihulin, prof. inginer V. Vlad 

din Timişoara, autorul planului bisericii, profesorul N. Irimie, pictorul iconostasului, inginer şef A. 

Gavra, conducătorul lucrărilor. 

Noua biserică ortodoxă din curtea spitalului era, de fapt, prima realizare de acest fel din 

Oradea de după Marea Unire din 1918. Inițiativa a aparținut fostului episcop ortodox de Oradea, 

Roman Ciorogariu, trecut la cele veșnice cu un an înainte de sfințire, 1936, fără a-și vedea înfăptuită 

                                                           
1Ibidem. 
2Ibidem, p. 24-25. 
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inițiativa1. Lui i s-a alăturat directorul spitalului, medicul Romulus Costa, acesta fiind și membru în 

Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei. Ridicarea așezământului bisericesc a fost posibilă cu 

participarea și efortul enoriașilor ortodocși din Oradea și județul Bihor. 

Dictatul de la Viena a schimbat destinul preotului militar căpitan Gheorghe Marian, întrucât 

Oradea a căzut din nou sub controlul politic al Budapestei. În 3 septembrie 1940, Regimentul 85 

Infanterie din cadrul Diviziei 17 Infanterie, în care era încadrat preotul Gheorghe Marian, a trecut 

granița vremelnică fiind cantonat pentru scurtă vreme în localitatea Sâmbăta, situată în vecinătatea 

sudică a noii frontiere româno-ungare trasate la Viena. În condițiile în care armata română a suferit 

unele reorganizări generate de relocările de unități militare, urmare de pierderilor teritoriale din vara 

anului 1940, Divizia 17 Infanterie a fost desființată și mutată la Luduș2.  

Gheorghe Marian a fost repartizat și încadrat ca preot militar, în mod provizoriu, la Divizia 

20 Infanterie din Alba Iulia. La 5 octombrie 1940 acesta s-a prezentat la noua unitate. În același 

timp și-a mutat și familia trimisă în refugiu, de la Ocna Sibiului la Alba Iulia. Pe lângă misiunile 

pastorale întreprinse în unitățile militare din componența marii unități în care fusese repartizat, 

cantonate la Blaj, Diciosînmartin (azi Târnăveni), Turda și CâmpiaTurzii, Gheorghe Marian a servit 

ca preot și la biserica Episcopiei Militare din Cetatea Alba Iulia3.   

 Declanșarea războiului contra URSS la 22 iunie 1941 a adus din nou schimbări în destinul 

acestuia. Conform dispozițiilor Marelui Stat Major, preoții militari activi erau repartizați pentru 

mobilizare în cadrul unor unități care urmau să plece pe front. În aceste condiții, preotul Gheorghe 

Marian a fost trimis, în calitate de protopop șef, în cadrul Corpului VII Armată din Sibiu. Încadrarea 

lui acolo a început cu data de 1 octombrie 1941, fiind parte a Serviciului Clerului Corpului VII -

Armată. În Sibiu a rămas până la plecarea pe frontul de Răsărit a Corpului VII Armată din Sibiu, 

eveniment petrecut la data de 25 martie 19424. 

 La 27 martie 1942 îl găsim pe preotul Gheorghe Marian debarcat în gara din Odesa, 

împreună cu întreaga unitate militară din care făcea parte, de acolo pornind mai departe fiind 

dislocați în localitatea Nicolaev, în apropierea fluviului Nipru. În Nicolaev au stat până în 4 aprilie 

1942, când au pornit spre Cherson. După mai multe mișcări succesive, în data de 18 mai 1942 îl 

găsim staționat pe preotul militar Gheorghe Marian în Marfovka, Peninsula Crimea. Acolo a rămas 

până la 26 august același an, dată la care s-a primit ordinul înaintării spre Caucaz. Oprirea s-a făcut 

în orașul Slavianskaia. La mijlocul toamnei, la 23 octombrie 1942, unitatea din care făcea parte a 

primit ordin de plecare spre regiunea Kalmîkia, situată la gurile fluviului Volga5. Gheorghe Marian 

urma direcția de înaintare a frontului pe care acționa armata română în nordul Mării Negre. 

 Deplasările grele, efortul susținut, condițiile de viață, alimentația deficitară au determinat 

îmbolnăvirea preotului Gheorghe Marian și internarea lui în Spitalul Militar din Krasnodar. 

Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de 6 noiembrie 1942. Acolo a fost înregistrat cu 

Matricola nr. 8184, stabilindu-i-se și diagnosticul: icter infecțios, anemie și debilitate fizică. În 

consecință a primit 45 de zile de concediu de odihnă, acordându-i-se posibilitatea de a se întoarce la 

Sibiu, acolo unde îi era familia în refugiu6. Contextul a fost unul norocos pentru el, deoarece 

ofensiva armatei sovietice din toamna anului 1942, soldată cu marea victorie de la Stalingrad, a 

                                                           
1Detalii despre viața și activitatea lui Roman Ciorogariu vezi pe larg în Elisaveta Roșu, Roman Ciorogariu (1852-1936). 

Repere istorice, Oradea, Editura Arca, 2007, 321 p. 
2Gheorghe Marian, Memorii din războiul 1941-1944, în Colecția de documente a Muzeului Țării Crișurilor, nr. inv. 

5081, f. 4-6. 
3Ibidem, f. 7. 
4Ibidem, f. 12. 
5Ibidem, f. 42-43. 
6Ibidem, f. 53. 
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făcut ca numai în câteva luni soarta războiului să urmeze o cu totul altă întorsătură, astfel încât 

armatele germano-româno-ungare să bată în retragere pe întreg frontul de Est. Gheorghe Marian a 

rămas în garnizoana Sibiu și după terminarea convalescenței. În tot acest timp, ofensiva armatei 

sovietice din primăvara anului 1944 a adus-o în situația de a se apropia periculos de teritoriul 

României.  

În aceste condiții, unitățile militare din Sibiu au plecat pe frontul din Moldova. Între 

ceiplecați s-a aflat și preotulmilitar, maior de acum, Gheorghe Marian. În dimineața zilei de 28 

aprilie1944, orele 4, trupele din Sibiu s-au îmbarcat în trenuri pentru a pleca pe front. Prima oprire a 

lui Gheorghe Marian, alături de unitatea sa, a avut loc înlocalitatea Negrești, județul Vaslui. După 

scurt timp, au fost trimiși în linia întâi, întreg comandamentul din care făcea parte și Gheorghe 

Marian mutându-se în15 iulie 1944 la Voinești, localitate aflată la circa 12 km de Iași1.  

Ofensiva sovietică din cadrul celei de-a doua operațiuni Iași-Chișinău, desfășurată în august 1944, a 

dat peste cap apărarea organizată de armatele germano-române, astfel că în foarte scurt timp 

întreaga Moldovă a fost ocupată. Ziua de 23 august 1944 l-a prins pe Gheorghe Marian în zona 

orașului Buzău, alături de unitatea sa aflată deja în retragere2. După întoarcerea armelor de către 

armata română și intrarea în război de partea Aliaților, preotul Gheorghe Marian a însoțit în calitate 

de preot militar unitatea din care a făcut parte până în Ungaria, participând activ la eliberarea 

Transilvaniei de Nord.  

La începutul lunii decembrie a anului 1944, preotul militar Gheorghe Marian era trimis de 

pe frontul din Ungaria în Garnizoana Sibiu. Motivul invocat de preot era acela că rolul său a scăzut 

semnificativ în rândul armatei ca urmare a influenței ofițerilor sovietici asupra ofițerilor români și a 

subordonăriiacestora din urmă comandamentului sovietic. La Sibiu a ajuns în 5 decembrie 1944. La 

9 decembrie s-a prezentat la ordinele Comandamentului garnizoanei din Sibiu, unde a redevenit 

confesorul ortodox al acesteia. În această calitate a activat până la 1 aprilie 1947, după această dată 

fiind mutat la cererea lui la Oradea, unde a funcționattot ca preot al garnizoanei3.  

Evenimentele politice petrecute în România, lichidarea ultimului bastion democratic din 

istoria României interbelice, vorbim de forțarea abdicării regelui Mihai la 30 decembrie 1947, 

instalarea deplină a regimului comunist începând cu anul 1948 au condus și la afectarea activității 

Episcopiei Armatei cu sediul al Alba-Iulia. Inițial au fost desființate eparhii, au fost pensionați 

episcopi și numeroși preoți militari, alții fiind trimiși în rezervă. La 22 august 1948, Ordinul nr. 

946426 al Regiunii a III-a Militare dădea lovitura de grație instituției prin desființarea Clerului 

Militar și, deci, implicit a Episcopiei Armatei4. Ca urmare a acestui ordin, începând cu 1 septembrie 

1948 preotul maior Gheorghe Marian a fost pensionat, încheindu-și o activitate în cadrul armatei 

începută în anul 1930. Fiind preot militar deblocat din armata regală, acestuia nu i s-a mai permis să 

mai desfășoare activitatea de preot, fiind privit cu suspiciune și ostilitate de noul regim instalat la 

București, la fel cum s-a întâmplat cu toți cei scoși din armată.   

Au urmat vremuri grele pentru acesta și familia sa. Întrucât veniturile familiei erau destul de 

reduse, iar vemurile complicate a fost nevoie ca și soția lui Gheorghe Marian, Gabriela, să urmeze o 

                                                           
1Ibidem, f. 78. 
2 Ibidem p. 93. 
3 Ibidem, f. 246-127. 
4Marius Cătălin Mitrea, Episcopia Armatei Române – apostolat în slujba patriei, în Misiunea, nr, 1, 2014, p. 58; vezi pe 

larg Petru Pinca, Partenie Ciopron, episcop al armatei române, în Altarul Reîntregirii, an XII, 2007, p. 185-242;  Aurel 

Pentelescu, I.C. Petcu, Episcopii armatei române. Biografii, documente (1921-1948), Editura Militară, București, 2019. 
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școală de asistente medicale lucrând mai apoi în mai multe instituții sanitare din Oradea1. Cea mai 

mare a parte perioadei de până la pensionare a activat în cadrul Policlinicii de Copii din Oradea2.  

Lui Gheorghe Marian i s-a permis revenirea în preoție abia după relaxarea nuanțelor 

regimului stalinist de la București. S-a întâmplat în anul 1954, când episcopul ortodox al Episcopiei 

de Oradea, Valerian Zaharia, i-a permis, deși avea anatema regimului asupra sa, să slujească în 

parohia Țigăneștii de Criș, din protopopiatul Aleșd, în calitate de suplinitor3. Titularizarea sa în 

parohie s-a produs patru ani mai tîrziu, începând cu 1 noiembrie 19584. Deși condițiile de acolo nu 

erau dintre cele mai bune, lipsind casa parohială sau alt spațiu potrivit de cazare, după cum 

semnalează el însuși într-o scrisoare adresată Consistoriului Eparhial Oradea la 4 octombrie 1958, 

Gheorghe Marian și-a făcut datoria cu multă implicare atât în parohie cât și în filia Cuieșd5. Salariul 

său lunar era de 400 de lei și venea în completarea pensiei militare. Un an mai tîrziu, în octombrie 

1959 salariul său a crescut la 475 lei.  

Frontul și-a pus amprenta asupra sănătății preotului Gheorghe Marian, acesta fiind suferind 

de hepatită cronică, boală de care s-a îmbolnăvit încă de pe frontul de Est și care a grevat în 

permanență asupra confortului său cotidian până la dispariția sa. Boala a determinat mai multe 

internări în spitale sau vizite în stațiuni balneoclimaterice menite ai îmbunătăți starea de sănătate. 

Marea majoritate a acestora au avut loc la Călimănești și la Căciulata6. Începând cu 1 octombrie 

1959 Gheorghe Marian a încetat să mai fie preot în Țigăneștii de Criș. Faptul că făcea naveta de la 

Oradea cu fiecare ocazie cu care trebuia să fie la activități în parohie l-a obosit peste măsură, 

determinându-l să renunțe pe motive de boală7. 

După o pauză de trei ani de zile în care și-a văzut de sănătate, începând cu 1 februarie 1962, 

Gheorghe Marian a fost angajat bibliotecar la Centrul Eparhial Oradea. Acolo a rămas vreme de 

aproape cinci ani până la 1 ianuarie 19678. În tot acest timp a mai fost solicitat să susțină diverse 

slujbe în diferite parohii înlocuindu-i pe titulari în momente punctuale. Așa s-a întîmplat, bunăoară, 

cu prilejul slujbei de Învierea Domnului din anul 1962, când a slujit în filia Lorău a parohiei Bratca 

și unde preotul locului, Moise Bocșan, l-a solicitat special în acest sens9.  

Altă dată, toamna anului 1962 - primăvara lui 1963, a suplinit în parohia Tășad întrucât 

preotul titular, Ioan Niculescu, a părăsit localiatea fără aprobare. Cu altă ocazie, septembrie-

octombrie 1963, Gheorghe Marian a suplinit în parohia Lupoaia, ca urmare a transferării preotului 

locului, Virgil Bogdan, la Tășad, după cum, câteva luni mai tărziu, în decembrie 1963 îl găsim 

suplinind în parohia Cihei10. În 1964 a ocupat pentru o perioadă, cu titlu de suplinitor, și funcția de 

secretar eparhial, odată cu demisia lui Aurel Bejan. Demersul a devenit operațional începând cu 1 

februarie 1964. Gheorghe Marian a deținut cu delegație această funcție între 1 martie 1964 și 30 

septembrie 196411.   

După încetarea delegației, Gheorghe Marian a revenit în funcția de bibliotecar pe care a 

ocupat-o neîntrerupt între 1 octombrie 1964 – 28 februarie 1967. După această dată Gheorghe 

                                                           
1Informație de la Daniela Marian, nepoată a preotului Gheorghe Marian. 
2 AERO, fond Dosare personale 1584 -  1, dosar 9, nenumerotat. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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Marian a fost pensionat, motivul fiind legat de schimbarea legislației referitoare la pensionarii 

militari. Pentru a nu-și pierde pensia militară, întrucât desfășura o activitate preoțească activă, a 

preferat să renunțe la postul de bibliotecar. Nu a stat însă prea mult în pensie întrucât în septembrie 

1967 a fost angajat din nou în parohia Haieu, acolo rămânând până la 1 noiembrie 1969. După o 

lună de concediu, decembrie același an, din ianuarie 1970 a revenit în poziția de bibliotecar al 

Episcopiei Oradea, post pe care la ocupat până la 15 ianuarie 1973.  

Gheorghe Marian a funcționat după această dată ca preot suplinitor în parohia Livada de 

Bihor până în anul 1975, după care a ieșit definitiv la pensie. Avea 75 de ani. Ultimii ai vieții și i-a 

petrecut în familie. A frecventat cu regularitate biserica în sărbătorile religioase și în zilele de 

duminică, fiind mulțumit că i se permitea să mai oficieze uneori Sfânta Liturghie împreună cu 

preotul paroh al bisericii1. Gheorghe Marian a încetat din viață la 82 de ani, în anul 1982.        

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Gheorghe Marian, op.cit., p. 127. 
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Poezia în limba română 

 – o marcă identitară a românilor din Ungaria1 

 

lector drd. Iudit Călinescu 

Catedra de Limba și Literatura Română, Universitatea din Seghedin 

 

Orice analiză a formelor de manifestare culturală ale unei comunități etnice din perioada 

postbelică trebuie să țină seama de faptul că peisajul cultural de astăzi nu este omogen sau unitar. 

Începând cu secolul al XX-lea categoriile sociale diverse și complexe care au apărut generează 

„subculturi” specifice care trăiesc, se întrepătrund și se influențează reciproc, fiecare câmp cultural 

fiind legat de o anumită categorie socială, pe criterii diverse (de la etnie, sex, vârstă, zonă 

geografică sau statut economic), astfel încât putem vorbi despre „cultura de elită” (produsă de 

intelectuali specializați într-un context estetic definit de „canoane” prestabilite), „cultura folclorică” 

(produsă în mediul rural de creatori parțial specializați, conform unor canoane tradiționale), „cultura 

populară” (produsă atât în mediul urban cât și în cel rural de persoane nespecializate, pentru un 

public divers, după canoane aflate în permanentă schimbare) și „cultura de masă” (produsă după 

canoane eterogene de instituții specializate, pentru piața largă a consumatorilor), la aceste subculturi 

putând adăuga și altele, cum ar fi cele religioase, etnice, profesionale sau alternative („counter-

culture”)2. Iar un alt aspect pe care trebuie să îl avem în vedere când discutăm despre cultura sau 

subculturile unui grup etnic sau social este faptul că identitatea culturală colectivă se formează prin 

educație și este transmisă prin diverse căi la fiecare membru al comunității, ea aflându-se mereu sub 

incidența formalului (referindu-ne aici la cultura generală dobândită în mod instituțional), a 

informalului (adică a culturii comunitare dobândite prin tradiție, din mediul existențial) și a 

nonformalului (vorbind aici despre cultura dobândită din zone culturale aflate în afara sistemului de 

învățământ)3. Fiecare dintre acestea este importantă pentru individ și pentru comunitate, doar din 

melanjul celor trei forme de însușire a culturii putându-se construi, de fapt, identitatea culturală a 

unei comunități, prin fiecare membru al ei. 

 Pentru comunitatea românească din Ungaria formele 

de manifestare culturală au reprezentat puternice mărci 

identitare prin care aceasta a luptat de-a lungul timpului 

pentru păstrarea limbii materne și a identității etnice, fie că 

vorbim de literatura cultă, de artele plastice sau de cultura 

populară, sub toate formele ei, aceasta din urmă reprezentând 

o  marcă identitară importantă a românilor din Ungaria, ceea 

ce este absolut firesc ținând cont de faptul că această 

comunitate a fost constituită pe temelii tradiționale ale satului autarhic care au rezistat până la 

mijlocul secolului XX. Din perspectiva jurnalistului și folcloristului Alexandru Hoțopan, cultura 

populară a românilor din Ungaria de astăzi poate fi considerată ca parte integrată a culturii 

                                                           
1 Lucrare prezentată în cadrul Manifestării Culturale „Ziua Limbii Române”, organizată de Consulatul României la 

Seghedin, Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin, Filiala Seghedin a Institutului Cultural 

Român din Budapesta, 10 septembrie 2021. 
2 Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 18. 
3 Rodica Raliade, Mihaela Nubert Chețan, Lecturi identitare. Români din Ungaria - studii de caz -, Editura România 

Pur și Simplu, București, 2004, p. 35. 
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românești în general. Dincolo de influențele și specificitățile datorate zonei geografice dar și istoriei 

românilor de aici cultura românească, și în special tezaurul folcloric al românilor din Ungaria, 

reprezintă moștenirea naționalității române ca întreg, în opinia sa unele dintre caracteristicile 

fenomenelor de cultură ale românilor de aici sunt reprezentate de autenticitate și de păstrarea și 

prețuirea creației artistice1.  

În urma cercetărilor și a informațiilor din lucrările de specialitate se poate afirma că, din 

punct de vedere cultural, comunitatea românească din Ungaria și-a păstrat în parte tradițiile, 

obiceiurile, folclorul și specificul național până în deceniul șase al secolului al XX-lea, perioadă în 

care comunitățile arhaice tradiționale încep să intre într-un declin ireversibil, tradițiile și cultura 

populară cedând influențelor societății industriale moderne, iar mărcile identitare începând să se 

erodeze sub presiunea factorilor politici, economici, sociali și culturali ai societății2. Însă acea 

perioadă reprezintă, în același timp, și nașterea literaturii culte de limbă română din Ungaria, odată 

cu apariția noilor generații de intelectuali români, care vor reuși să umple golul lăsat de migrarea 

intelectualilor în România după 1920. În opinia lui Cornel Munteanu literatura de limbă română din 

Ungaria de la începutul perioadei postbelice poate fi considerată una „de noviciat”, în primul rând 

din cauza lipsei unei intelectualități compacte care sa își asume actul creației, primele semne de 

creație literară având loc în anii 1950-1960, odată cu apariția primei serii de intelectual români. 

Formatorii și inițiatorii în elemente legate de literatură au fost, la început, mai ales intelectuali 

maghiari veniți din România și stabiliți în Ungaria, în mare parte profesori la catedrele de limba 

română din Budapesta (Pálffy Endre, Domokos Sámuel, Ladislau Gáldi) și Seghedin (Vilmos 

Vancsa, Ecaterina Sebesi). Dar apar și creatori de literatură din mijlocul profesorilor români veniți 

din România (Ilie Ivănuș, Ana Varga), adoptați ca autori ai comunității românești de aici.  

Însă începutul literaturii moderne a românilor din Ungaria se 

poate situa, în opinia lui Cornel Munteanu, la începutul anilor 1970, 

scriitorii aparținând în mare parte intelectualilor formați la cele două 

catedre de limbă română de la universitățile din Seghedin și din 

Budapesta.3 Un alt aspect legat de începuturile literaturii românești 

din Ungaria ține de faptul că aici scriitorii și-au început cariera, 

căutările artistice și afirmarea literară mai ales individual, lipsindu-le 

un cenaclu literar, un mentor, dezbateri literare sau reviste de 

literatură, în mare parte publicând în Foaia nostră/Foaia 

românească, care era singurul organ de presă al comunității. De 

asemenea, prioritățile comunitare se îndreptau mai ales înspre 

găsirea răspunsurilor legate de problemele minoritare și de căutarea 

identității și de păstrarea ei4. 

Prima încercare de grupare a autorilor români din Ungaria într-un volum colectiv este 

realizată sub egida Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, care era în acea perioadă (anii 

1970) și editorul responsabil al publicației Foaia noastră, unde își publicau creațiile scriitorii din 

cadrul comunității. Astfel, în 1973 apare volumul Muguri, care reprezintă o antologie de texte 

                                                           
1 Alexandru Hoțopan, Împăratu Roșu și Împăratu Alb (Poveștile lui Teodor Șimonca), Editura Didactică, Budapesta, 

1982, p. 5. 
2 Rodica Raliade, Mihaela Nubert Chețan, op. cit., p. 29. 
3 Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, II. Literatura (1950-2008), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009, 

p. 17. 
4 Ibidem, p. 18. 
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literare a unor autori din mai multe generații care încă nu aveau volume individuale publicate.1 În 

prima parte a acestui volum sunt întrunite creații în proză și în versuri ale autorilor români (Petru 

Anton, Lucia Borza, Nicolae Gîndilă, Ioan Halász, Alexandru Hoțopan, Ilie Ivănuș, Lucian Magdu, 

Vasile Roxin, Gheorghe Santău), iar în a doua parte sunt adunate studii literare ale cercetătorilor 

români din Ungaria (Gheorghe C. Mihăiescu, Alexandru Hoțopan, Gheorghe Petrușan, Sándor 

Márki), antologia dorindu-se a fi o modalitate prin care tinerii scriitori să găsească reunoașterea din 

partea comunității, facilitându-li-se astfel urmarea unei cariere literare în limba română în viitor2.  

Din perspectiva lui Cornel Munteanu, una dintre cele mai importante probleme cu care s-au 

confruntat scriitorii români din Ungaria este „complexul minoritarului”, un complex definitoriu al 

noțiunii de „identitate”, văzut de Cornel Munteanu ca fiind de fapt o pierdere a „reperelor ce 

definesc o identitate”, ceea ce creează o „criză identitară”, transpusă în operele literare ale acestora, 

în special în operele lirice. În cazul poeților, mai ales al celor bilingvi, criza identitară se manifestă 

printr-o poezie „interogativ-reflexivă3, complexul identitar fiind alimentat și de cel al dizlocării 

temporale și spațiale a copilăriei: casa părintească, satul apar ca fiind în părăsire, pierzându-se astfel 

legăturile care dau un sens vieții4. Un alt aspect interesant legat de specificitatea literaturii de limbă 

română din Ungaria este legat de faptul că scriitorii imaginează un topos specific zonei lor de 

origine, la care se adaugă un topos social, legat de conviețuirea cu diverse alte naționalități, dar și 

un topos al tradițiilor specifice comunității românești, ceea ce face să fie valorificată din plin creația 

populară5. Toate aceste aspecte specifice fac din literatura românilor din Ungaria „un spațiu cultural 

pe cât de pitoresc și neuniform, pe atât de incitant și surprinzător”6. Cei mai importanți poeți ai 

comunității românești din Ungaria, care pe lângă alte forme de exprimare artistică sau cercetare 

istorico-culturală, au abordat și genul liric, sunt Lucian Magdu, Ilie Ivănuș, Ana Crișan, Lucia 

Borza, Alexandru Hoțopan și Maria Berényi. Proza în limba română este reprezentată în principal 

de Ilie Ivănuș, Gheorghe Santău, Petru Popuța, Ana Radici Repiski, Vasile Roxin. Iar istoria și 

critica literară se regăsesc în contribuțiile cercetătorilor din cadrul Catedrei de Limba Română de la 

Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Pálffy Endre, Domokos Sámuel, Ladislau Gáldi cât 

și în studiile lui Gheorghe Petrușan, Tiberiu Herdean, Gh. C. Mihăiescu, Ion Popon sau Lucreția 

Șipoș Fluieraș.7 

Literatura în limba română din Ungaria, fie că e vorba de beletristică, eseu, literatură 

memorialistică, istorie sau critică literară, nu a avut de-a lungul timpului o deschidere reală înspre 

mediul intelectual din România, însă trebuie amintit un moment important în care această literatură 

a ajuns în atenția românilor de peste graniță. Este vorba despre anul 2003, atunci când revista de 

cultură România km 0, apărută sub egida Asociației Scriitorilor din Baia Mare și a Bibliotecii 

Județene „Petre Dulfu” din aceeași localitate, dedică un număr integral literaturii românilor din 

Ungaria8. În acest număr sunt publicate texte ale românilor din Ungaria, fie literare (poezie, proză), 

fie de critică și istorie literară, dar și literatură documentară, texte legate de tradiție și spiritualitate 

la românii din Ungaria, eseuri și cronici și, nu în ultimul rând, articole legate de artele vizuale sau 

despre viața culturală sau publicistica românilor din Ungaria. Literatura în limba română de aici este 

                                                           
1 Ibidem, p. 19. 
2 Petru Silaghi (redactor), Muguri. Scrieri ale autorilor români din Ungaria, Editat de Uniunea Democratică a 

Românilor din Ungaria, Giula, 1973, p. 5. 
3 Cornel Munteanu, op. cit., p. 74. 
4 Ibidem, p. 77. 
5 Ibidem, p. 26-27. 
6 Ibidem, p. 27. 
7 Ibidem, p. 26. 
8 Vezi România km 0. Revistă de cultură - „Românii din Ungaria”, Anul IV, nr. 1-2 (6-7), Baia Mare, 2003. 
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prezentată și analizată de Cornel Munteanu într-un articol care anunță viitorul volum, Românii din 

Ungaria, II. Literatura (1950-2008), care va apărea în 2009. El amintește aici faptul că literatura 

românilor din Ungaria s-a născut dintr-un „angajament și o implicare activă în acțiunea de 

menținere și conservare a identității”, afirmând că este necesară acceptarea creatorilor și 

intelectualilor români din Ungaria în cultura românească din „țara-mamă”, acolo unde activitatea 

acestora este aproape necunoscută, el considerând că este nevoie de „un gest și o atitudine 

imediată”, care ar implica inclusiv cooptarea ca membri ai Uniunii Scriitotilor din România și a 

Uniunii Ziariștilor și pe reprezentanții din Ungaria1. 

Afirmațiile lui Cornel Munteanu sunt argumentate 

în continuare prin publicarea în paginile revistei ale unor 

texte aparținând românilor din Ungaria: poezii semnate de 

Lucian Borza, Maria Berényi, Lucian Magdu, Petru Anton, 

Alexandru Hoțopan, Mihaela Bucin, Ilie Ivănuș, Gheorghe 

Berényi sau Gheorghe Ruja, sau texte în proză ale lui Ilie 

Ivănuș, Petru Popuța, Ana Varga, Ana Radici Repisky, 

Vasile Roxin sau Gheorghe Santău. La acestea se adaugă 

texte din domeniul istoriei și criticii literare, semnate de 

Gheorghe Petrușan și Tiberiu Herdean, texte aparținând 

literaturii documentare ( Gheorghe C. Mihăiescu, Ștefan 

Frătean, Marius Maghiaru, Vasile Marc, etc.), texte despre 

tradiția și spiritualitatea românilor din Ungaria (Ana 

Hoțopan, Emilia Martin, Elena Csobai, etc.), sau eseuri 

semnate atât de reprezentanți ai comunității din Ungaria, cât 

și de intelectuali din România care au colaborat la acest 

număr al revistei.2 Consider că apariția cestui număr al 

revistei România km 0 a fost un moment important prin care intelectualii din România au putut lua 

contact direct cu textele românilor din Ungaria, oferind o deschidere a comunității românești din 

această țară spre cultura românilor de pretutindeni. Este păcat că impactul nu a fost neapărat la nivel 

național, revista fiind citită în special la nivel local, ceea ce a dus probabil la diminuarea numărului 

posibil de cititori, însă este important faptul că a existat o astfel de inițiativă și cred că ar fi utilă 

repetarea acesteia în viitor, într-o culegere de texte ale românilor din Ungaria sau publicarea lor 

într-o revistă din România, care să ajungă în mâinile tuturor cititorilor români interesați, oferind 

astfel o deschidere reală a intelectualității române din Ungaria spre cultura românească de 

pretutindeni. 

Înainte de a face o analiză a poeziei moderne în limba română din Ungaria, ar trebui 

amintite primele încercări de poezie ale reprezentanților intelectualității românești de aici, cum ar fi 

poeziile preotului Iosif Ioan Ardelean, cel care a publicat în 1893 Monografia comunei Chitighaz, 

un document important pentru comunitate, pentru cunoașterea istoriei, tradițiilor, obiceiurilor, 

limbii și a altor aspecte istorice, sociale, culturale și spirituale ale trecutului acestei comunități. 

Poeziile din volumul Buchetul meu, apărut la Arad în 1902 și dedicat soției sale, deși nu au o 

deosebită valoare artistică, sunt importante din perspectiva ideii că literatura românească din 

Ungaria este în primul rând militantă, ea fiind o literatură națională în sensul pozitiv al cuvântului, 

                                                           
1 Cornel Munteanu, „Literatura românilor din Ungaria”, în România km 0. Revistă de cultură - „Românii din Ungaria”, 

Anul IV, nr. 1-2 (6-7), Baia Mare, 2003, p. 6. 
2 Vezi România km 0. Revistă de cultură - „Românii din Ungaria”, Anul IV, nr. 1-2 (6-7), Baia Mare, 2003. 
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iar acest volum reprezintă „un fragment al istoriei noastre culturale”, în el regăsindu-se ode 

religioase sau ocazionale, poezii de dragoste, despre natură sau de inspirație folclorică: Trei virtuți, 

Cătră speranță, De-ar ști floarea, etc.1. Un alt intelectual important din Chitighaz a fost poetul Isaia 

B. Bosco, născut în Nermiș în 1848, care ajunge notar în localitatea natală, dar care este și deosebit 

de implicat în activitatea culturală a comunității și, în același timp, pasionat de literatură. Prima 

poezie, Cântă frunza, i-a apărut în revista Familia, în 1881, el publicând apoi poezii și nuvele în 

revista lui Iosif Vulcan, Albina Carpaților. Poeziile sale au tematică erotică, religioasă și patriotică. 

Din păcate se sinucide în 1884, lăsând în urma lui un singur volum de poezii, Florile inimei, apărut 

chiar în acel an, pe care autorul îl dedică „mamei-națiune”.2  

Putem afirma că poezia modernă românească este partea cea mai 

rezistentă a literaturii în limba română din Ungaria. Iar în ultimele decenii 

a apărut aici un grup compact de poeți, din păcate neglijat de istoria și 

critica literară din România, în interiorul căruia domină două tendințe 

literare: una clasică, tradițională, care creează mai ales o poezie peisagistă, 

militantă, și una modernistă, structurală, deschisă spre poetici noi și spre o 

mai mare libertate a imaginii poetice3. Unul dintre aceștia, intelectual de 

renume al comunității românești din Ungaria, a fost Lucian Magdu (1937-

1968) care pe lângă activitatea regizorală a scris și poezie, el publicând 

versuri în mai multe reviste de specialitate, iar postum fiind publicat în 

mai multe antologii de poezie românească din Ungaria: în 1978 - într-un volum dedicat poeților 

originari din Bătania, Pod peste timp (Híd az éren át) și în 1974 - în colecția Muguri4. În noua 

generație de poeți români din Ungaria, Lucian Magdu a constituit încă de la debut o „voce lirică 

distinctă”, el creând versuri constant valoroase, de-a lungul întregii sale lirici, reușind să proiecteze 

meditația existențială în lirica peisagistă, ajungând chiar la o detașare metafizică care, îmbinată cu o 

construcție vizionară a textului, reușește să scoată versurile sale din formula tradițională, practicată 

de colegii săi de generație5. 

În 1991 îi apare volumul de poezie postumă, Confesiune, la Editura 

Dunărea, aici fiind publicate și poeziile în limba maghiară, traduse în 

limba română de un traducător din România, Constantin Olariu. Maria 

Berényi notează că pentru poet satul natal reprezintă „locul de refugiu și de 

contemplație, favorabil regenerării sufletești”, el reîntorcându-se periodic 

la lumea copilăriei și a satului natal, creând un univers poetic în care 

predomină confesiunea străbătută de puternice încărcături emoționale și de 

o sensibilitate nativă. Opera sa reprezintă „un document sufletesc și 

spiritual de prim ordin, o autentică mărturie a feluritelor «hărțuieli» 

esențiale dramatice, la care este supusă ființa. Vocea confesivă se 

înfățișează sub forma unui «pelerin al vieții», el realizând „un impresionant tablou emoțional despre 

epoca în care a trăit”, în poezii ale căror titluri sugerează emoția și contemplația asupra vieții: 

                                                           
1 Vezi Maria Berény, Poeziile lui Iosif Ioan Ardelean, în Chitighaz, Pagini istorico-culturale, Publicație a Comunității 

Cercetătorilor și Creatorilor Români, Budapesta, 1993, p. 24-29. 
2 Maria Berény, Isaia B. Bosco - notar adjunct şi poet în Chitighaz, în Chitighaz, Pagini istorico-culturale, ed. cit., p. 

36. 
3 Cornel Munteanu, op. cit., p. 102. 
4 Maria Berényi, Poetul Lucian Magdu, în Bătania - Pagini istorico-culturale, Publicație a Institutului de Cercetări al 

Românilor din Ungaria, Budapesta, 1995, p. 168. 
5 Cornel Munteanu, op. cit., p. 121-122. 
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Confesiune, Pe dig, Destin, Nocturnă, Meditație, Cât am trăit aici, etc.1. Cornel Munteanu îl vede, 

în volumul Confesiune, ca pe un poet ludic, cu permanente reîntoarceri în copilărie dar și reflexiv, 

prin întrebările existențiale dureroase pe care și le pune, mai ales cele legate de trecerea timpului și 

de rostul existenței2. Acest volum postum este important pentru comunitatea românească din 

Ungaria, pentru că este pentru prima dată când este publicată într-un singur volum, în limba 

română, o mare parte din opera sa poetică. Maria Berényi susține că Lucian Magdu „a adus o mare 

contribuție la dezvoltarea literaturii românești din Ungaria”, el putând fi revendicat ca model „de 

generații întregi de urmași”3.  

Maria Berényi, născută în 1959 la Micherechi, a îmbinat cu 

succes, de-a lungul timpului, activitatea de cercetător științific cu 

poezia, ea publicând mai multe volume de versuri în limba română, dar 

și în limba maghiară, fiind deci un poet bilingv, care a încercat să 

găsească răspuns la întrebările existențiale prin ambele mijloace 

lingvistice, cele românești și cele maghiare, Cornel Munteanu 

considerând că bilingvismul poetei răspunde mai adecvat necesităților 

de expimare lirică, de „universalizare a stărilor”4. Volumul de debut a 

apărut în 1987 și este intitulat Autodefinire, următoarele volume fiind 

Fără titlu (1989), Pulsul veacului palid (1997) și În pragul noului 

mileniu (2002). Tiberiu Herdean realizează, într-un articol din revista 

Lumina apărut în 2011, o interesantă analiză a liricii Mariei Berényi, pornind de la ideea că poezia 

sa este caracterizată de sinceritate, fiind în general de factură confesivă și având o tematică bogată 

și o puternică încărcătură emoțională și intelectuală. În opinia sa, elementul invizibil și indefinibil 

care leagă poeziile sale „cu forța unui odgon” este reprezentat de o absență al cărei obiect este 

„primul și singurul spațiu întipărit în suflet și simbolizat de figura mamei”5. Elena Rodica Colta 

vorbește, într-un articol apărut în 2002 în tot revista Lumina, despre al patrulea volum al autoarei, În 

pragul noului mileniu, remarcând faptul că, la fel ca și în celelalte volume, și aici este dezvăluită o 

față intimă, delicată, a „intelectualei bătăioase” din viața de zi cu zi, care luptă pentru drepturile și 

demnitatea românilor din Ungaria, atât prin activitatea de director al Institutului de Cercetări al 

Românilor din Ungaria, dar și prin frumusețea și puritatea limbii române, folosită cu măiestrie în 

poeziile sale. Elena Rodica Colta consideră că fragilitatea, însingurarea și nesiguranța care se 

desprind din versurile poetei vin dintr-o „nevoie de rostire a gândului nespus”, care este „la fel de 

tulburătoare ca activismul ei neobosit din viața cotidiană”6. Iar Cornel Munteanu afirmă că poeziile 

Mariei Berényi aduc o modificare de cod poetic, de idei și de formule poetice, ele putând fi înscrise 

într-un modernism ponderat, poeta întorcându-se dinspre lumea exterioară înspre sine, printr-o 

interiorizare a eului, proces care aduce și o mutație a temelor, de la temele consacrate (copilăria, 

natura, satul) la teme moderne (problemele și dramele omului contemporan), într-o formulă poetică 

„de meditație și interogație a eului și lumii sale”7.   

                                                           
1 Maria Berényi, Poetul Lucian Magdu, în Bătania - Pagini istorico-culturale, ed. cit., p. 168-169. 
2 Cornel Munteanu, op. cit., p. 20. 
3 Maria Berényi, op. cit., p. 169. 
4 Cornel Munteanu, op. cit., p. 21. 
5 Tiberiu Herdean, Poezia Mariei Berényi, în Lumina, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, 

Editura NOI, Giula, 2011, p. 27 
6 Elena Rodica Colta, Melancolica tristețe a Mariei, în Lumina, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din 

Ungaria, Editura NOI, Giula, 2002, p. 37 
7 Cornel Munteanu, op. cit., p. 163. 



47 
 

Ana Crișan (1937-2012), născută la Otlaca-Pustă, a fost între 1961 și 1998 profesoară de 

matematică la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Giula, dar și colaboratoare a publicațiilor românești 

ale vremii: Libertatea noastră, Vocea tineretului, Foaia noastră, Calendarul nostru1. Pe lângă 

articolele dedicate elevilor sau inițierea unor concursuri școlare prin intermediul presei, Ana Crișan 

a publicat și cronici de eveniment cultural, interviuri și profiluri ale unor dascăli, dar și amintiri 

personale. În domeniul literar abordează poezia, creând o lirică care are la bază tematica evocării, 

atingând uneori tonuri de umor. În volumul de debut, Cu tine, cu voi, apărut în 2002,  creațiile lirice 

pot fi așezate undeva la granița dintre poezia intimă și cea de stare, poeta creând asocieri între 

elemente ale cadrului și întrebări existențiale despre timp și viață, trecând brusc de la melancolie la 

„o glumă a jocului cu natura”, oscilând între bucuriile datorate locurilor și oamenilor dragi și 

tristețea trecerii prin viață, pentru ca în următoarele volume (Lacrimi și zâmbete – 2004, Cuvinte 

sincere – 2007) să fie creionat mai puternic un topos al satului natal, Otlaca-Pustă, prin locuri și 

ființe dragi: casa părintească, ograda, mama, bunica, viața de familie2. Aproape toate volumele sale 

cuprind și poezie pentru copii, autoarea utilizând formula jocurilor practicate în sat, pornind de la 

obiceiurile populare, dar trecând prin toate elemente definitorii pentru lumea satului: bătrânul 

îndrăgit de copii, evenimentele tradiționale, animalele din curte, joaca, etc.3. 

  Profesoara și jurnalista Lucia Borza, pe lângă carierea didactică, 

scrierea de manuale și activitatea publicistică a ajuns să scrie și literatură 

pentru copii și poezie. Preocuparea de bază a poetei Lucia Borza rămâne 

lirica pentru copii și poezia ca material didactic auxiliar. În volumul apărut în 

1986, Mărunte mărgăritare – Ghicitori pentru copii, adună pe lângă jocurile 

ritmate de inteligență dedicate copiilor, elegii personale, publicate până 

atunci în presa românească din Ungaria.4 În volumul de versuri Flori târzii, 

apărut în 1987 și reeditat în 1997 și 2009, poeta construiește un univers al 

copilăriei utilizând toate componentele sale: căminul familial, imaginea 

mamei, grădinița, lumea animalelor și a plantelor, culorile naturii, evocarea 

unor figuri din satul natal, toate acestea dând viață unui univers al miracolului copilăriei, descris în 

tonuri calde, uneori extaziate, și creând un univers al purității și al jocului infantil5. În acest volum 

se simte preocuparea poetei pentru veșnicele întrebări existențiale legate de viață și moarte, 

autocunoaștere, identitate, ea evocând satul natal, familia, anii tinereții. Pentru că și-a petrecut o 

parte din viață la Budapesta, a cunoscut sentimentul dezrădăcinării și al dorului de locurile natale, 

care reiese puternic din versurile sale, păstrând în suflet, în același timp, dulcea limbă română6. 

Poeziile din acest volum  aduc cititorului „candorile nostalgice ale trecutului”, poeta creând o lume 

din spatele căreia „se întrezărește, nemascată, povestea unui destin”, trecând de la tematica trecerii 

timpului, a transformării eului, a regretului cauzat de pierderile celor dragi, până la o poezie a 

jocului, a copilăriei ca vârstă a nemuririi și a fericirii lipsite de griji7. 

                                                           
1 Ibidem, p. 235. 
2 Ibidem, p. 21. 
3 Ibidem, p. 112. 
4 Ibidem, p. 109. 
5 Ibidem, p. 20. 
6 Edda Illyés, De doi ani nu mai e printre noi Lucia Borza, în Lumina, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor 

din Ungaria, Editura NOI, Giula, 2018, p. 21. 
7 Daiana Fenecan, „Redescoperirea cuvântului primăvăratic”, în România km 0. Revistă de cultură - „Românii din 

Ungaria”, Revista Uniunii Scriitorilor din Baia Mare, Anul IV, nr. 1-2 (6-7), Baia Mare, 2003, p. 127. 
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Jurnalistul și folcloristul Alexandru Hoțopan (1937-2007) a 

publicat în 1997 și un volum de poezie, intitulat Din rădăcini comune. 

În acest volum autorul utilizează formula poeziei-parabolă, pe care o 

îmbină cu poezia de evocare, la care adaugă „gustul pentru anecdotă și 

scenariul cotidian”, Cornel Munteanu observând în acest volum 

„inflexiuni ale vocilor lirice, într-un joc al măștilor, acolo unde poetul 

își schimbă unghiul de perspectivă și poziția”, poetul încercând să 

descrie „criza identitarului”, trecând prin înfrângerile și eșecurile 

inevitabile1. În ipostaza de poet, Alexandru Hoțopan folosește expresia 

intimistă, meditativă, pentru a crea un dialog al eului cu Sinele, în 

încercarea de a exprima adevăruri personale sau universale, trecând prin 

crize ale eului care simte în permanență nevoia de certitudini2. De fapt în acest volum de versuri 

sunt reunite câteva interogații importante legate de rostul individului în lume, acesta emanând 

„aerul unei voințe de cuprindere completă și demascatoare atât a realității exterioare – de multe ori 

aberantă -, cât și a celei lăuntrice – trecute prin filtrul extrem de fragil al propriei conștiințe”3. Tot în 

acest volum străbate până la suprafață puterea iubirii, tematica erotică fiind importantă și dătătoare 

de sens, iubirea împletindu-se cu perfecțiunea dar și cu dorul, cu trădarea, cu zbuciumul sau cu 

visul4. 

Un alt jurnalist care a fost preocupat de poezie este Petru Anton (1923-1991), care s-a născut 

pe meleaguri ardelene, la Năsăud, stabilindu-se ulterior în Ungaria.  Pe lângă cariera jurnalistică, el 

fiind redactor-șef al Foii noastre între anii 1957-1962, el se apleacă și asupra poeziei. Poemele sale 

îmbină poezia peisagistă cu meditația existențială (în poezii ca Porumbeii din parc, Amurg la 

Budapesta), iar în altele apare ludicul și anecdoticul (de exemplu, poezia Pe marginea unui 

insectar). Dacă în primele apare versul lung, în cele ludice este folosit versul scurt, dinamic, 

poeziile devenind niște fabule anecdotice, toate acestea ducând la un joc interesant al versificației. 

Poemele publicate în volumul colectiv Muguri (1973) reprezintă o selecție bine aleasă calitativ, care 

îi recunoaște talentul scriitoricesc5. Și în poemul în proză Soarele, printre ultimele creații publicate 

în Foaia noastră (Nr. 10 din 15 mai 1962), autorul trece înspre un lirism în care eul liric resimte 

melancolia naturii și „povestea unui alt timp”6. În poemele sale, natura joacă rolul de „catalizator al 

creației”, impresionând prin bogăția universului miniatural, simbolizând bucuria creației, în versuri 

care în care, dincolo de alte stări sufletești, nota dominantă este dată de o seninătate și un optimism 

permanent ancorat în real7. 

 În concluzie, opera lirică a scriitorilor români din Ungaria, fie că e vorba de scriitori care 

scriu doar în limba română, fie de cei care scriu și în limba maghiară, se poate identifica prin câteva 

specificități datorate contextului social, politic, istoric, lingvistic și cultural în care aceasta s-a 

dezvoltat. Tematica poemelor este variată, trecând de la o poezie cu tentă tradiționalistă, de evocare 

                                                           
1 Cornel Munteanu, op. cit., p. 22. 
2 Ibidem, p. 11.7 
3 Daiana Felecan, op. cit., p. 125. 
4 Lucreția Șipoș-Fluieraș, „Universul copilăriei și al adolescenței în creația lui Alexandru Hoțopan”, în România km 0. 

Revistă de cultură - „Românii din Ungaria”, Revista Uniunii Scriitorilor din Baia Mare, Anul IV, nr. 1-2 (6-7), Baia 

Mare, 2003, p. 130. 
5 Cornel Munteanu, op. cit., p. 101-102. 
6 Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, I. Presa (1950-2005), Publicaţie a Uniunii Culturale a Românilor din 

Ungaria, Editura Noi, Gyula, Ungaria, 2006, p. 61. 
7 Cristian Fulaș, „O pseudo-paradigmă a echivocului: Mihaela Bucin și Petru Anton”, în România km 0. Revistă de 

cultură - „Românii din Ungaria”, Revista Uniunii Scriitorilor din Baia Mare, Anul IV, nr. 1-2 (6-7), Baia Mare, 2003, p. 

134. 
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a locurilor natale, a copilăriei, a ființelor dragi, până la o lirică modernistă, cu versuri interogativ-

reflexive, cu puternice accente melancolice. Un alt element specific este toposul imaginat de 

scriitori, fiind vorba pe de o parte de un topos al locurilor de origine, iar pe de altă parte de un topos 

social specific, construit prin conviețuirea cu alte naționalități, fiecare împrumutând de la cealaltă 

diverse specificități. De asemenea, este importantă valorificarea creației populare, de la mijloace 

artistice la evenimente, personaje, tradiții, descrieri1. Nu putem uita și faptul că nu există un grup 

compact, o generație puternică de scriitori, care să se afirme în literatura de adopție, neexistând 

nicio asociație literară sau un cenaclu literar, scriitorii afirmându-se prin inițiative individuale, 

aceștia neintegrându-se nici în organizații de breaslă din România, nefiind recuperați astfel de 

întreaga literatură română2. Însă dincolo de toate acestea, cel mai important aspect legat de literatura 

românilor din Ungaria, și implicit de poezia românească, este faptul că scriitorii au avut o 

contribuție importantă la păstrarea și la promovarea limbii române, a valorilor și a spiritului 

românesc, ei publicând în cele mai importante reviste românești din Ungaria, în volume colective 

sau individuale, scriitorii români din Ungaria fiind studiați în școlile românești de aici, ceea ce 

reprezintă o confirmare a faptului că ei sunt văzuți ca o parte integrantă din cultura comunității 

românești contemporane. 
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Lucia Borza  

- un intelectual de marcă al comunității românești din Ungaria1 
 

 

lector drd. Iudit Călinescu 

Catedra de Limba și Literatura Română, Universitatea din Seghedin 

 

Profesoara, jurnalista și poeta Lucia Borza (1928-2016) 

s-a născut pe 13 februarie 1928 la Chitighaz, în familia preotului 

ortodox Ioan Borza şi a preotesei Florica Borza, născută Olar2, 

așa cum ea însăși mărturisește „din părinți, bunici și străbunici 

români”, cei de la care a învățat limba română și care i-au 

deschis ochii încă din copilărie asupra literaturii române, la care 

s-a adăugat pasiunea dobândită mai târziu, în școală, pentru 

folclorul și poveștile populare românești3. Studiile elementare le-

a făcut la şcoala românească din sat, după care a învăţat la 

Seghedin şi Bichişciaba, iar din 1947 a studiat filologie română 

şi maghiară la Budapesta. Ea face parte din prima generație de 

intelectuali formați în interiorul comunității istorice românești 

din Ungaria, după Al Doilea Război Mondial, alături de 

Gheorghe Petrușan sau Mihai Cozma. La fel ca alți intelectuali români din perioada postbelică, și ea 

a avut o carieră care nu s-a limitat la un singur domeniu  profesional, cultural sau de cercetare 

științifică, Cornel Munteanu numind-o „o personalitate proteică și complexă” a comunității 

românești din Ungaria, „destinul ei cărturăresc” împlinindu-se în atâtea domenii și repere culturale 

majore încât este greu de definit care dintre acestea a fost pasiunea ei de căpătâi4. Drumul ei 

profesional a pornit de la profesoara de limba română și o jurnalistă de prestigiu a comunității, la 

creatoarea de manuale școlare, caiete de exerciții și alte materiale auxiliare pentru elevi, dar și în 

zona cercetării folclorice sau în cea a creației literare.  

Lucia Borza a fost, începând cu 1951, profesoară de limba și literatura română la Liceul 

„Nicolae Bălcescu” din Giula, iar mai târziu și la alte instituții de prestigiu, inclusiv universitare, 

din Seghedin și Budapesta. Ea a format primele promoții de elevi români, la începutul anilor 1950-

1960, fiind de fapt prima profesoară de limba română din învățământul liceal românesc din Ungaria. 

Între 1957 și 1978 a fost redactor responsabil la Editura Didactică și Pedagogică din Budapesta, 

funcționând temporar și ca translator la Institutul de proiectări din capitala Ungariei5. A publicat 

manuale școlare, dicționare, caiete de exerciții pentru studiul limbii române în Ungaria, ea realizând 

                                                           
1 Lucrare prezentată în cadrul Conferinței Internaționale „Kossuth-Bălcescu” - „Ziua culturii române la Seghedin”, 

organizată de Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin, Asociația Culturală a Românilor din 

Seghedin, Consulatul României la Seghedin, Filiala Seghedin a Institutului Cultural Român din Budapesta, 16 iulie 

2021. 
2 Eva Șimon, „In memoriam Lucia Borza (1928–2016)”, în Foaia românească, 18 aprilie 2016, 

http://foaiaromaneasca.blogspot.com/2016/04/in-memoriam-lucia-borza-19282016.html, accesat în 02.07.2021. 
3 Lucia Borza, „Jerebetu” (Din folclorul chitighăzean), Editura Noi, Giula,2006, p. 5. 
4 Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, I. Presa. (1950-2005), Publicaţie a Uniunii Culturale a Românilor din 

Ungaria, Editura Noi, Gyula, Ungaria, 2006, p. 67. 
5 Ibidem, p. 285. 
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și primul manual de cultură și civilizație românească pentru clasele primare. Și-a dedicat întreaga 

existență promovării limbii și culturii românești1. 

 

 

  
 

 

Odată cu venirea la catedra de română a liceului din Giula în 1951, Lucia Borza s-a raliat și 

colectivului de intelectuali care punea bazele primului ziar românesc postbelic, Libertatea noastră, 

ziar născut în incinta liceului și redactat în mare parte de dascălii acestuia. Suplimentul acestui ziar, 

Vocea tineretului, apărut în 1953, poartă „pecetea stilului și spontaneității Luciei Borza” în tot ceea 

ce ține de concepția și ordonarea materialelor publicate2. De asemenea, în anii '80 și-a petrecut 

aproape un deceniu ca lector și jurnalist la redacția publicației românilor din Ungaria - Foaia 

noastră (1982-1987), aici descoperindu-și și talentul scriitoricesc3. Jurnalista Edda Illyés, cu care a 

avut și strânsă relație de prietenie, își amintește cu drag de anii petrecuți alături de aceasta la 

redacția Foii noastre, afirmând că „odată cu Lucia Borza a intrat și un nou stil de muncă în redacția 

românească. Doamna se pricepea la tot și la toate, iar ce nu știa încă – de pildă, să facă fotografii – 

asta învăța și-și însușea într-o clipită. Dar, înainte de toate, noi, colegii de la redacție am avut ce 

învăța de la dânsa. În primul și cel mai important rând: limba română, limbajul ales, exprimarea 

corectă, frumoasă și pretențioasă”4. 

                                                           
1 „Placă memorială pentru profesoara Lucia Borza la intrarea în liceul N. Bălcescu din Giula”, în Foaia românească. 

Săptămânal al românilor din Ungaria, anul LXVIII, Nr. 41, 12 octombrie 2018, p. 3. 
2  Cornel Munteanu, op. cit., p. 68. 
3 „Placă memorială pentru profesoara Lucia Borza la intrarea în liceul N. Bălcescu din Giula”, în Foaia românească. 

Săptămânal al românilor din Ungaria, ed. cit., p. 3. 
4 Edda Illyés, De doi ani nu mai e printre noi Lucia Borza, în Lumina, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor 

din Ungaria, Editura NOI, Giula, 2018, p. 21. 
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 Activitatea jurnalistică a Luciei Borza a fost variată, pe lângă reportaje, articole, interviuri, 

ea realizând rebusuri și jocuri distractive pentru paginile de tineret, fotoreportaje, concursuri pentru 

elevi, etc. De multe ori străbătea satele românești din Ungaria, în special Chitighazul natal, de unde 

colecționa zicători, proverbe, obiceiuri, anecdote. Iar marea ei dragoste pentru elevii români a 

primit expresie prin fondarea Plachetei Bălcescu, cea mai prestigioasă distincție pentru tinerii 

români din Ungaria1. 

      
 

 Un alt aspect important legat de personalitatea și cariera profesoarei și jurnalistei Lucia 

Borza, dovedind impactul avut de activitatea și personalitatea sa în comunitatea românească, este 

faptul că, pe lângă carierea didactică, scrierea de manuale și activitatea publicistică Lucia Borza a 

ajuns să scrie și literatură pentru copii și poezie. Preocuparea de bază a poetei Lucia Borza rămâne 

lirica pentru copii și poezia ca material didactic auxiliar, în volumul din 1986, Mărunte mărgăritare 

– Ghicitori pentru copii, adunând jocuri ritmate dedicate copiilor dar și elegii personale. Flori 

târzii, un volumul de versuri apărut în 1987 și reeditat în 1997 și 2009, are în centru universul 

copilăriei, poeta utilizând teme care creionează cele mai importante elemente ale acestuia, de la casa 

părintească și familia, până la lumea plantelor și a animalelor, figuri importante din satul natal sau 

natura cu toate culorile ei, creând un univers al purității, al jocului, al miracolelor copilăriei2. Însă 

alături de aceste teme apare în volumul Flori târzii și o tematică legată de marile întrebări 

existențiale care frământă omul modern, de la sensul vieții și al morții, până la căutarea identității, 

autocunoaștere, trecerea timpului, melancolia provocată de trecerea tinereții, etc. Edda Illyés 

observă că poeta Lucia Borza, petrecându-și o bună parte din viață la Budapesta, a simțit din plin 

sentimentul dezrădăcinării și al dorului de locurile natale, trăiri care reies puternic din versurile sale, 

ea păstrând în suflet, în același timp, limbă română3, ca o formă de recreere a acelui „acasă”, a 

copilăriei pierdute și a spațiilor dragi. Din poeziile sale cititorul simte „candorile nostalgice ale 

trecutului”, Lucia Borza creând o lume din spatele căreia „se întrezărește, nemascată, povestea unui 

destin”, trecând de la tema transformării sinelui, a trecerii timpului, a regretului cauzat de pierderea 

                                                           
1 Ibidem. 
2 Ibidem, p. 20. 
3 Ibidem, p. 21. 
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celor dragi, până la o poezie a ludicului, a copilăriei văzută ca o vârstă a nemuririi și a fericirii 

lipsite de griji1. 

Trebuie menționat și un alt aspect important legat de felul 

în care Lucia Borza a reușit să își pună amprenta asupra 

comunității românești din Ungaria: chiar și după stabilirea la 

Budapesta ea a continuat să se implice în viața comunității 

românești, activând în cadrul Societății Culturale a Românilor din 

Budapesta și în Asociația Creatorilor și Cercetătorilor Români din 

Ungaria. În aceste cercuri intelectuale în care activau în acea 

perioadă numeroși intelectuali români, și-a pus în practică ideile 

proprii, redactând colecții etnografice, almanahuri sau reviste, sau 

organizând evenimente culturale (serate culturale, cenacluri, 

recitaluri, prelegeri) ale Societății Culturale a Românilor din 

Budapesta și ale Institutului Cultural al României de la 

Budapesta.  

 În octombrie 2018, la doi ani de la trecerea în neființă a 

Luciei Borza, a fost dezvelită, la intrarea Liceului Românesc 

„Nicolae Bălcescu” din Giula, o placă memorială dedicată acesteia, inițiativă venită din partea 

Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, care a obținut în acest scop finanțare de la Ministerul 

Resurselor Umane din Budapesta și de la Primăria Aradului. Și unde ar fi fost un loc mai potrivit 

pentru păstrarea în eternitate a amintirii Luciei Borza decât în liceul în care a ajutat la formarea 

atâtor generații de intelectuali români, oferind astfel, la începutul anilor 1950, alături de toți ceilalți 

intelectuali români ai vremii, o nouă șansă de prelungire a vieții acestei comunității istorice 

românești, prin prezervarea și transmiterea către noile generații a limbii materne, a identității etnice 

și a valorilor culturale românești. În concluzie, putem afirma că Lucia Borza a fost un intelectual de 

marcă al comunității românești din Ungaria din perioada postbelică și, deși nu a primit multe 

medalii, distincții sau diplome, ea s-a bucurat de înalta apreciere a tuturor celor care au cunoscut-o, 

fapt exprimat plastic de Edda Illyés, care afirmă că „fata părintelui Borza din Chitighaz, ca nici o 

alta, și-a adus ofranda generoasă la patrimoniul cultural al românilor din Ungaria”2. 

 

 Surse bibliografice: 
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Lumina, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Editura NOI, Giula, 2018. 

Foaia românească. Săptămânal al românilor din Ungaria, anul LXVIII, Nr. 41, 12 octombrie 2018. 

Foaia românească. Săptămânal al românilor din Ungaria,  18 aprilie 2016, în 

 http://foaiaromaneasca.blogspot.com/2016/04/in-memoriam-lucia-borza-19282016.html, accesat în 02.07.2021.  

Munteanu, Cornel, Românii din Ungaria, I. Presa. (1950-2005), Publicaţie a Uniunii Culturale a Românilor din 

Ungaria, Editura Noi, Gyula, Ungaria, 2006. 
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(6-7), Baia Mare, 2003. 

 Surse foto:  
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1 Daiana Fenecan, „Redescoperirea cuvântului primăvăratic”, în România km 0. Revistă de cultură - „Românii din 

Ungaria”, Revista Uniunii Scriitorilor din Baia Mare, Anul IV, nr. 1-2 (6-7), Baia Mare, 2003, p. 127. 
2 Edda Illyés, op. cit., p. 22. 

https://bibliotecaromaneasca-hu.ro/fondul-lucia-borza-chitighaz-budapesta
http://foaiaromaneasca.blogspot.com/2016/01/65-de-ani-de-presa-scrisa-romaneasca-in.html
http://www.tankonyvkatalogus.hu/
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Lucia Borza - Plecând din gară  

 

Mă duce trenul departe, 

în a ţării altă parte, 

dar chipul satului meu 

în inimă-l port mereu. 

Oriunde am fost şi sunt, 

mi-e dor de acest pămînt. 

N-am uitat poveştile, 

joaca şi cîntecele, 

nici ropotul dansurilor, 

nici sunetul clopotelor, 

părinţii şi neamurile, 

zîmbetele, lacrimile, 

sătenii cu graiul lor, 

gustul amintirilor… 

 

Tot ce de-acest sat mă leagă 

să revin aici mă cheamă, 

iar eu mă re-ntorc întruna. 

 

Cândva – pentru totdeauna…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lucia Borza - Singură 

 

Stelele varsă lumină de pace, 

Luna – cu ochii-n pământ tace, 

Liniștea-și picură lacrimile... 

Uitată-s ca toate nimicurile. 

 

 

 

Lucia Borza - Aurora 

 

Un mănunchi de raze purpurii 

Joacă-n ochii cerului, zglobii, 

Când astrul îmbrăcat în sânge 

Bezna nopții-ncet o-nfrânge. 

 

 

 

Lucia Borza - Prier 

 

Peste inimile noastre 

Cerul cerne ploi albastre. 

 

Vine vântul de deprate 

Și miros de flori împarte. 

 

Cucul, în brațele serii, 

Bate tactul primăverii. 
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Feminin & masculin într-un basm bănățean1 
 

 

dr. Liliana Danciu 

Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum” al 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 

Complexitatea acestui subiect este demnă de amploarea unui studiu, depășind cadrele 

modeste ale unui articol de revistă. Limitată la spațiul cultural bănățean și supusă unui grad ridicat 

de generalizare, tema poate fi abordată ca punct de pornire pentru o cercetare interdisciplinară cu 

deschideri generoase spre un instrumentar științific redutabil (antropologie, folclor, mit, etc.). În 

aceste pagini, vom încerca să schițăm profilul personajului feminin, static și mult mai slab 

reprezentat sub aspect caracterial în comparație cu eroul basmic, mereu surprins în acțiune și 

inevitabil aflat în atenția povestitorului. Am selectat câteva basme bănățene, din două surse 

bibliografice: culegerea învățătorului George Cătană2, respectiv volumul îngrijit și comentat de 

Otilia Hedeșan3. 

Parafrazându-l pe istoricul Vasile Pârvan care constata că, în secolul VI î.Hr., deosebirea 

dintre cultura grecilor și cea a geților nu era de ordin calitativ, ci strict formală, Constantin Noica 

echivalează sub aspect valoric marile culturi europene și cultura populară românească4. În secolul 

XX, după câteva veacuri de refuz a temporalității profane și suspendare existențială și ființială într-

un cronotop de la granița cu sacrul, satul românesc s-a trezit prins în tăvălugul istoriei. Caracterul 

anonim și colectiv (pe care filosoful de la Păltiniș le considera piedici în conturarea și dezvoltarea 

unei culturi individuale, de tip occidental) al creațiilor populare au salvat și conservat, până la un 

punct, tradiția. În prezent, culturile naționale se află sub asediul a două tendințe contradictorii: pe de 

o parte, efectul uniformizant și anihilant al globalizării, în ceea ce am putea numi fenomenul 

mondializării culturale în procesul de creare a unei „civilizații planetare”, pe de altă parte, reacția 

firească de autoconservare a identiății și specificului cultural zonal. Tensiunea dintre globalizare și 

localizare a fost numită sugestiv „glocalizare”5. Fenomenul globalizării se face simțit prin gradul 

mai ridicat de permeabilitate al structurilor ritualice tradiționale și adaptarea la nou, flexibilizarea și 

acceptarea unor permutări în complexul de gesturi magice, acceptarea unor unor valori etico-

spirituale, magico-ritualice „de import” pentru „a moderniza” osatura tradițională. Tendința de 

„localizare” se manifestă din interiorul securizant al comunității rurale românești structurată 

concentric, dinspre vatra casei, adevărat Centrum Mundi, spre hotar și haosul de dincolo de el.  

Valorificând bogatul simbolism al călătoriei de pe un tărâm pe celălalt, scenariul basmului 

popular se pretează unor generoase direcții de interpretare: analiza unor cutume și practici ritualice 

străvechi, conturarea profilului „psihologic” al personajelor (umane și fantastice), cu echivalente 

                                                           
1 Lucrare prezentată la Conferința Internațională „Kossuth-Bălcescu” - „Ziua culturii române la Seghedin” - 16 iulie 

2021 (organizată de Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin, Asociația Culturală a 

Românilor din Seghedin, Consulatul României la Seghedin, Filiala Seghedin a Institutului Cultural Român din 

Budapesta). 
2 George Cătană, Basme, povești și balade. Ediție îngrijită de Doina Comloșan și Vasile Șerban, Timișoara, Editura 

Facla, 1984. 
3 Otilia Hedeșan, Basme din Banat. Lecturi postcanonice, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2016. 
4 Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc. Ediția a II-a. București, Editura Humanitas, 2000, p. 8. 
5 Corin Braga (coord. gen.), Imaginar social și identități culturale, introducere la Enciclopedia imaginariilor din 

România. I. Imaginar literar. Volum coordonat de Corin Braga. Consultant științific: Adrian Tudurachi, Iași, Editura 

Polirom, 2020, p. 11.  
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tipologice ușor de identificat în lumea satului, conturarea conflictului dintre valorile etice și morale 

tradiționale și (non)valorile modernității atomizante, etc. Basmele închid întotdeauna, în ample sau 

concentrate structuri narative, tipare mentalitare și comportamentale ideale, cu caracter de exemplu 

bun de urmat sau, dimpotrivă, de exemplu negativ, de evitat. Eroul basmic reprezintă un model 

uman ideal, de dimensiuni mitice, pentru că luptă împotriva unui rău numinal care amenință ordinea 

și afectează echilibrul spațiului cosmicizat al satului. Pentru a face față provocărilor de pe „tărâmul 

celălalt” și a învinge zmei (numiți „nădrăvani” în basmele bănățene) și zmeoaice, flăcăul este atins 

de sacru, dotat din naștere (predestinat) cu puteri spirituale deosebite. Puterile excepționale nu se 

manifestă decât în lumea numinosului sau în contact direct cu ființe fantastice care pătrund în 

universul sătesc (împărătesc) locuit de oameni; în lumea profană, de cele mai multe ori, tânărul este 

ridicol, prost văzut de familie, mutilat de un handicap fizic sau atins de cine-știe-ce boală psihică1.  

De cele mai multe ori, scenariul basmic pune în lumină questa identitară a unui personaj 

masculin. Deși evoluează într-un univers al virilității manifeste (zmeii răpitori de fecioare, 

năzdrăvani care vânează întreaga zi), înconjurat de frați meschini și trădători, destinul îi este marcat 

de gesturi, sfaturi, alegeri și hotărâri ale femeilor din viața sa. Zâne ale aerului îi trimit cai celești 

pentru a-l scoate dintr-o stare inferioară inacceptabilă, a-i permite metamorfoza spirituală și accesul 

la o identitate socială și magică superioară. Această nouă identitate este ilustrată prin intermediul 

altui personaj feminin, de data aceasta din lumea profană, fata de împărat. Deși nu aflăm prea multe 

despre ea, comportamentul acesteia pune în lumină câteva trăsături morale de excepție: inteligența 

și un mod superior de a gândi statutul de lider, în funcție de meritele pretendentului, nu prin prisma 

statutului social. Chiar dacă metoda de a-și alege soțul e medievală, cu ecouri  din cântecele 

trubadurilor despre iubirea platonică dintre inaccesibila Doamnă a Inimii și eternul cavaler 

singuratic, ideile fetei sunt „iluministe”. Alte fete nu sunt deloc înțelepte: ignoră tradiția și, refuzând 

„zicerea” cu efect apotropaic, „întorsul” care să echilibreze un eventual „tors” necontrolat, își 

condamnă mama la moarte2; își doresc ibovnici din lumea de dincolo și se aleg cu un strigoi care le 

distruge familia, le aduce „moartea” și excluderea din sânul comunității3; alteori, din motive 

neconcludente, se înstrigoiesc4 și, scăpate de sub controlul rațiunii, „mănâncă” bărbați până când, 

exorcizate de răul care le „împielițează”, sunt readuse la viață pentru a fi reintegrate în comunitatea 

rurală. 

În alt basm5, încă din stadiul fetal, eroul este predestinat de mamă să-și caute perechea pe 

„tărâmul celălalt”, în ipostaza fantast(ic)ă a unei zâne. Marcajul sacral nefast al pruncului apare ca o 

consecință inevitabilă a încălcării unor interdicte religioase și tabù-uri magico-ritualice de către 

                                                           
1 E cazul lui Petru Cenușă, o Cenușăreasă bănățeană în variantă masculină, disprețuit de tată și frați, pentru că era 

„moale și leneș”, stătea toată ziua în vatra focului (acțiune feminină, demnă de dispreț) și mânca întruna cărbuni. Dotat 

cu darul clarviziunii șamanice, tânărul „vede” caii zânelor care distrugeau trifoiul și îi prinde. Patronul spiritual al 

tânărului conferă ambivalență statutului său magic, dar, atât în ipostaza lui Sânpetru de iarnă, cât și a lui Sânpetru de 

vară, are legătură cu focul (vatra) și solaritatea. Caii zânelor pătrund în lumea oamenilor de Sângiorz, sărbătoare de 

prumăvară marcând începutul verii, sub semnul solar al calului, provocând „schimbarea la față” a eroului. Folosindu-se 

de calitățile fiecăruia dintre cei trei cai celești, Petru Cenușă câștigă întrecerea cavalerească inițiată de fiica împăratului 

pentru a-și alege un soț inteligent și merituos. El va primi numele de Craiul Roșu, expresia umană a solarității, expresia 

spiritualizată a focului (Petru Cenușă, în George Cătană, op. cit., pp. 58-63).  
2 Vezi Vaca neagră la ușă, în Otilia Hedeșan, Basme din Banat, pp. 95-97; Vaca neagră, în George Cătană, Ibidem, pp. 

53-57. 
3 Vezi Strigoiul, în George Cătană, Ibidem, pp. 82-85; pentru o analiză socio-antropologică și o hermeneutică simbolică 

a acestui basm, vezi Liliana Danciu, Un basm bănățean cu strigoi, în dublă cheie de lectură, în „Eon”, vol. 1, nr. 1/ 

2020, pp. 53-66. 
4 Vezi Fata împăratului strâgoaie, în Otilia Hedeșan, Basme din Banat, pp. 198-200; Liliana Danciu, Un basm fantastic 

din Banat în cheie socio-antropologicã, în „Nedeia”, VII, nr. 2 (14) (decembrie 2019), pp. 67-73. 
5 Vezi Rozuna, doamna florilor, în George Cătană, Ibidem, pp. 45-52. 
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viitoarea mamă. La români, nașterea, căsătoria, moartea sunt considerate evenimente deosebit de 

importante, iar stadiile tranzitorii de la un statut social și ritualic la altul – pre- și post-natal, 

protecția lăuzei și a nou-născutului; premarital și cel de intrare în văduvie; rituri de trecere din 

gloata holteilor (vânători nomazi) în tagma bărbaților (agricultori sedentari, așezați la casele lor); 

riturile funerare menite a împiedica „înstrigoirea” mortului – sunt amprentate de interdicte magico-

ritualice severe pentru a asigura trecerea corectă și totală în noua stare. În cazul particular al 

basmului Rozuna, Doamna florilor, viitoarea mamă aduce atingere deopotrivă „legii scrise” și „legii 

nescrise”. Un dublu hybris se produce: în primul rând, în biserică, unde, sfidând oarecum pedeapsa 

divină dată protopărinților omenirii după cădere (Facere 3, 16), femeia se roagă pentru o naștere1 

ușoară; în al doilea rând, ignorând complet faptul că cimitirul este locuința morților și ea poartă 

viață în pântece, se așază pe un mormânt. În spațiul sacru al casei lui Dumnezeu, fumigația cu 

tămâie arsă2 provoacă „răul” femeii nesupuse, descendentă a Evei, arhetipul femeii neascultătoare, 

și declanșează o succesiune fatală de evenimente care va culmina cu așezarea pe mormânt. Prin 

legea simpatetismului magic, conexiunea dintre mortul-sămânță din pântecului gliei și copilul din 

pântecul femeii se produce instantaneu. Tabuizarea fătului este inevitabilă: în stadiul de „pre-

ființare”, el plânge3 pentru a smulge mamei (singura ființă care-i asigură conexiunea cu lumea 

ființării și cea a post-ființei) promisiunea împlinirii destinului alături de Rozuna.  

Numele zânei evidențiază unicitatea și superioritatea statutului ei mitic: „Roza” + „Una”. 

Exotismul trandafirului este evident în spațiul cultural tradițional românesc. Etimologia latinească a 

cuvântului „roza” trimite la varianta sălbatică autohtonă a florii, rosa canina, măceșul4, plantă cu 

virtuți terapeutice și magice bine cunoscute în mediul sătesc. Mențiunea că înflorește primăvara și 

vara, iar fructele pot fi culese toamna este foarte importantă în țesătura simbolică a acestui basm.  

Simbolismul arhaic al acestei flori hermafrodite are legătură cu unicitatea primordială a zânei, 

variantă arhetipală a Marii Zeițe, perfectă, întreagă și deplină, care nu are nevoie de un partener 

pentru a se reproduce. Intruziunea elementului masculin în acest univers al intimității feminine 

indică faptul că Rozuna este versiunea târzie a unei zeități feminine partenogenetice, al cărei cult a 

fost contaminat de cultele solare masculine.  

Eroul o va găsi, bineînțeles, pe „tărâmul celălalt”, accesat prin stereotipala călătorie 

spirituală către răsărit, după ce a traversat „nouă mări și nouă țări”5. Înainte de a pătrunde în spațiul 

                                                           
1 Există o corespondență simbolică stabilită semantic și etimologic între verbul „a tortura” și verbele „a toarce”, 

respectiv „a întoarce”, provenite, pe căi diferite, din latinescul „torquere”. Trei îndeletniciri feminine de forță, cu o 

conotație magică implicită sunt corelate: chinurile nașterii (acestora li se pot asocia „chinurile pâinii” și „chinurile 

cânepii” – povești cu putere exorcizantă asupra strigoilor), torsul și întorsul (Pentru o mitologie difuză, Timișoara, 

Editura Mirton, 2000, p. 123). 
2 Practica fumigației șamanice cu semințe de cânepă, a ingerării semințelor de mac și mătrăgună în scop ritualic este 

înlocuită aici cu arderea tămâiei, având aceeași finalitate: accesarea unei alte realități, spirituale, printr-un extaz magic. 

Astfel s-a produs conexiunea dintre ființe aflate la nivele existențiale diferite. Copilul mort (neființa) din pântecul 

pământului transferă dorința sa copilului viu (preființa) din pântecul mamei pentru a o împlini într-un un înnoit traseu 

destinal. Amnezia ulterioară evenimentului este dovada grăitoare a faptului că mama era în transă extatică pe 

mormântul cu pricina și „altcineva” a grăit prin ea și i-a făcut promis-o pe zână băiatului.  
3 Plânsul fătului în pântecele mamei e semn rău, dovada că acesta va fi pricolici, ființă ambiguă, cu dublu statut, social 

și magic (Vezi Otilia Hedeșan, Pentru o mitologie difuză, p. 171) sau strigoi (Ibidem, p. 172-177).  
4 Simbolismul magico-ritualic al florii de măceș a fost valorificat imagologic de Mircea Eliade în celebra nuvelă La 

țigănci. Coliba șamanică a țigăncilor este înconjurată de tufe de măceș și boz care sufocă trandafirii și crinii cultivați de 

mâna omului (mai multe, vezi Liliana Danciu, „La țigănci”,  nuvela-parabolă a profetismului eliadesc, în „Swedish 

Journal of Romanian Studies”, Vol. 1 No 1/ 2018, pp. 69-86). 
5 Sintagma pune în valoare simbolismul obstretic al cifrei nouă, în strânsă legătură cu înlănțuirea unor cronotopuri și 

izomorfisme magice esențiale, acvatic (lichid amniotic)/ terestru (formă materială), de unde ideea unor încarnări 

succesive necesare atingerii unui stadiu superior. Feminina cifră nouă, simbolizând trecerea spre o stare superioară, 



59 
 

paradisiac al feminității stăpânite de Doamnei florilor, eroul pătrunde în ținutul tranzitoriu al celor 

trei „moși”1 care-i dăruiesc câte un căpăstru de cal (animal solar), de aramă (planeta Venus, aurul 

subteran), de argint (Luna, moartea inițiatică, trecerea) și de aur (Soare – aur celest). Povestitorul 

îmbogățește simbolismul magic al căpăstrului cu o încărcătura sexuală camuflată cu ironie 

masculină la adresa misiunii bărbatului de a ține în frâu femeia. Cei trei moși vizitați de Pătru, eroul 

din basmul bănățean, se ocupă cu creșterea albinelor, iar clarviziunea lor e asigurată de vărstă și 

capacitatea zburătoarelor solare de a survola distanțe mai mici sau mai mari: albinele moșului de 

aramă survolează un sfert de țară, ale moșului de argint, jumătate, pentru ca albimele moșului de aur 

să zboare deasupra întregii țări. Statutul mitic al albinei, spion al Fârtatului în vizuina ariciului, 

agentul htonian înțelept al al Nefârtatului2, ne conduce la asocierea inevitabilă a stăpânilor lor cu 

zeii bătrâni ai calendarului pastoral românesc: Moșii de toamnă (Sâmedru, marcând calendaristic 

începutul iernii și ritualic Noul An pastoral) și puterea unei solarități reduse la sfert; Moșii de iarnă/ 

primăvară (contopiți într-unul și același, din cauza sărbătorilor foarte apropiate, când puterea 

soarelui e la jumătate din capacitate); Moșii de vară (în ajunul Rusaliilor, importantă sărbătoare 

tradițională românească, aflată sub marcajul solarității, calului și feminității punitive). Albinele 

„moșilor”, variante arhetipale ale Fârtatului mitic, spionează ținutul feminin „închis” al Doamnei 

florilor, devenind călăuzele eroului.  

Numele personajului masculin este Pătru, ales cu bună știință entru a oferi pruncului 

protecția magică a patronului spiritual al lupilor, Sânpetru. Această numire corespunde unei 

străvechi practici ritualice prin care un copil grav bolnav (în cazul nostru, atins de energia morții și 

posibilitatea înstrigoirii, în viață și după moarte) primește un nume de mare forță și, odată cu el, 

protecție magică. Lupul și calul împart anul pastoral în două anotimpuri, iarna și vara, stăpânind 

întunericul și moartea, respectiv, lumina și viața. Aflat sub protecția magică a patronului lupilor, 

Pătru primește de la cei trei moși divini însemnele puterii solare: trei rânduri de straie, căpestre și 

caii de-aramă, argint și aur. „Lumea cealaltă” se dezvăluie mai degrabă ca un Rai al Rohmanilor 

decât asemeni unui infern populat cu ființe fabuloase monstruoase, mai ales că moșul care numără 

300 de ani o descrie drept „lume curată, pe unde picior din lumea păcătoasă nu călcase”3. Centrul 

acestei lumi ideale, neatinsă de „păcat”, este grădina edenică stăpânită de însăși Doamna florilor, o 

spațialitate circulară, înconjurată de o apă mare, ce face imposibil accesul în grădină și în palatul ei. 

Geografia sacră a „lumii de dincolo” se suprapune simbolic imaginii cosmicizate a satului 

tradițional, organizat concentric dinspre vatra (feminină) focului spre hotar (unul dintre „crotopii 

crizei”4). Asemeni lui Odiseu naufragiat pe insula feacilor, eroul basmic stă ascuns în stufărișul de 

                                                                                                                                                                                                 
dinamica transformării, niciodată saturată de imobilismul perfecțiunii,  reapare în progresia matematică de excepție care 

domină dezvoltarea supra-naturală a flăcăului: într-o zi ca în 9 și în 9 ca-n 99.  
1 Soție neascultătoare și viitoare mamă privată de binefacerile nașterii din cauza „păcatelor”, fata de împărat din 

Povestea porcului trebuie să treacă „vămile” feminimului înțelept (Sfintele – „babele” calendatrului pastoral și agrar) 

pentru a-și recâștiga statutul  pierdut și locul în dinamica magico-ritualică a cuplului și a familiei. Darurile Sfintelor sunt 

feminine și vizează arta magiei (Sfânta Miercuri, „furcă de aur care toarce singură”, Sfânta Vineri, „o vârtelniță de aur 

care depăna singură”) și puterea asupra fertilității solare a masculinului („o tipsie mare de aur și o cloșcă tot de aur, 

bătută cu pietre scumpe, și cu puii tot de aur”) (Ion Creangă, Povești, povestiri, amintiri, București, Editura Unicart, 

2008, pp. 56-58). 
2 Vezi Petru Adrian Danciu, The hedgehog, between the possessive mother and the stepfather. Hermeneutical 

perspective upon the Romanian mythological imaginary, in „Journal of Romanian Literary Studies”, no 8/ 2016, pp. 

396-402. 
3 George Cătană, Rozuna, Doamna florilor, în Ibidem, p. 48. 
4 Pragul casei, poarta, fereastra, ușa, hornul, cuptorul, fântâna, răspântia, drumul, hotarul, podul, casele și bisericile 

pustii, moara, pădurea reprezintă „cronotopii crizei”, datorită faptului că sunt „spații liminale” (Eleonora Sava, 

Cronotopul folcloric, în Corin Braga (coord. gen.), Enciclopedia imaginariilor din România, p. 32). 
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la malul apei-hotar și iese îmbrăcat în straiele strălucitoare primite în dar pentru a speria slujnicele 

zânei și a-i atrage acesteia atenția. 

Lumea cealaltă se întinde în prelungirea lumii reale, organizată gradual, dinspre o zonă a 

figurilor masculine „veghetoare” și înțelepte spre o interioritate feminină (grădina) protejată de apă, 

izomorfism acvatic al feminității abisale. Tânărul parcurge gradual o inițiere magică, trecând prin 

filtrele cunoașterii exoterice pentru a accede la acea cunoaștere ezoterică, feminină, necesară 

nuntirii cu Doamna florilor. Castelul din centrul grădinii, locuința zânei, adăpostește însă răul, 

ascuns cunoașterii diurne a flăcăului, ferecat într-un butoi încins cu trei cercuri de fier, adăpostit 

într-o odaie întunecoasă „din fund”, încuiată cu „o cheie ruginită”. Simbolurile degradării și ale 

morții sunt prezente pentru a ilustra dualismul cosmocratic și credința populară românească în legea 

echilibrului și a compensației: nu există bine și rău la modul absolut, câtă vreme raiul ascunde un 

miez malefic, iar răul poate fi atenuat cu înțelepciune și armele magiei. Acesta este eternul rău din 

sufletul feminin, echivalentul „coastei de drac” din dotarea primordială a primei femei, motiv mitic 

prezent în legendele populare românești, exploatat cu mult umor de Ion Creangă în Povestea lui 

Stan Pățitu. Eliberarea „zmeului” din tainițele sufletului provoacă îmbolnăvirea gravă a zânei, astfel 

că tânărul e nevoit să exorcizeze răul și să fugă cu Doamna Inimii cât mai departe. Întâlnirea eroului 

cu năzdrăvanul are conotații mistice și psihanalitice deopotrivă, pentru că el își întâlnește dublul 

malefic, întunecat (Soarele Negru, Nergal), versiunea lui superficială și haotică (vânează și rătăcește 

toată ziua prin pădure, în compania unei cățele și a unui cal paraleu), varianta negativă a Animei, 

umbra. 

Pentru a-și desăvârși „solaritatea” ființei, Pătru trebuie să-și salveze inima de sub dominația 

„nă-zdravănului” care-i locuiește încăperile. Exorcismul nu este posibil, pentru că tânărul aflat sub 

puterea lui Sânpătru, patronul lupilor, deține puterile „masculine” ale lupului și ale calului, dăruite 

de „moșii” divini ai calendarului, nu și pe cele „feminine”. Acestea vor fi obținute printr-o alegere 

mistică, făcută cu prilejul unei viziuni extatice cu adânci conotații mitico-ritualice. În pădure, spațiu 

de graniță, ambivalent, tânărul vede „o iapă ce fătase mânzul jumătate și un lup ce sta cu gura 

căscată, ca să-l îmbuce îndată ce îl va făta mă-sa”1. Lupul și iapa își recunosc propriul marcaj 

spiritual din sufletul tânărului, natura lui ființială ambivalentă și fiecare încearcă să o activeze, 

pentru ca acesta să aleagă. Lupul care așteaptă cu botul deschis ca  să înghită mânzul vulnerabil este 

o imagine cu ecouri mitice, sugerând lupta dintre întuneric și lumină, moarte și viață, într-un timp-

prag, de trecere de la iarnă la vară. Uciderea lupului și salvarea mânzului va antrena o serie de 

evenimente miraculoase: vindecarea Rozunei și aducerea Doamnei Florilor din raiul de dincolo de 

nouă mări și nouă țări în „lumea reală”.  

Personajul masculin al acestui basm bănățean capătă dimensiuni mitice românești uitate 

care-l apropie de Innana/ Iștar, zeița sumeriană a vegetației care coboară în Infern pentru a-și salva 

logodnicul și a-l readuce la viață. Aducerea pe pământ a Doamnei florilor echivalează cu instalarea 

verii calendaristice, renașterea naturii și victoria luminii. Mitul s-a pierdut în forma sa cultică, 

practica ritualică, abandonată și uitată, dar basmul a reușit să-l păstreze în formula-i narativă 

profană. Destinul eroului a fost marcat din pântecele mamei, când primește „chemarea” zeiței și este 

atins de sacru. Puterile sale stau sub semnul ambivalenței patronului său spiritual: Sânpetru de iarnă 

împarte prada lupilor pe întregul an, Sânpetru de vară este dublul diurn, solar al celuilalt. Patronajul 

lupului conferă tânărului protecție și îi dă vigoare, dar nu e suficient pentru a-și împlini destinul 

mitic. El trebuie să-și descopere lumina interioară și să o aleagă la momentul potrivit. Toate acestea 

sunt intermediate de două personaje feminine esențiale, mama și soția: una îl predestinează, cealaltă 

                                                           
1 George Cătană, Rozuna, Doamna florilor, în Ibidem, p. 51. 
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îi facilitează circumstanțele propice alegerilor necesare împlinirii acestui destin. Deși fuge de 

ipostaza profană și întunecată a femininului, călătoria îl va purta spre celălalt chip al acesteia, 

arhetipul solar al feminității, căci existența lui ca bărbat se definește în fuga de femeie și acceptarea 

acesteia. 

Într-un univers condus de legi cosmice și mitice clare, se tinde, mai degrabă, către 

armonizarea contrariilor și atenuarea acelor tensiuni care ar putea conduce la nedorita instalare a 

haosului. Lupul și calul, lumina și întunericul, viața și moartea își au momentul lor de forță, net 

delimitat, guvernând rând pe rând timpul și omul. 
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O gazetă pierdută.  

Aventurile primului număr al revistei românilor din Ungaria1 
 

 

asistent drd. Eva Iova-Şimon,  

Catedra de Limba și Literatura Română, Universitatea din Seghedin 
 

Pregătiri intense pentru scoaterea primului ziar românesc din Ungaria 

În arhiva Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (aflată la sediul său din Jula, str. 

Gheorghe Doja nr. 8), cel mai vechi document care se referă la apariţia unui viitor ziar în limba 

română este datat 13 mai 1950. (Anexa 1) Primul număr al revistei „Libertatea Noastră” (precursor 

al „Foii româneşti” de azi) a apărut pe 1 iunie 1950, dar din tirajul total tipărit, de 2024 de 

exemplare, nici măcar unul singur nu a ajuns la cititori. Întregul tiraj a trebuit să fie nimicit.  

Pe antetul documentului din 13 mai 1950, scris în limba maghiară, alături de numele Uniunii 

Culturale a Românilor din Ungaria figurează deja şi numele ziarului: „Libertatea Noastră”. În 

scrisoarea semnată „în numele comisiei redacţionale” de Bónis Lajos şi dr. Vild Frigyes se anunţă 

că „Uniunea Culturală va edita, cu sprijinul Ministerului Culturii, o revistă periodică. Titlul revistei: 

„Libertatea Noastră”. Ziarul care va avea menirea de a „adânci prietenia maghiaro-română” şi va 

ajuta „la construirea socialismului” va avea şi rolul de a informa românii din Ungaria despre 

procesele culturale, educaţionale, economice, politice şi sociale din ţară. Vild şi Bónis caută, prin 

scrisoarea cu nr. 1/1950, colaboratori care să scrie „articole, relatări locale, propuneri, ştiri, critici 

corecte (sic!), eventual poezii, reportaje”. Cei care cunosc alţi posibili colaboratori „care ştiu să 

scrie bine româneşte” sunt rugaţi să dea adresa acestora pentru a fi contactaţi. 

Despre cei doi semnatari trebuie ştiut că atunci, în primăvara anului 1950, dr. Vild Frigyes 

era directorul proaspăt înfiinţatului liceu românesc din Jula (1949–1955), iar Bónis Lajos a fost 

profesor la şcoala generală românească din Jula. Din septembrie 1950, pentru un singur an şcolar, 

Bónis a devenit directorul şcolii generale din Jula. Scrisoarea 1/1950 poartă ştampila Uniunii 

Culturale, pe care în mijloc se scrie: Gyula 1948, anul înfiinţării Uniunii.  

Cu o zi mai târziu, pe 14 mai, cu nr. de înregistrare 2/1950, secretarul general al Uniunii, 

Petru Pomuţ scrie o scrisoare către „tovarăşul” Szabó András, conducătorul Tipografiei Dürer din 

Jula prin care îi confirmă acestuia că Uniunea Culturală însărcinează Tipografia Dürer cu tipărirea 

revistei româneşti intitulată „Libertatea Noastră”, care va porni de la 1 iunie 1950. „Uniunea 

Culturală are cunoştinţă de faptul că tipografia naţionalizată Dürer nu dispune de suficiente 

caractere româneşti, astfel că pentru tipărirea netulburată a ziarului ar mai fi nevoie de vreo 25–30 

kilograme de caractere româneşti.” Petru Pomuţ solicită în această scrisoare ca tipografia să facă 

rost de caracterele româneşti, pentru ca de la 1 iunie 1950 să poată porni apariţia noului ziar 

românesc. (Anexa 2) 

 

Ce citeau românii din Jula în anul 1950? 

Nici măcar nu se lansase încă revista românilor din Ungaria, „Libertatea Noastră”, când 

redacţia abia înfiinţată, alături de conducerea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, a adresat 

                                                           
1 Lucrare prezentată în cadrul Conferinței Internaționale „Kossuth-Bălcescu” - „Ziua culturii române la Seghedin”, 

organizată de Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin, Asociația Culturală a Românilor din 

Seghedin, Consulatul României la Seghedin, Filiala Seghedin a Institutului Cultural Român din Budapesta, 16 iulie 

2021. 
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o scrisoare conducerii IBUSZ din Budapesta pentru a solicita abonamente la trei reviste din 

România. În scrisoarea datată 19 mai 1950, la Jula, Bónis Lajos, redactor responsabil, şi Petru 

Pomuţ, editor responsabil, secretar general al UCRU, au făcut comandă pentru revistele „Scânteia”, 

„Contemporanul” şi „Licurici”. (Anexa 3) 

Pentru noi, cei de azi, sună foarte ciudat că în acele vremuri se solicitau abonamente la 

publicaţii din străinătate prin întreprinderea IBUSZ (un acronim din: Idegenforgalmi Beszerzési 

Utazási és Szállítási Rt.). Aceasta a fost continuatoarea casei de bilete oficiale a Căilor Ferate 

Regale Maghiare, înfiinţate în anul 1902. După cel de-al Doilea Război Mondial, în urma 

naţionalizării întreprinderii, în anul 1948, societatea a ajuns într-o situaţie de monopol pe piaţa de 

turism, fiindu-i atribuită şi activitatea de distribuire a presei şi publicaţiilor. Aşa se explică faptul că 

Bónis şi Pomuţ se adresează către IBUSZ pentru abonamentele la cele trei publicaţii din România. 

 

Ce fel de ziare doreau să citească atunci românii din Jula? 

„Scânteia” (preluând titlul ziarului bolşevic „Iskra”) a fost organul de presă al Partidului 

Comunist Român şi a apărut până în 1989. Rolul principal al acestui tip de presă a fost de a fi un 

„factor mobilizator în lupta oamenilor muncii pentru înfăptuirea hotărârilor guvernului, pentru 

victoria socialismului” în România.  

Revista literară „Contemporanul”, la care au vrut să se aboneze românii din Jula, nu mai 

avea nicio legătură cu prima publicaţie apărută cu acelaşi nume la Iaşi, între 1881–1891. 

Săptămânalul „Contemporanul” a apărut între 1946–1972 sub egida Consiliului Culturii şi Educaţiei 

Socialiste, fiind o tribună oficială a Partidului Comunist şi care promova literatura şi arta „nouă” în 

spirit proletcultist. 

„Licurici” a fost prima revistă pentru copii din România, din perioada comunistă, care a 

apărut în perioada 1947 şi 1953, când îşi schimbă denumirea în „Cravata Roşie”, făcând aluzie la 

cravata pionierilor. 

Interesantă este şi ultima frază a scrisorii, prin care expeditorii solicită, parcă cu nerăbdare, 

ca să li se trimită cu prima poştă, cu plata la livrare, şi numerele revistelor care acum le stau la 

dispoziţie.  

O altă filă inedită din dosarele UCRU poartă data de 8 iunie 1950 (Anexa 4), deci practic 

suntem la o săptămână după apariţia numărului de probă al „Libertăţii Noastre”. În această 

scrisoare, Uniunea Culturală solicită conducerii MDP (Magyar Dolgozók Pártja – Partidul 

Muncitoresc Maghiar) să desemneze o persoană potrivită pentru coordonarea activităţilor culturale 

româneşti, care să corespundă următoarelor criterii: să vorbească româneşte, să ştie să citească şi, 

dacă e posibil, să fie membru CAP sau ţăran cu gospodărie mică. Totodată, o informează pe 

„tovarăşa” de la MDP că românii din Ungaria au scos o revistă lunară. Corespondenta ziarului din 

satul Săcal este Mészáros Tódorné (preoteasa Maria Misaroş – nota noastră). Uniunea de atunci 

consideră că înainte de publicarea articolelor scrise de corespondenta din Săcal ar fi oportun ca 

Partidul Muncitoresc să revizuiască aceste scrieri. 

 

Primul număr al „Libertăţii Noastre” a apărut fără aprobarea Partidului… 

În Arhiva redacţiei noastre există doar un singur exemplar din acel tiraj al revistei 

„Libertatea Noastră”, apărut la 1 iunie 1950, care s-a dorit a fi primul număr dintr-un lung şir de 

viitoare apariţii ale ziarului românilor din Ungaria, dar care până la urmă a ajuns să fie doar un 

număr de probă. De ce nu datăm apariţia ziarului românesc de la 1 iunie 1950, ci de la 15 ianuarie 

1951? Ce s-a întâmplat cu cele 2024 de exemplare tipărite pe 1 iunie 1950? Vom afla din câteva 

note oficiale.  
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Într-o „Însemnare” despre editarea unui informativ lunar al UCRU, datată 10 iunie 1950, 

Vihar Béla, referentul pentru naţionalităţi de la Ministerul Culturii din Budapesta, scrie următoarele 

(Anexa 5):  

„Uniunile slovacilor şi slavilor sudici dispun de un ziar cu apariţie regulată săptămânală. 

Din punct de vedere politic şi cultural ar fi de dorit ca şi uniunea românilor să editeze o publicaţie. 

(Motivul pentru care aceasta ar avea doar apariţie lunară se datorează faptului românii din 

Ungaria sunt relativ puţini la număr. În 12–15 comune circa 20.000 de suflete.). 

Centrul de partid (tovarăşul Kapás) a luat la cunoştinţă cu satisfacţie apariţia acestui 

informativ lunar, adăugând că acesta este resortul Ministerului Culturii. Ziarul ar apărea la Jula, 

în 1000 de exemplare, cu titlul „Libertatea Noastră”, fiind publicaţia oficială a Uniunii Culturale 

Româneşti, deocamdată doar în 8 pagini. (Format de ziar) 

Sarcina revistei: propagarea în limba română a scopurilor partidului nostru, publicarea 

ştirilor în legătură cu aceste scopuri, organizarea activităţii culturale sub semnul proletariatului 

internaţional. 

Editorul responsabil al ziarului: Petru Pomuţ, secretarul general al Uniunii Româneşti, 

şeful secţiei de cadre a organizaţiei de partid din Jula. 

Materialele jurnalistice, problemele de fond ar fi stabilite, de la caz la caz, de către comisia 

de partid a judeţului Bichiş. Partidul ar avea şi un membru delegat în redacţie. (tovarăşul Szuch) 

Până la urmă, comisia judeţeană de partid ar fi responsabilă pentru conţinutul ziarului. 

Membrii redacţiei: conducerea Uniunii Româneşti şi câţiva colaboratori locali şi din provincie. 

(Aceste persoane au fost aprobate de comisia judeţeană de partid, conform propunerilor lui Petru 

Pomuţ.) Ministerul ar face trimestrial analiza conţinutului revistei, ar stabili următoarele sarcini. 

Editarea unui număr în acest moment costă circa 2.000 Ft, sumă care se va asigura prin 

subvenţiile Uniunii Româneşti. Din aceasta se va achita eventualul deficit de după apariţia revistei. 

De altfel, în afara primului număr, care va fi distribuit în mod gratuit, câte un exemplar din ziar va 

costa 50 de fileri.  

La revistă – fiind aceasta publicaţia oficială a uniunii – nu va fi nicio persoană 

independentă. Conform planurilor, primul număr va apărea pe 15 iunie.” 

Este un lucru curios de ce scrie responsabilul pentru naţionalităţi din Ministerul Culturii 

această notă la data de 10 iunie, când, practic, ziarul fusese tipărit deja pe data de 1 iunie. Din 

documentele dinaintea şi de după apariţia acestui prim număr aflăm că Uniunea Culturală ar fi dat la 

tipărit ziarul fără să aibă însă toate aprobările necesare. Ministerul Culturii a aprobat publicarea 

ziarului „Libertatea Noastră” cu hotărârea 0.382/A/L/N/1/1950.N.M.I., din data de 11 mai, stabilind 

şi data primei apariţii: 1 iunie. Secretarul general al UCRU, Petru Pomuţ, fiind pe 30 mai la 

Budapesta, la Ministerul Culturii, abia atunci a aflat că Secţia de Presă a Partidului nu-şi dăduse 

încă acordul pentru apariţia ziarului românesc. Întorcându-se din capitală acasă, la Jula, pe 31 mai, 

Pomuţ află că mai bine de jumătate din paginile primului număr erau deja tipărite. Deci, apariţia 

ziarului nu mai putea fi oprită.  

A urmat apoi o perioadă de corespondenţă intensă şi agitată între Jula şi Budapesta, precum 

şi un proces verbal întocmit la Tipografia Dürer din Jula despre soarta celor 2024 de exemplare din 

primul ziar în limba română de după cel de-al Doilea Război Mondial. 

 

Încurcături la apariţia primului număr al revistei „Libertatea Noastră” 
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Arhiva Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria păstrează trei scrisori, toate datate cu 

ziua de 16 iunie 1950, care se referă la „cazul” primului număr al revistei „Libertatea Noastră”, 

apărut pe 1 iunie 1950, fără aprobarea Centrului de Presă al Partidului Muncitoresc Maghiar. 

Prima scrisoare este un fel de „raport” dat de secretarul de atunci al Uniunii, Petru Pomuţ, 

către un anume tovarăş Such, cu care cu o zi înainte a avut o discuţie la telefon prin care a dat 

explicaţii legat de apariţia revistei româneşti. Din această scrisoare (care pe antet cuprinde şi adresa 

de atunci a Uniunii: Maróthi tér 2, adică fostul Parc Petru Groza, care azi este Parcul Sf. Nicolae) 

aflăm că UCRU plănuia încă din luna aprilie pornirea unei reviste lunare în limba română. Pomuţ se 

referă la discuţii repetate cu tovarăşul Vihar Béla de la Ministerul Culturii, care a salutat şi a 

sprijinit ideea editării unei reviste româneşti. Ministerul Culturii a dat avizul necesar pentru UCRU, 

fără ca să înştiinţeze despre acest lucru şi Centrul de Presă al Partidului Muncitoresc. „Noi despre 

acest lucru nu ştiam, astfel că noi în posesia avizului de la minister am dat comandă pentru scrierea 

şi tipărirea revistei cu data de 1 iunie”, îi explica Pomuţ lui Such, înştiinţându-l că revista însă nu a 

ajuns la cititori. 

Cu aceeaşi dată de 16 iunie, pe adresa Uniunii a sosit nota cu nr. 1066/R/2-13/1950/VI de la 

Vihar Béla din Ministerul Culturii (Anexa 6), în care acesta se arată foarte revoltat de faptul că 

revista românească a fost tipărită „în ciuda celei mai insistente interziceri a Ministerului Culturii”. 

Vihar solicită reţinerea tuturor exemplarelor din tirajul tipărit şi ca acestea să fie aşezate în depozit 

în urma întocmirii unui proces verbal, la care să participe şi un funcţionar al partidului. Totodată i 

se cere Uniunii să raporteze şi despre numerele care „eventual” au ajuns la cititori. 

Procesul verbal solicitat de către minister poartă tot data de 16 iunie 1950 şi este semnat de 

Balázs Júlia, delegat din Jula al Partidului Muncitoresc Maghiar, K. Szabó András, directorul 

tipografiei Dürer şi dr. Vild Frigyes, membru al comisiei culturale a UCRU. Conform procesului 

verbal, Vild îl informează pe Szabó că revistele tipărite nu pot fi distribuite şi după numărare 

trebuie depuse în depozit până la o decizie ulterioară despre soarta acestora. Şeful tipografiei anunţă 

că au fost tipărite în total 2024 de exemplare. Din acest stoc, redactorul responsabil Ludovic Bónis a 

primit 5 exemplare, procuratura din Jula 2 exemplare, iar Petru Pomuţ, secretarul Uniunii, 1 

exemplar. Szabó menţionează că tipografia a dat drumul tipăririi pe baza avizului cu nr. 

0.382/A/L/N/1/1950 al Ministerului Culturii, deci din partea lor nu s-a comis nici o neregulă. 

Tirajul primului număr al „Libertăţii Noastre” a fost deci aşezat în depozitul tipografiei 

Dürer din Jula, fiind apoi distrus. În redacţia „Foii româneşti” păstrăm doar un singur număr din 

această revistă. 

 

Cât a costat primul număr al revistei româneşti? 

După încurcăturile din lunile mai şi iunie 1950, în legătură cu apariţia revistei româneşti 

„Libertatea Noastră”, care nu dispunea de avizul Partidului şi trebuia oprită şi distrusă imediat după 

ieşirea de sub tipar, în ultimele două luni ale anului 1950 au început pregătiri intense – şi poate mai 

bine organizate – pentru pornirea revistei româneşti, cu apariţie lunară. 

Fila cu numărul de înregistrare 252 din dosarele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria 

cuprinde o scrisoare a secretarului general al UCRU, Petru Pomuţ, adresată Comisiei judeţene a 

Partidului Muncitoresc Maghiar (PMM). Data scrisorii este: 10 noiembrie 1950. (Anexa 7)  

Prin acest document, Pomuţ informează comisia din Bichişciaba a Partidului despre 

încurcăturile din primăvară în legătură cu apariţia primului număr al revistei româneşti, care a fost 

tipărit, dar nu a mai putut fi distribuit. Totodată, el anunţă autorităţile că „în cursul lunii curente, pe 

9 noiembrie, m-au sunat de la Ministerul Culturii şi am fost rugat să înaintez comisiei judeţene lista 
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cu numele membrilor din comisia redacţională”. Pomuţ solicită comisiei judeţene a PMM că după 

aprobarea membrilor propuşi de UCRU în comisia redacţională să nominalizeze şi persoana pe care 

o delegă comisia judeţeană în redacţia revistei româneşti. 

În scrisoarea lui Pomuţ citim următoarele nume: 

„Editor responsabil: Petru Pomuţ, secretar al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria 

Redactor responsabil: Ludovic (Lajos) Bónis, pedagog la liceul românesc 

Membri ai comisiei redacţionale: Petru Pomuţ, secretar UCRU, Frideric (Frigyes) Vild, director al 

liceului românesc, Ioan Gombos, funcţionar UCRU, Ilie Moldovan, funcţionar UCRU, Ioan Hotea, 

secretar al DISZ (Uniunea Tinerilor Muncitori).” 

Petru Pomuţ informează că revista ar avea apriţie lunară, cu 10–12 pagini, fiind tipărită la tipografia 

de stat din Jula. „Primul număr, având în vedere scopul său propagandistic, va fi gratuit.” 

Un alt document din arhiva UCRU, datat 21 decembrie 1950, la Jula, şi semnat de acelaşi 

Petru Pomuţ, dar acum ca editor responsabil şi nu ca secretar general al UCRU, ne arată bugetul 

solicitat pentru apariţia unui număr al revistei „Libertatea Noastră”. Astfel, pentru cheltuielile 

tipografice s-au cerut 2750 forinţi + TVA de 3,52%, ceea ce a însemnat 96,80 forinţi. Pentru 

costurile de redacţie (scrierea articolelor, onorariile redactorilor, corecturi şi traduceri) s-au plănuit 

1710 forinţi. Costul „controlului politic central, din Budapesta” a fost de 300 forinţi. Cheltuielile 

pentru formulare de abonamente şi distribuirea primului număr au fost de 400 forinţi. În total, 

cheltuielile prevăzute pentru apariţia lunară a revistei româneşti „Libertatea Noastră” au fost de 

5256 forinţi şi 80 fileri.  

Până la Crăciunul anului 1950, nu s-au mai scris alte scrisori oficiale în legătură cu apariţia 

„Libertăţii Noastre”. Mai există însă două note scrise între Crăciun şi Anul Nou. 

 

Ultimele decizii înainte de pornirea revistei „Libertatea Noastră” 

În scrisoarea datată 29 decembrie 1950 şi semnată de Petru Pomuţ, în calitate de editor 

responsabil, se anunţă că Ministerul Culturii a dat aviz favorabil pentru apariţia revistei românilor 

din Ungaria. Din această scrisoare aflăm mai multe date importante în legătură cu viitoarea 

publicaţie. (Anexa 9) 

„Revista periodică va purta titlul: Libertatea Noastră / A mi szabadságunk. Subtitlu: 

Informativ al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Numele şi adresa editorului şi 

redactorului responsabil: Petru Pomuţ, Jula, str. Vár nr. 1. Locul distribuirii revistei: Jula. Data 

apariţiei: 15 ianuarie 1951, şi apoi în continuare în a 15-a zi a fiecărei luni. Redacţia şi oficiul 

editurii: Jula, str. Városház nr. 13. Telefon: 134. Locul tipăririi revistei: Tipografia naţionalizată 

„Dürer” din Jula. Resposabilul şef al tipografiei: K. Szabó András.” 

Din această notă aflăm pe de o parte că începuturile revistei româneşti se leagă strâns de 

şcoala şi liceul românesc din Jula, care atunci funcţionau în clădirea fostei primării a oraşului, aflată 

pe strada Városház nr. 13 (azi Biblioteca Orăşenească „Mogyoróssy”), pe de altă parte aflăm şi 

adresa la care a locuit atunci, la sfârşitul anului 1950, Petru Pomuţ, cel care îndeplinea în această 

perioadă trei funcţii importante: el a fost secretarul general al Uniunii Culturale şi editorul 

responsabil al revistei ce aştepta să apară, dar tot el a fost şi directorul Căminului de Elevi Români, 

care funcţiona pe strada Vár nr. 1. 

Cu o zi mai târziu, pe 30 decembrie 1950, Pomuţ, acum deja în calitate de secretar al 

UCRU, însărcinează Tipografia naţionalizată „Dürer” din Jula să realizeze, până la revocarea 

acestei împuterniciri, tipărirea revistei Uniunii Culturale, în mărimea: P/1 35.25. (Anexa 10) 
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În aceeaşi zi de 30 decembrie, penultima zi a anului fiind o zi de sâmbătă, Pomuţ trimite 

încă o scrisoare către şeful Tipografiei „Dürer” prin care îi atrage atenţia din nou că tipografia nu 

are voie să distribuie revista „Libertatea Noastră”, tipărită pe 1 iunie 1950, şi ca acesta să înceapă de 

urgenţă demersurile pentru distrugerea definitivă a acestor exemplare. Şeful tipografiei e rugat să-l 

anunţe apoi în scris dacă a luat măsurile necesare. 

În primele zile ale lunii ianuarie 1951, din cancelaria liceului românesc, au fost trimise la 

tipografie articolele numărului 1 al „Libertăţii Noastre” din 15 ianuarie 1951, data pe care noi, cei 

de azi, o considerăm ziua de naştere a primei reviste româneşti din Ungaria de după cel de-al Doilea 

Război Mondial. (Acest număr conţinea puţine modificări faţă de cele ce au apărut deja în numărul 

de la 1 iunie 1950.) (Anexele 11 şi 12) 
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Anexa 5 
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Anexa 7 
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Anexa 8 
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Anexa 10 

 
 

Anexa 11 - Libertatea Noastră - 1 iunie 1950-1 
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Anexa 12 – Libertatea Noastră - 15 ianuarie 1951-1 
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O cafea cu domnul Vinea1 
 

ing. Ana Tatu, Giurgiu 

 

 

La 17 aprilie 1895 se năștea, la Giurgiu, Ioan Eugen Iovanaki, pe care azi îl știm sub numele 

de Ion Vinea. Giurgiu era la acea vreme un orășel abia refăcut după ce trecuse deloc ușor prin 

Războiul din 1877. Poziționarea orașului pe malul Dunării, apropierea de București și calea ferată 

construită  cu aproximativ 25 ani în urmă, puseseră Giurgiu pe o traiectorie ascendentă ca 

dezvoltare economică. Al doilea port de mărfuri din țară, după Brăila,  dar și un loc unde opreau 

nave de pasageri care îmbarcau și debarcau călători din toată Europa, plus  ideea regelui Carol I de 

a construi aici un ”pod de fier” peste Dunăre care să facă din oraș o cheie a comerțului dintre Orient 

și Occident, erau factori care formaseră deja în Giurgiu  un creuzet multietnic unde, pe lângă 

români, se stabiliseră comunități de bulgari, greci și evrei. Sosirea cuplului Olimpia – Alexandru 

Iovanaki în târgul de provincie, se încadra în atmosfera cosmopolită a sfârșitului de secol XIX, cu 

toate că tinerii soți făceau parte din aristocrație, ca proveniență și educație. 

 

Foto: Giurgiu în primul deceniu al secolului al XX-lea 

 

 
 

Ambii părinți au avut origini grecești  (sau ar fi fost chiar evrei romanioți), pe care Vinea le-

a negat mai târziu. Tatăl, Alexandru, era inginer cu diploma luată la École Centrale Paris, iar  

                                                           
1 Lucrare prezentată în cadrul proiectului „Să ne reZOOMăm la cultură”, realizat de Institutul Cultural Român, filiala 

Seghedin și Catedra de Limba și Literatura Română de la Univeritatea din Seghedin, în data de 27 mai 2021. 
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mama, Olimpia Vlahopol Constantinidi, după unii de origine aromână, era profesoară de limbi 

clasice.  

Un oraș promițător, așa trebuie să fi arătat locul de naștere al domnului Vinea, efervescența 

comercială a târgului de provincie era dublată  de socializarea din grădina publică Alei, în care își 

făcea plimbarea protipendada orașului – un loc cu multă istorie, în care s-au întâlnit și au legat 

prietenii pe viață și alți mari literați români, cum ar fi Ion Barbu și Tudor Vianu - un centru elegant 

mărginit de case de piatră cu un cat, școli publice și private, un gimnaziu cu bibliotecă și muzeu. 

Apropierea de capitală, a făcut din Giurgiu o pepinieră în care creșteau intelectuali și artiști 

care apoi plecau în capitală pentru studii și nu se mai întorceau niciodată, absorbiți de mirajul 

marelui oraș.  Așa s-a întâmplat cu mai multe personalități care s-au născut în Giurgiu: Tudor 

Vianu, Nicolae Dărăscu, Ioan Bassarabescu.  Și familia Iovanaki pleacă să locuiască în București cu 

primul lor fiu. În capitală se naște, în anul 1905, al doilea fiu, Nicolae.  

 

Foto: Ioan Eugen Iovanaki în studioul fotografic al domnului Voestner din Giurgiu 

 

            
 

Dincolo de întrebarea cât poate să influențeze locul nașterii și al primei copilării 

personalitatea unui om, am încercat să aflu dacă există răspunsuri pentru întrebări puse dintr-o 
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direcție opusă: Cum influențează un om locul în care s-a născut? Găsim urme ale domnului Vinea în 

orașul său natal? Ce știu giurgiuvenii de rând despre Ion Vinea? 

În oraș nu există nici o casă memorială și explicația trece dincolo de dezinteresul arătat de 

autorități. În primul război mondial, Giurgiu a fost bombardat asiduu de dincolo de Dunăre, fiind 

printre cele mai distruse orașe din țară. Refăcut, a reușit să treacă fără daune prea mari prin cel de-al 

doilea război mondial, dar a intrat într-o perioadă neagră pentru arhitectura sa identitară. A fost 

printre primele orașe sistematizate de regimul comunist, în anii ‘60 s-a intrat cu buldozerul în 

frumosul centru conceput ca un soare în jurul unui vechi turn otoman, toate străzile vechi și casele 

de piatră au fost demolate ca simboluri ale regimului burghezo-moșieresc, iar în locul lor s-a 

implantat brutal arhitectura socialistă , care a uniformizat peisajul cu griul blocurilor muncitorești. 

Undeva, între aceste două evenimente teribile, bombardamentele din primul război mondial și 

sistematizarea comunistă, trebuie să fi dispărut și casa în care s-a npscut primul fiu al soților 

Iovanaki. 

La câțiva ani după Revoluția din 1989, școlilor și instituțiilor din Giurgiu li se propune să își 

aloce denumirile unor personalități giurgiuvene. Teatrul orașului devine ” Teatrul Tudor Vianu”, 

biblioteca se numește ”Ion A Bassarabescu”, iar casa de cultură își schimbă numele din ”Ion 

Zalomit” în ”Ion Vinea”. 

 

Foto: Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” 

 

 
 

Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” este finanțat de primăria municipiului Giurgiu și 

funcționează într-o clădire monument istoric. În acest mod, numele lui Ion Vinea a intrat în 
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conștiința colectivă giurgiuvenilor și s-a creat astfel o legătură între personalitatea poetului și oraș.  

Clădirea centrului cultural datează din 1869 și aici a funcționat la înființare gimnaziul orașului, 

astăzi unul dintre cele mai vechi licee din țară. În curte se află un bust al poetului, iar în clădire 

găsim o sală ”Ion Vinea”, înțesată cu fotografii din toate etapele vieții lui, câteva fotocopii ale unor 

foi de manuscrise și o copie a bustului făcut de Miliția Petrașcu.  

Centrul cultural are o activitate intensă:  găzduiește o trupă de teatru de amatori și  orchestra 

de suflători Valahia; organizează lansări de carte, expoziții de grafică și pictură, concursuri de dans,  

cursuri de hobby și spectacole, culminând cu ”Primăvara culturală giurgiuveană” . A fost 

dintotdeauna o  prezență constantă și de bun augur în viața orașului, un loc în care poți cere sprijin 

și ajutor pentru orice proiect cultural,  îmi amintesc că în liceu am fost de câteva ori la repetițiile 

unei nou-înființate trupe de rock care găsise găzduire în centrul cultural. 

 

Foto: Bustul lui Ion Vinea din Giurgiu 

 

 
 

Am întrebat câțiva giurgiuveni dacă au citit ceva de Ion Vinea, ce știu despre el și de unde 

provin informațiile. Am început cu o profesoară de limba și literatura română de la Colegiul de vază 

al orașului, acel gimnaziu vechi de peste 150 de ani, cu întrebarea dacă poezia lui Vinea se 

regăsește în manualele de liceu: „Ion Vinea este amintit în manualele de liceu. Dar nu se studiază. 

Este inclus în poezia modernistă. Uneori mai apare în subiectele de bacalaureat”. 

Marius – economist: „Știu foarte puține despre Ion Vinea. Un lucru pe care il stiu e că a fost 

un poet simbolist, din acest motiv nici nu am citit nimic de el, nu îmi place simbolismul. Un alt 
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motiv pentru care nu stiu prea multe despre el/nu am citit e pentru că nici măcar nu mi-a fost 

mentionat la liceu. Îi asociez numele, bineinteles, cu centrul cultural din oraș. Oricum, a-l asocia cu 

Giurgiu e puțin exagerat, deoarece legaturile lui cu orașul sunt minime, dar asta e situația într-un 

oraș atît de mic și de puțin însemnat; n-avem decât să ne agățăm de orice.” 

Raluca – psiholog: „Nu mi-a pomenit nimeni de el la școală. Cred că am auzit prima dată 

din Istoria literaturii române a lui Călinescu. Tot acolo am auzit și de Urmuz. Mai știu că Zalomit 

(Casa de Cultură) și-a schimbat numele în Ion Vinea.” 

Mădălina – asistent medical: „În afară de centrul cultural cu același nume, nu știu nimic 

despre Ion Vinea”. 

Veronica – profesor de chimie – „Poet și scriitor. În rest, nimic.” 

Liliana – contabilă – „Nimic, doar denumirea centrului Ion Vinea.” 

Irina – profesoară de limba și literatura română: „Am citit Lunatecii”. 

 

Foto: Sala Ion Vinea 

 

 
 

Voi încheia cu mine care, la fel ca Irina, am citit Lunatecii. Întâlnirea mea cu domnul Vinea 

s-a produs în liceu, când am deschis întâmplător acest roman al decăderii și metamorfozei lui Lucu 

Sillion. Pe parcursul a câteva sute de pagini, am fost absorbită de atmosfera țesută din erotism,  

boală și dependența psihologică, de personajele construite minuțios, încât abia spre sfârșitul 

romanului, care mi-a plăcut atât de mult, m-a intrigat atât de tare fiind foarte diferit de orice roman 

românesc citit până atunci, am revenit la copertă și m-am întrebat: ”Oare cine o fi acest Vinea? 

Extraordinar!” 
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Foto: Domnul Vinea bând o cafea 

 

 
 

 

Fotografiile sunt din arhiva personală a autoarei 
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Monumentul din Dealul Crucii 

 

 

prof. Adela Lungu-Schindler, Colegiul Național „Mircea Eliade”, Reșița 

 

Crucea care dă şi numele Dealului Crucii din Reşiţa, e un monument istoric ce poate fi văzut 

de departe, din mai multe puncte ale vechiului oraş, fie de pe podul de la Nera, fie de la vechiul 

magazin „Universal”, pe fostul corso al oraşului.  Puţini reşiţeni îi cunosc însă istoria şi ştiu ce 

reprezintă cu adevărat.  

Dascălul Alexander Tietz1, adunând folclor muncitoresc din regiune, află  în 1957 de la 

Alexander Olthmayer că Dealul Crucii se numea iniţial Dealul Tunului (Der Kanonenberg). 

Denumirea aceasta venea de la un tun numit „Nicolae” care a fost aşezat aici în 1848, pentru a apăra 

aşezarea.  Tunul a rămas pe acest deal până în 1900, iar la sărbătorile  importante era folosit pentru 

tragerea de salve. 

 În 1848 familia Herglotz a dispus montarea unei cruci de lemn în locul tunului spre a aminti 

de trista înfrângere a Reşiţei din 24 şi 25 decembrie, 1848. Dealul Tunului a devenit astfel Dealul 

Crucii. Ion Goruian îi relata lui Alexander Tietz că el însuşi a coborât tunul şi l-a cărat ajutat de 

patru boi puternici. Tunul a fost încărcat apoi într-un vagon şi transportat la uzină pentru a fi topit 

ca fier vechi. 

Pe de altă parte Dealul Crucii  şi-a creat în scurt timp o mitologie proprie. Se spune că e 

locul unde s-au sinucis, aruncându-se de  pe stânci mai multe tinere înşelate în dragostea lor. Mă 

opresc asupra unei  întâmplări pe care mi-a povestit-o Carol Bereznyak2 (n. 1925, Reşiţa) 

asigurându-ne că faptele sunt  adevărate. Fiica unui ofiţer din armata austriacă era îndrăgostită, dar 

tatăl, un om foarte aspru, voia s-o mărite cu un altul. Fata era harnică şi îndrăgită de toţi, iar  un 

cunoscut i-ar fi spus că dacă se mărită, el va suporta toate cheltuielile de nuntă. Fata l-a întrebat 

râzând: „Dar dacă mor, o să-mi plăteşti înmormântarea?” şi a stăruit până când acel cunoscut i-a dat 

un răspuns afirmativ. La câteva zile de la această întâmplare ea s-a sinucis aruncându-se de pe 

Dealul Crucii.  

Dincolo de istoria orală care nu trebuie neglijată,  ştim din date istorice că monumentul a  

fost ridicat de familia Herglotz, o familie de vază din Reşiţa, întreprinzători minieri ce aveau în 

proprietate câteva perimetre miniere din zona Reşiţei.  Alexander Herglotz era comandantul brigăzii 

civile revoluţionare din Reşiţa în timpul evenimentelor din toamna şi iarna anului 1848. Crucea 

rămâne un semn ce comemorează evenimentele triste în care au fost implicaţi toţi locuitorii Reşiţei, 

cât şi cei ai satelor din apropiere. Herglotzii (care mai au şi azi urmaşi în Reşiţa) au aşezat iniţial o 

cruce de lemn pe care apoi au montat un Crist, statuetă adusă din Boemia. După ani de zile 

monumentul s-a deteriorat şi la 29 iunie 1874, personalul Uzinei de Maşini a ridicat actuala cruce 

de fier cu trepte de piatră, fundaţie zidită (lucrări executate de Mathias Hollschwander) şi patru 

felinare de fier (Joseph Schmidt a executat gratuit sticlăria lanternelor). Statueta care îl reprezenta 

pe Cristos  a fost lipită şi s-a folosit ca model la turnarea  figurii ce există şi astăzi. Personalul 

fabricii de maşini a donat banii necesari care au fost colectaţi din fiecare secţie. Sumele  erau 

diferite –între 1 florin şi 15 florini. 

                                                           
1 Erwin Josef Ţigla(editor), Alexander Tietz şi Banatul Montan, Reşiţa, Editura Timpul, 1999. 

 2 Carol Bereznyak mi-a povestit personal această legendă, în timpul unui interviu de tip povestea vieţii,  realizat pentru 

Fundaţia „A Treia Europă”, Timişoara. 
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  Nu de mult nişte copii au găsit un tub metalic la baza monumentului. În interiorul tubului se 

aflau acte originale  cu listele de subscripţii, documentul care  marchează montarea şi sfinţirea 

crucii. Azi aceste documente se păstrează la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa.  

Mai ales în ultimii ani monumentul a fost distrus de mai multe ori în mod intenţionat pentru 

a fi vândut ca fier vechi. Pe 28 iunie 2001 întreg ansamblu a  fost refăcut şi au contribuit cu bani 

atât asociaţii, partide politice, cât şi persoane particulare din România, Austria şi Germania. Au 

existat timide încercări de a-l pune în valoare. De exemplu, în 2019, Forumul Germanilor din 

Caraş-Severin şi Asociaţia de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa au organizat o expoziție 

documentară care să reprezinte un serios semnal de alarmă cu privire la starea de degradare a 

edificiului. Tot în 2019 a fost editat un plic omagial și s-a realizat o ștampilă filatelică ocazională cu 

care a fost obliterată întreaga corespondență care pleaca în ziua de sâmbătă, 29 iunie 2019, de la 

Oficiul Poștal Reșița 1. Pentru a putea fi folosită, ștampila a fost aprobată de Poșta Română. 

În 2021, la aproape 150 de ani de la amplasarea ei în cel mai înalt punct al Reșiței, Crucea 

lui Herglotz, un monument despre a cărui existență foarte puțini reșițeni știu, va fi, în sfârșit, pusă în 

valoare. Autoritățile locale au demarat reabilitarea monumentului de către specialiști și chiar 

realizarea unui Drum al Crucii, din zona Casei de Cultură până la Crucea lui Herglotz, care să poată 

fi parcurs pe jos.  

Azi monumentul din Dealul Crucii stă mărturie peste timp, fiind un reper al identităţii 

Banatului Montan. Faptul că mult timp a foste aproape o ruină, nu-i anulează încărcatura istorică și 

valoarea simbolică (cum am văzut, consacrată chiar și printr-o legendă). Reabilitarea crucii-

monument, ca și a întregii zone, e un răspuns corect dat de prezent unui trecut care ne definește și 

ne-a clădit așa cum suntem azi. 

 

Bibliografie: 

Ţigla, Erwin Josef (editor), Alexander Tietz şi Banatul Montan, Reşiţa, Editura Timpul, 1999. 

Graf, Rudolf, Monumentul de pe Dealul Crucii din Reşiţa, în „Împreună, Miteinander, Egyutesen”, Reşiţa, nr. 6, 

octombrie 1999. 

 

Monumentul din Dealul Crucii – „Crucea lui Herglotz” – fotografie de epocă 

 

 
Sursă foto: http://www.monumenteiasi.ro/pagina.php?v=ghid_resita 

http://www.monumenteiasi.ro/pagina.php?v=ghid_resita
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Monumentul din Dealul Crucii, Reșița – în prezent 

 

  
Sursă foto: https://expressdebanat.ro/monumentul-din-dealul-crucii-din-nou-in-atentia-publica-reabilitarea-acestui-

obiectiv-deschide-resita-spre-o-alta-zona-de-promenada/ 
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A COVID világjárvány első vándormondája: A lombardiai lelkipásztor 
 

 

conf. dr. Mihaela Bucin 

Catedra de Limba și Literatura Română, Universitatea din Seghedin 

 

Dégh Linda híres magyar mese- és legendakutató 2001-ben megjelent Legend and Belief. 

Dialectics of a Folklore Genre1 című kötetében azt állítja, hogy „a mondákat nemcsak a szóbeliség 

tartja életben, hanem az újságok és a tömegközlés is”. (Voigt Vilmos is kiemeli ezt a mondatot a 

könyvből az Etnographiában publikált recenziójában.) Dégh Linda meghatározása szerint a monda 

ugyanolyan régi műfaj, mint a mese, a vicc, a ballada és a közmondás, csakhogy a monda ma is 

eleven.  

A monda epikus népköltészeti műfaj, valamilyen valós jelenséghez kapcsolódik, és 

rendszerint természetfölötti elemeket is tartalmaz. E műfaji kategória egyik alfaja a vándormonda. 

A vándormonda olyan történet, amely több földrajzi területről ismert. Vándorolhat egyetlen 

nyelvterületen belül, de több nép körében is. A „vándormonda” kifejezés jelentése a norvég 

folklorista, Reidar Thoralf Christiansen 1958-ban megjelent The Migratory Legends2 című műve 

nyomán szilárdult meg a néprajzi szaknyelvben. 

Sok nagyon hasonló mondafordulat fedezhető fel különböző népek különböző nyelvű 

mondakincsében. Az eredetmagyarázó mondák többsége is vándormonda. Ilyenek például: a 

„csodaszarvas” vagy a „csellel szerzett ország” mondája, illetve a „szent ember és a pogányok 

találkozása”, a „halhatatlan hős, aki elhagyja a sírját, és visszatér, hogy megvédje az övéit”. A 

földrajzi jelenségeket magyarázó mondák között is sok a vándormonda. Tulajdonképpen az európai 

népek mondáinak jelentős része az.  

A vándormonda mindig fabulat, azaz kialakult epikus történet. A fabulat műszót a svéd 

folklórkutató, Carl Wilhelm von Sydow alkotta a latin fabulare (mesél, fikciónál) kifejezésből, 

1934-ben. Elsődleges jelentése: rövid, egyepizódos költői elbeszélés. Tágabb értelemben a 

mondaképződés egyik lépcsőfokát jelenti: a memorattal ellentétben költőileg megformált, 

folklorizálódott monda. 

A vándormonda hosszú ideig él az emberek ajkán, esetenként újból és újból eljut egy-egy 

területre. Narratív magja különböző lokális és kulturális motívumokkal társulhat. Például a Tordai-

hasadék eredetmondája mindhárom népcsoportnál megtalálható, amely a jellegzetes földrajzi 

képződmény környékén él: úgy a magyarok és a románok, mint a cigányok körében jelen van, de 

más-más narratív elemekkel rendelkezik. A magyar monda szerint a Tordai-hasadék a magyar 

keresztény király hősi harca nyomán jött létre. I. László királyról, azaz Szent Lászlóról van szó. 

Isten segíti a királyt, hogy megmeneküljön a pogány ellenségtől, kettéválasztva a hegyet. A 

románok eredetmondájában nem a román nemzeti történelemből való a főhős, hanem a 

világtörténelem színpadáról származik: maga Nagy Sándor makedón király. Ez a távoli világból 

érkezett hős vélhetően a XVI. század második feléből származó, románra is lefordított, úgynevezett 

középkori Sándor-regény, Historia Alexandri Magni, hatására kapott helyet a Tordai-hasadék 

keletkezéséről szóló román nyelvű eredetmondában. És nemcsak a nemzeti dimenzió hiányzik 

ebből a változatból, de a keresztény elem is. A főhős segítségére nem Isten siet, hanem a táltos ló, 

                                                           
1 Linda Dégh: Legend  and Belief. Dialectics of a Folklore Genre. Indiana University Press, Bloomington and 

Indianapolis  2001.  VIII  + 498  p. 
2 Reidar Th. Christiansen: The Migratory Legend (FFC 175, Helsinki, 1958).  
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mint a tündérmesékben. A Tordai-hasadékról szóló harmadik típusú népi narratívát a roma 

népcsoport körében fedezte fel Vöő Gabriella néprajzkutató, és a Természet – mitológia – kulturális 

szimbólum. A Tordai-hasadék mitológiája című tanulmányában1 írt róla. A cigány memorat-típusú 

történetek tulajdonképpen nem is annyira eredetmondák, mint inkább személyes beszámolók a 

Tordai-hasadék környékén élő rosszindulatú, természetfeletti lényekkel való találkozásokról.  

E hagyományos, több nyelvben elterjedt, de különböző alkotóelemekkel rendelkező vándor 

eredetmonda rövid vizsgálata után lássuk, mi történik azokkal a népi narratívákkal, amelyek a 

kortárs modern társadalom bizonyos jelenségeit kívánják megmagyarázni. 

A kortárs vándormonda „városi legenda” néven ismert. Az urban legend kifejezés 1968-ban 

jelenik először, az amerikai néprajzos Richard Dorson szóalkotása. A városi legenda mint 

népköltészeti műfaj igazinak nevezett történeteket prezentál, amelyek legtöbbször a közlő 

valamelyik barátjával vagy családtagjával estek meg. Neve ellenére a városi legenda nem 

kapcsolható szorosan a városiasodáshoz. Nyugati kutatók azért vezették be ezt az elnevezést, hogy 

megkülönböztessék az iparosodás előtti időkből származó mondáktól. A „városi legenda” jelenetei 

mégis általában modern körülmények között játszódnak. 

A városi legenda lehet kifejezetten szórakoztató jellegű, de komoly, rejtélyes, veszélyes 

eseményeket is elmesélhet. Gyakran megerősíti az erkölcsi normákat, előítéleteket tükröz, vagy 

társadalmi szorongásokat értelmez. A „városi legenda” vándormonda jellegű: változataiban 

regionális vagy kulturális eltérések jelennek meg. A városi legendák legtöbbször szóban terjednek, 

de az elmúlt évben, a világjárvány alatt inkább a média terjesztette őket – az internetes újságokat, a 

mobil híralkalmazásokat, az elektronikus hírleveleket is beleértve. Főként a közösségi médiában, a 

Facebook-on, a Whatsapp-on terjedtek el pillanatok alatt ezek az írásba megfogalmazott 

elbeszélések, közlések, melyek, bár hihetőek, mégis kétséges, hogy tényleg megtörténtek-e. 

Legtöbbjük szétszóródik a világhálón, vándorol, terjed a hasonló gondolkodású, hasonló 

érdeklődésű emberek köreiben, de csak kevés ilyen szóbeszédből kristályosodik ki néprajzi 

értelemben vett fabulat.  

A 2020-ban kirobbanó világjárvány egyik vándormondája egy lombardiai lelkipásztorról 

szól. 2020. március 18-án jelent a világhálón ez a vándor városi legenda. Azokban a napokban, a 

világjárvány első szakászában a világhálón csak úgy hemzsegtek a félelmetesebbnél félelmetesebb 

valódi és hamis hírek a nyugat-európai járvány helyzetéről. És nemcsak a közösségi portálokon 

virult az infodémia, de a rádió- és televízióadásokban is. 

Az infodémia műszó egy több évvel korábbi SARS-vírusjárvány alatt keletkezett, és a 

számtalan hiteles, illetve egymásnak ellentmondó és hamis információ összevissza halmazára 

vonatkozott eredetileg. David J. Rothkopf újságíró alkotta 2003-ban, az information és epidemia 

szavakból. Rothkopf az infodémiát úgy határozza meg, mint „a félelemmel, spekulációval és 

pletykával kevert ténydarabkák korszerű információtechnológiának köszönhető szélsebes és további 

torzulásokat eredményező világméretű terjedését”.  

A „lombardiai lelkipásztor” mondájára egy 1975-ben született román politikus – egy korábbi 

román kormány szenátora – nyilvános Facebook-oldalán bukkantam rá2. Több száz ember lájkolta 

és küldte tovább a posztját. Már első olvasásra feltűnt, hogy ez nem egy közönséges Facebook-

közlés, hanem jól megkomponált, a népi irodalmi alkotások szabályai szerint felépített szöveg. 

Bibliai és keresztény, főként neoprotestáns jellegű irodalmi mintára íródott. Szokatlan történet, nem 

                                                           
1 Vöő Gabriella: Természet – mitológia – kulturális szimbólum. A Tordai-hasadék mitológiája. Ethnographia. CIII. évf. 

(1992) 3–4. sz. 177–205. 1992. 
2 https://www.facebook.com/urbaniulian/posts/10216613361554928 (2021.05.15.). 

https://www.facebook.com/urbaniulian/posts/10216613361554928
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hasonlít a hagyományos román népköltészeti tanmesékre. Inkább a kortárs amerikai keresztény 

ponyva ihlethette, sőt lefordított szövegnek tűnik, a tavalyi járvány felfoghatatlanul hirtelen 

kitöréséhez igazítva. A monda szüzséje öt funkcionális részből áll:  

1. Egy lombardiai ateista orvos beszámol arról, hogy miképpen tért meg Istenhez abban a 

kórházban, ahol három hete tombol a megállíthatatlan vírus okozta rémálomszerű, szörnyű 

tömeghalál. A narrátor egyben tanúja is a történteknek. A történet első személyben íródott, és 

valósnak van beállítva. A hely- és időkoordináták megadása után az orvos azt a valószínűleg 

részben torz hírt ismétli meg, amelyet 2020 márciusa elején gyakran lehetet hallani az észak-

olaszországi kórházakról: „az elején csak páran jöttek, aztán százával... nem is orvosok vagyunk, 

hanem szelektálók... nekünk kell eldöntenünk, hogy ki éljen, és ki menjen haza meghalni, pedig 

ezek az emberek mind becsületes adófizetői Olaszországnak. (…) Ki vagyunk merülve, két társunk 

meghalt, a többiek is alig állnak a lábukon.” 

2. A vándormonda szerkezetének következő eleme: az alaphelyzet leírása. Az alaphelyzet, 

amely szilárdnak látszott, hamarosan megváltozik: „Két héttel ezelőtt a kollégáimmal mind ateisták 

voltunk. Ez volt a normális: a tudományban hittünk, azt tanultuk. A tudomány pedig nem számol 

Istennel. Mindig kinevettem a szüleimet amiatt, hogy templomba jártak”. 

3. Ezután egy fontos strukturális elem következik, mégpedig annak a hősnek a bemutatása, 

aki minőségi változást hoz mások életébe: „Kilenc napja egy 75 éves lelkipásztor került be hozzánk, 

komoly légzési problémákkal. Volt nála Biblia, abból olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket 

fogta. (…) Rájöttünk, hogy az ember tudása véges, és szükségünk van Istenre! Imádkoztunk, 

valahányszor csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistaként oda jutottunk, hogy végül 

Istennél leltünk békére! Őt kérjük: segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket.” 

4. Mivel keresztény tanmeséről van szó, a változásnak, az új, hitre alapozott dimenzió 

megszilárdulásának áldozatra van szüksége: „Tegnap meghalt a 75 éves lelkipásztor, és 

mindannyian úgy kikészültünk, mint még soha (pedig 120 halottunk volt az utolsó három hét alatt). 

Az öreg lelkipásztor, amíg velünk volt, olyan békét hozott közénk, amilyenben nem is reméltem, 

hogy valaha részünk lesz”. 

5. Az ötödik szerkezeti elem arról szól, hogy visszaáll az egyensúly, más, spirituális 

alapokon: „A lelkipásztor elment az Úrhoz, nemsokára mi is követjük. Hat napja nem voltam 

otthon, nem tudom, mikor ettem utoljára, és rájöttem, milyen haszontalan volt az életem itt a földön. 

Fel szeretném ajánlani a segítségemet másoknak, az utolsó leheletemig. Boldog vagyok, hogy 

Istenhez tértem, miközben körbevesz az embertársaim szenvedése, halála.” 

A vándorló bizonyságtétel szerzőjeként legtöbbször Gianni Giardinelli van feltüntetve, az ő 

aláírása található a szöveg alatt, de vélhetően nem valós személyről van szó. A Facebookon és a 

Whatsappon keresztül a monda gyorsan elterjedt, sokszor Google-translate fordításban, de van szép, 

igényes fordítása is. 2020. március 18-a és április 1-je között a szöveg elsősorban vallásos 

oldalakon tűnt fel – olaszul1, románul2, franciául3, angolul4, magyarul5, németül, szerbül, és kevésbé 

elterjedt nyelveken is. Több keresztény internetes oldalon is megjelent: katolikus, protestáns és 

ortodox portálokon egyaránt. A szöveg maga minimális változáson ment át, inkább csak a 

                                                           
1 https://www.gacetacristiana.com.ar/testimonio-del-medico-iulian-urban-de-38-anos-es-doctor-en-lombardia-italia/ 

(2021.05.15). 
2 https://georgesimion.ro/stiri/2006/marturia-cutremuratoare-a-unui-medic-din-lombardia-despre-cosmarul-epidemiei-

din-italia/ (2021.05.15.). 
3 https://fr.aleteia.org/2020/03/23/je-suis-heureux-davoir-retrouve-dieu-le-temoignage-bouleversant-dun-medecin/ 

(2021.05.15.). 
4 https://godtv.com/atheist-doctor-italy-found-god-covid-19/ (2021.05.15.). 
5 https://zupnija-lendava.si/hu/egy-lombardiai-orvos-levele/ (2021.05.15.). 

https://www.gacetacristiana.com.ar/testimonio-del-medico-iulian-urban-de-38-anos-es-doctor-en-lombardia-italia/
https://georgesimion.ro/stiri/2006/marturia-cutremuratoare-a-unui-medic-din-lombardia-despre-cosmarul-epidemiei-din-italia/
https://georgesimion.ro/stiri/2006/marturia-cutremuratoare-a-unui-medic-din-lombardia-despre-cosmarul-epidemiei-din-italia/
https://fr.aleteia.org/2020/03/23/je-suis-heureux-davoir-retrouve-dieu-le-temoignage-bouleversant-dun-medecin/
https://godtv.com/atheist-doctor-italy-found-god-covid-19/
https://zupnija-lendava.si/hu/egy-lombardiai-orvos-levele/


88 
 

megcélzott olvasóközönség specifikus, megszokott vallási terminológiájához igazodott. Ha ortodox 

vagy katolikus1 médiában jelenik meg, akkor a névtelen főhősnek „pap” a megnevezése, protestáns 

szövegkörnyezetben „lelkipásztornak” hívják.  

A hagyományos vándormondával szemben a lombardiai lelkipásztorról szóló modern városi 

legenda nagyon rövid ideig élt. Több keresztény újságíró tiltakozott a tartalma hamissága ellen2, 

gyorsan terjedő urban legendnek minősítve az egészet. Pár hét múlva a világjárvány már nem 

hagyott sem időt, sem helyet ilyen kifinomult mondatípusú alkotásoknak, inkább csak infodémikus 

hamis hírek, pletykák, összeesküvés-elméletek árasztották el a világot, miközben az internet lett 

szinte az egyedüli köznapi kommunikációs csatorna az emberek számára. 

A lombardiai lelkipásztorról szóló vándormonda a koronavírus-járvány kezdeti szakaszában 

jelent meg, és nagyon gyorsan elterjedt a világháló révén Európa több országában. Bebizonyította, 

hogy a mese megoldást kereső, megoldást kínáló ősi funkciója rendületlenül működésbe lép a 

válsághelyzetekben.  

 

Bibliográfia 

Christiansen, Reidar Th. (1958), The Migratory Legends: a proposed list of types with a systematic catalogue of the 

Norwegian variants, Helsinki, Folklore Fellows Communications FFC Series No. 175, Academia Scientiarum Fennica. 

Dégh, Linda (2001), Legend and Belief: Dialectics of a Folklore Genre, Indiana University Press. 

Rothkopf, J. David (2003), „When the Buzz Bites Back” în Washington Post, május 11., 

www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/05/11/when-the-buzz-bites-back/bc8cd84f-cab6-4648-bf58-

0277261af6cd/  (03.09.2021). 

Sydow, Carl-Wilhelm von (1948), „Popular Dite Tradition. A Terminological Outline” in: Sydow, Carl-Wilhelm von, 

Selected Papers on Folklore,  Copenhagen, Rosenkilde and Bagger, 106-126. 

Voichici, Oana-Catalina (2017), Legendele Urbane, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană. 

Voigt, Vilmos (2002), „Ismertetések/Linda Dégh: Legend and Belief. Dialectics of a Folklore Genre” în Ethnographia, 

113:167-171. 

Vöő Gabriella (1992): Természet – mitológia – kulturális szimbólum. A Tordai-hasadék mitológiája. Ethnographia. 

CIII. évf. (1992) 3–4. sz. 177–205. 

                                                           
1 „Julian Urban lombardiai orvos tanúságtétele: Soha a legsötétebb rémálmomban sem gondoltam, hogy valaha látni és 

megélni fogom ezt, ami három hete történik itt nálunk a kórházban. Ez a szörnyűség egyre duzzad és egyre 

megállíthatatlanabb. Az elején csak páran jöttek, aztán százával …és most nem is orvosok vagyunk, hanem 

szelektálók… el kell döntsük hogy ki éljen és ki menjen haza meghalni, pedig ezek az emberek becsületesen fizették az 

adókat Olaszországnak. Két hete még, én is, és kollégáim is ateisták voltunk. Ez volt a normális hisz mi a tudományban 

hittünk, ezt tanultuk. A tudomány pedig kiiktatja Isten jelenlétét. Mindig kinevettem a szüleimet, mert templomba 

jártak. Kilenc napja, hogy egy 75 éves pásztor került be hozzánk komoly légzési problémákkal. Volt nála egy Biblia és 

ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta. Mi már pszichikailag és fizikailag is ki voltunk merülve és el 

voltunk keseredve, mikor időnk volt, leültünk és hallgattuk. Most be kell ismerjük; mint emberek elértük határainkat, 

többet nem tudunk tenni! Naponta egyre többen halnak meg. Ki vagyunk merülve két társunk meghalt és a többiek is 

alig állnak a lábukon. Rájöttünk, hogy az ember tudása véges és szükségünk van Istenre! Elkezdtünk imádkozni amikor 

csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistaként oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk! Őt kérjük 

segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket. Tegnap meghalt a 75 éves pásztor, mint soha eddig (pedig 120 

halottunk volt az utolsó három hét alatt) mindannyian kikészültünk. Mert az idős pásztor, amíg velünk volt, sikerült 

olyan békét hoznia, amit már nem is reméltem, hogy megtalálunk. A pásztor elment az Úrhoz, nemsokára mi is 

követjük. Hat napja nem voltam otthon, nem tudom mikor ettem utoljára, és rájöttem milyen haszontalan voltam itt a 

földön. Fel szeretném ajánlani a segítségemet másoknak az utolsó leheletemig. Boldog vagyok, hogy Istenhez tértem, 

miközben körbevesz az embertársaim szenvedése, halála. (https://actio-catholica.hu/index.php/2020/03/24/dicsoseg-

istennek-hala-az-orvosoknak-es-minden-egeszsegugyi-dolgozonak/ 2021.05.15.) 
2 https://www.karizmatikus.hu/evangelizacio/tanusagtetel/8079-julian-urban-lombardiai-orvos-tanusagtetele.html 

(2021.05.15.) 

http://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/05/11/when-the-buzz-bites-back/bc8cd84f-cab6-4648-bf58-0277261af6cd/
http://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/05/11/when-the-buzz-bites-back/bc8cd84f-cab6-4648-bf58-0277261af6cd/
https://actio-catholica.hu/index.php/2020/03/24/dicsoseg-istennek-hala-az-orvosoknak-es-minden-egeszsegugyi-dolgozonak/
https://actio-catholica.hu/index.php/2020/03/24/dicsoseg-istennek-hala-az-orvosoknak-es-minden-egeszsegugyi-dolgozonak/
https://www.karizmatikus.hu/evangelizacio/tanusagtetel/8079-julian-urban-lombardiai-orvos-tanusagtetele.html
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Cincizeci de secunde - Ötven másodperc  

 Daniel Oltean színházi darabjának magyar fordítása  

 

Fordító: Emőke Mihály 

 

A Román Színházi Szövetség (UNITER) az év legjobb román drámájaként díjazta a művet, 

2018-ban. A bukaresti „I. L. Caragiale” Nemzeti Színházban mutatták be, Eugen Gyemant 

rendezésében, 2018 decemberében. Nagy sikerrel játszották. 

A darab egy rendőrségi kihallgatást állít a néző elé. Feszes ritmusban, érzelmeket 

megmozgatva mutatja be az anyagyilkosság előzményeit, és azt a furcsa empátiát, amellyel a 

kihallgató a vádlotthoz viszonyul. A szerző eredeti foglalkozása ügyész, mellette színházi íróként 

dolgozik. 

 

Daniel Oltean 

Ötven másodperc 

 

 

Motto: A magány nem arra tanít, hogy egyedül vagy, hanem hogy te vagy az egyetlen. 

 

Szereplők: 

FIÚ: 40 éves 

NYOMOZÓ: 40-45 éves 

ANYA 

 

 

1. JELENET 

 

(A Nyomozó és a Fiú, a kihallgató szobában az asztalnál) 

NYOMOZÓ: Beszélt bárkinek arról, hogy mit készül elkövetni? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Veszekedtek a családban? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Hajtott végre korábban törvénybe ütköző erőszakos cselekedeteket? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Stabil párkapcsolatban él? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Van munkahelye? 

FIÚ: Nincs. 

NYOMOZÓ: Hisz Istenben? 

FIÚ: Nem. 

A színpad elsötétül 
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2. JELENET 

 

(Fiú) 

FIÚ: Egy héttel azelőtt rendeltem meg postán. Három kötet a méhtenyésztésről és a 

mézkitermelésről. Persze eszem ágában sem volt méhkasokat venni... nem is lett volna, hol tartsam 

őket, időm sem volt rá. Átvettem a küldeményt, aztán kiléptem az utcára. Óvatosan körülnéztem, 

hogy lássam, nem követnek-e. Igazából reméltem, hogy felfigyel rám valaki, és azt gondolja, 

rejtélyes csomag van nálam. Vagy hogy valami illegális rejtőzik abban a csomagban. De furcsán 

kihaltak voltak az utcák. És akkor elgondolkodtam. Ez annak a jele. Hogy ma...  

A színpad elsötétül 

 

 

3. JELENET 

 

(Anya, Fiú) 

ANYA: Nem így kell megkötni a cipőfűzőt! (a közönség felé) Nagyon nehezen tanulja meg, hogy 

kell cipőfűzőt kötni. Nagyon satnyára csinálja: összecsomóz két hurkot. A többi gyerek röhög rajta, 

és ő ezen rettenetesen bosszankodik. Mégis mikor próbálom tanítani, dühösen elutasít. 

ANYA: Muszáj feltenni a sálat! (a közönség felé) Ki nem állhatja a sálat. Hol szorítja, hol túl 

hosszú... pedig olyan szépen megkötöm neki... 

ANYA: Nagyon meleg van, gombold ki az ingedet, megizzadsz. (a közönség felé) Inkább belehal a 

hőségbe. 

ANYA: Nézd, milyen szép öltönyt vettem neked, nyakkendő nélkül ezt nem lehet hordani. (a 

közönség felé) Soha, de soha nem sikerül rendesen megcsomóznia a nyakkendőjét. 

ANYA: Ide figyelj, egy szimpla... aztán megkettőzöd... amit megint megkettőzöl... Vagy csokorra 

kötöd. Nézz ide, csokros! Két csokor!... Vagy ha azt akarod, hogy még... (megáll és hosszan nézi a 

fiút) 

ANYA: Nem figyelsz. Soha sem figyelsz! 

FIÚ (a közönséghez): Azon a napon, az utcán ácsorogva, hónom alatt a méhekről szóló könyvekkel, 

tudtam.  

A színpad elsötétül 

 

 

4. JELENET 

 

(Fiú, Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Ismertetnem kell a bűnvádat. 

FIÚ: Milyen furcsa szó: bűnvád. 

NYOMOZÓ: Akkor mondjuk úgy, hogy vád. Ugyanazt jelenti. 

FIÚ: Gondolja? 

NYOMOZÓ: Bevett kifejezés. 

FIÚ: Bevett... de ugye maga is érzékeli, hogy különbség van a kettő között?  

NYOMOZÓ: Érdekes, halljam... 

FIÚ: Ha azt mondja bűnvád, akkor természetes, hogy bűnre gondolok. És hogy az kizárólag rám 

vonatkozik... 
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NYOMOZÓ: Úgy van... 

FIÚ: De a vád magához tartozik. Ha kijelenti, hogy van bűnöm, akkor érzem, hogy komolyan el 

kell gondolkodnom rajta. Ha viszont vádol, akkor az az egyetlen reakcióm, hogy védekezem... 

Melyiket szeretné jobban? 

NYOMOZÓ: Hogy melyiket szeretem jobban? (szünet) Végső soron a bűnvádi eljárás a hivatalos 

megnevezés. És az eljárás során joga van ügyvédhez is. 

FIÚ: Ha maga a bűn-vád mellett dönt, akkor én azt választom, hogy ügyvéd nélkül védekezem.  

NYOMOZÓ: Mégis talán jó volna... 

FIÚ (a Nyomozó szavába vág): Tudom, mit kell mondanom. 

NYOMOZÓ: Jó. (Tanulmányozza az iratokat az íróasztalán) Igen. Azzal vádolják, hogy május 8-

án megölte az anyját, megfojtás révén. A bűntettre vonatkozó törvénycikk rendelkezései... 

FIÚ(megszakítja): Szeretném ha ezen túllépnénk... 

NYOMOZÓ: Ez a kötelességem. 

FIÚ: Annyira rideg. 

NYOMOZÓ: Hogy mi? 

FIÚ: Ez a jogi nyelvezet. 

NYOMOZÓ: Kihallgatáson vesz részt. 

FIÚ: Igen, de... 

NYOMOZÓ: Ridegnek kell lennie. A 199-es cikkely első bekezdése, mely a bűntető törvénykönyv 

188-as cikkelyének első bekezdését fejti ki. Családtag megölése. A törvény által előirányozott 

büntetés tíz évtől 25 évig terjed. Jogodban áll vallomást tenni. Ugyanakkor ebben a pillanatban 

jogában áll megtagadni a vallomást, lévén, hogy minden, amit bevall, felhasználható... 

FIÚ: Ez olyan, mint a filmekben. 

NYOMOZÓ: Igen. Jobban mondva, a filmekben olyan, mint a valóságban. Nos, tesz vallomást?  

FIÚ(egy lélegzetre): Kigúnyolt, amikor megmutattam neki, hogy milyen könyveket vettem. A 

méhekről szólnak. De én tudtam, hogy hülyére fog venni. Azért is mutattam meg neki őket. Aztán 

megöltem. 

NYOMOZÓ (kissé zavartan): Kezdjük elölről. 

FIÚ: De hát ez minden. 

NYOMOZÓ: Ez nem vallomás. Inkább csak jelentés. Meg kell állapítanunk pontosan. Ha nem érzi 

úgy, hogy most képes vallomást tenni... 

FIÚ(hirtelen a Nyomozó szavába vág, felé fordul): Mondja, gyakran gondol a halálra?... Micsoda 

kérdés... gondol, persze... ez a munkája. 

NYOMOZÓ: Ez? 

FIÚ: A halál. De a saját halálára... arra szokott gondolni, amikor... 

NYOMOZÓ (a Fiú szavába vág): Nem azért vagyunk itt, hogy kiderítse, mire gondolok. Hanem 

hogy megtudjuk, maga mire gondol... Térjünk vissza a vallomásra. (szünet) És főleg, hogy mire 

gondolt akkor. 

NYOMOZÓ (hosszan nézi a Fiút): Igen, néha mindenki úgy érzi... de az ember mindig gondol 

valamire. Lehet, nem tudta felidézni, de jó lenne, ha most mégis megtenné. Úgyhogy megint 

megkérdezem: mire gondolt akkor? 

(hosszú szünet) 

NYOMOZÓ: Hallgatom. 

FIÚ: Nem tudom, nincs semmi... talán... 

NYOMOZÓ: Talán? 
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FIÚ: Talán arra gondoltam.... anyám nem érti. 

NYOMOZÓ: Hogy megöli? Nem értette, hogy megöli? Szorongatta a nyakát... nem hiszem, hogy 

mindennapos volt ez maguk között. 

FIÚ: Soha, soha, nem értem hozzá így. 

NYOMOZÓ: Azt akarja mondani: nem támadt rá soha? És ő magát... ő... 

FIÚ: Anya? Anya szeretett engem. 

NYOMOZÓ: A szerető szülők olykor nevelnek, és ebbe az is beletartozik, hogy...  

FIÚ: Nem, nála ez nem tartozott bele. 

NYOMOZÓ: Nagyszerű! Közelítsük meg másképp. Akkor, amikor (kis szünet)... mondott neki 

valamit? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Ő mondott? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Próbált védekezni? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: A szemébe nézett? 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Ő ránézett magára?  

(szünet) 

FIÚ: Nem tudom. 

A színpad elsötétül. 

 

 

5. JELENET 

 

(Fiú) 

FIÚ (monológ): Milyen könnyen felnő az ember. Ha majd nagy leszel... ha majd nagy leszel... És 

egyszer csak nagy vagy. De közben nem is vagy az. Mindenki azt hajtogatja, hogy a gyereknek 

védelemre van szüksége. De épp akkor ijedsz meg igazán, amikor kezdesz eltávolodni a 

gyerekkorodtól. (szünet) Amikor betöltöttem a huszonötödik évemet, párizsi kirándulást kaptam 

anyámtól ajándékba. Disneylandbe. Kétszemélyeset. 

ANYA: Csodálatos hely. Ó, nagyon fogod szeretni. A közvetlen közelben találtam szálást, és 

kedvezményes belépőt is szereztem. Három napra. 50 euro. Mindkettőnknek. Mindenhova 

érvényes. Meglátod, milyen szép... 

(szünet) 

FIÚ: És semmit sem tehetsz. Nem utasíthatod vissza anyád ajándékát. Az ő áldozatát... 

(Anya és Fia egymással szemben, a háttérből a vidámpark zaja hallszik) 

ANYA: Túl veszélyes az neked. 

ANYA: Nézd csak, kisautók, annyira szereted őket. 

ANYA: Ne idd meg azt a kólát, hideg, anya megmelegíti. 

ANYA: Célozd meg a kiskacsákat. 

ANYA: Két zseton neked, két zseton nekem. 

ANYA: Úgy hallottam, hogy meghibásodnak. 

ANYA: Látod? Megmondtam, hogy hideg. 

ANYA: Milyen drága ez a leves... én jobbat csinálok. 
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ANYA: Ajaj, ez már a harmadik sör... 

(a vidámpark zaja elül, a televízió hangja hallszik, franciául beszélnek) 

ANYA: Összetolhatjuk az ágyainkat. 

ANYA: Holnap megyünk a múzeumokba. 

ANYA: Kapcsold ki a tévét. 

(elnémul a tévé, csend, szünet) 

ANYA: Párizs! Mi vagyunk a legjobbak. 

A színpad elsötétül 

 

 

6. JELENET 

 

(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: A halottak kérdeznek a legtöbbet. Zavarba ejtő a jelenlétük. Merthogy már nincsenek 

ott, mégis... a maguk módján... 

A kriminalisztikát nem rohamozták meg a felvételizők. És sokan, akik próbálkoztak vele, 

hamar abbahagyták. De nem én. Gyerek volt az első halott, akit láttam. Feküdt kinyújtóztatva, az 

egyik lába lelógott az ágy széléről, a lábujja hegye a padlót érte. Superman-mintás pizsamáját 

késszúrások szaggatták szét, furcsa vérnyomok rajzolódtak ki a fehér ágyneműn. Nem volt több 

nyolc évesnél, a szeme kitárva, és az ablak felé szegeződött. Egy férfi állt mellette. Az apja. Alvás 

közben ölte meg a gyereket, miután az anyja elszökött otthonról... Aztán felvágta a saját ereit is. 

Csupa vér volt a ház... próbált kijutni, kereste a kulcsait. Álltam ott a jegyzetfüzetemmel a 

kezemben, és nem tudtam levenni a szememet a gyerek teteméről. „Gyere, majd megszokod, 

dolgunk van”, mondta a rendőr, akivel kiszálltunk a helyszínre. Megszokom? Ámulva néztem rá, és 

gépiesen bólintottam. Majd jegyzetelni kezdtem... szeretek mindent leírni, ez a legizgalmasabb 

rész... ritkán kerüli el valami a figyelmemet.  

Hazafelé menet megálltam a lakótelepi kocsmánál, és bedobtam egy deci vodkát. Csak 

akkor kezdtem el remegni. A gyerek tágra nyílt szeme követett, és mintha válaszra várt volna... a 

kocsma lassan-lassan megtelt, és fürkésztem az asztaloknál ülőket. Bármelyik közülük lehetett 

volna, egy szép napon... 

(szünet) 

Nincs, kitől megtanulnunk, hogy kell viselkedni a halott mellett. Merthogy senki sem tudja. 

A rutinosok tanácsai, vagy amiket a tájékoztató füzetekben lehet olvasni, csak arra vonatkoznak, 

hogy mit kell tenni a túlélők jelenlétében. A gyilkos jelenlétében. Természetes, hogy az ember fél 

tőle, de titkolnia kell, amennyire lehetséges. 

De én csakis a halottaktól féltem. Minden kihallgatást a halott jelenlétében végeztem (szünetet 

tart)... a halottak teszik fel a legtöbb kérdést. 

A színpad elsötétül 

 

 

7. JELENET 

 

(Nyomozó, Fiú) 

FIÚ: Miért tesz fel nekem annyi kérdést? Megmondtam már az elején: én öltem meg. 
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NYOMOZÓ: Az a dolgom... vagyis hogy kérdezzek. Aztán meg van eset, amikor – ki tudja, 

milyen okból – valaki olyan tettet ismer be, amit nem is követett el. 

FIÚ: Igen, talán azért, hogy fedezzen valakit.  

NYOMOZÓ: Igen, hogy fedezzen valakit.  

FIÚ (nevet): De nekem nincs senkim, akit fedezhetnék... most aztán tényleg nincs, akit 

megmentsek. 

NYOMOZÓ: Mit akar ezzel mondani? 

FIÚ: Egyszerű, eddig itt volt anyám. Csakis érte lettem volna képes egy ilyen gesztusra. 

(szünet) 

NYOMOZÓ: Milyen a viszonya az apjával? 

FIÚ: Apámmal? Milyen szépen hangzik ez a szó. De nekem nincs is apám. Az én apám lelépett, 

csak hároméves voltam... csak úgy, egyszerűen. 

NYOMOZÓ: De tartották a kapcsolatot. 

FIÚ: Kétségkívül. Ha kapcsolattartásnak lehet nevezni azt, hogy felhívott és gratulált, amikor 

elvégeztem a gimnáziumot. Felfogja? Tizenöt éven át se kép, se hang, aztán hirtelen gratulál... 

Megköszöntem, és letettem a telefont. Húsz év telt el azóta. De tudja mit? Most is a fülemben cseng 

a hangja. Igen, nagyon kellemes hangja volt... lejegyezheti: a gyilkos apjának nagyon kellemes a 

hangja.  

NYOMOZÓ (mosolyog): Inkább azt írom, hogy a gyanúsítottat egyedül nevelte az anyja. De ez 

megkérdőjelezné, hogy maga ölte meg az anyját... 

FIÚ: Akkor ne azt jegyezze le. Bonyolítaná a kihallgatást... 

NYOMOZÓ: Hogyhogy? 

FIÚ: Anyám azt mondta: a beismert tévedés félig meg is van már bocsátva... igen, tudom, minden 

anya ezt állítja, de az én anyám azt hajtogatta, ami engem illet, hogy ha valaha valami rosszat 

teszek, tudnom kell, hogy teljes mértékben megbocsát. De anyám már nincs. És maga nem tud 

megbocsátani helyette.... 

NYOMOZÓ(nevetve): Hogy mit csináljak? 

FIÚ: Felajánlja nekem a tökéletes bocsánatát. 

NYOMOZÓ (rövid szünet): ...a bocsánatomat? 

FIÚ: Még akkor sem tudná, ha akarná. 

(A Nyomozó meglepetten és zavartan néz a Fiúra) 

(hallgatás, szünet) 

FIÚ: Az első vagyok? 

NYOMOZÓ: Hogy érti? 

FIÚ: Aki megölte az anyját (a Nyomozó továbbra sem érti)... akarom mondani a pályafutása alatt... 

Elképzelem, hogy voltak borzalmas ügyei... 

NYOMOZÓ: Borzalmasak? 

(Hallgatás, közben a Fiú az íróasztalt fürkészi, észrevesz egy nagyítót) 

FIÚ: Magának is van ilyenje? 

NYOMOZÓ: Tessék? (homlokát ráncolja) Hogy mim van? 

FIÚ: Nagyítója. 

NYOMOZÓ (nézi a nagyítót): Á, igen, a munkatársaimtól kaptam... 

FIÚ: Biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyra tartja magát... 

A színpad elsötétül 
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8. JELENET 

 

(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Nem vagyok biztos benne, hogy nem csak csipkelődni akartak velem. Tizenöt évem 

volt már a pályán, és tizedik éve dolgoztam a bűnüldözésben, úgyhogy fizetésemelést kaptam. 

Huzamos szolgálati idő. Végre megvan régiséged, mondta a főnököm, hoznod kellene nekünk 

valami innivalót.  

Egy órakor ott volt az irodámban mindenki. A kollégáim, akik annyi éven át soha sehova 

nem hívtak el. Aztán a bírósági jegyzők: az a bolond nő, akinek, bár én dolgoztam vele, csakis az 

irodatársammal kapcsolatban voltak erotikus álmai, és nekem mesélte el őket minden reggel, és a 

másik, vele együtt nőttem fel, mégis még akkor is úgy viselkedett velem, mintha gyerek lennék, 

aztán az, aki első héten, amikor odakerült, egyfolytában mosolygott rám, később megtudtam, hogy 

azért csinálta, mert nem tudott gépírni. Miután megtanult, már nem mosolygott rám... Még soha 

nem voltak annyian az irodámban... egyesek be sem tették hozzám a lábukat korábban. Micsoda jó 

hangulat! Vodka-alapú koktélokat kevertek, az egyik bírósági jegyzőnek ez volt a szenvedélye... 

Igen, mekkora vidámság... négy körül valakinek eszébe jutottam: Az ajándék! Elfelejtettük odaadni 

az ajándékot! A nagyító amolyan nagyobb fajta: ha nagyon közelről nézed vele a tárgyakat vagy az 

élőlényeket, félelmetessé válnak. Gyerünk, kiüríteni fenékig, igyál, hogy felejtsd a halottakat! És 

ittam. Először csak két koktélt, aztán még kettőt...  

Látom őket, ahogy nevetnek, és csodálkozom, hogy ilyenek történnek az irodámban. Újabb 

pohár. Egyre jobban érzem magam, úgyhogy veszem a nagyítót, és odatartom mindenkihez, annyira 

közel, hogy hozzáér az arcukhoz. A nő, aki sohasem álmodott velem, kéri, hogy tartsam oda a 

melléhez, egy kollégám háromszor keresztet vet. Három másik lány összedugja a fejét, mintha 

fényképezőgép előtt pózolnának. Az egyik kacag, a másik mosolyog, a harmadik félig a tenyerébe 

temeti az arcát. Megállítom a nagyítót ennél a jelenetnél. Kész is van a fénykép... Mellek, 

keresztvetések, mosolyok, tenyerek és poharak, minden összevissza keveredik az agyamban.  

„Dosztojevszkij! Nézz csak oda, irodalmat olvasunk munkaidőben!” Az íróasztalomról 

felemelt könyvet a főnök két ujja közé csippenti, és úgy mutatja fel, mint valami bűntárgyat. A 

hatalmas ujjai, mint két mocskos kéz, erőszakkal kitépem közülük a könyvet, és bezárom a 

fémszekrénybe. És ez az utolsó dolog, amire emlékszem.  

A színpad elsötétül 

 

 

9. JELENET 

 

(Nyomozó, Fiú) 

NYOMOZÓ: Mire gondolt akkor? 

(szünet) 

FIÚ: Hogy egyszerűen el fog tűnni. 

(szünet) 

NYOMOZÓ: És eltűnt? 

FIÚ: Nem azért vagyunk itt? De biztos akartam lenni. Nem szeretem a bizonytalanságot. 

NYOMOZÓ: A bizonytalanságot? 
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FIÚ: Egyszer valami nagyon furcsa történt velem. Meghalt az egyik barátom, de nem tudtam 

elmenni a temetésére. Úgyhogy számomra ő csak eltűnt. Csak fikció volt az elmenetele. Pár évvel 

később egy szigeten voltam, Brazíliában. 

NYOMOZÓ: Brazíliában? Volt Brazíliában? 

FIÚ: Egy hetet. Sao Paolóban lakott az unokanővérem, és meglepett minket egy kis kirándulással, 

engem és anyámat. A legtávolabbi helyre, amit csak el tudtam képzelni. Egy faluba, a világ végére. 

És egyik nap néhány halász szállt ki egy bárkából. És újraláttam a barátomat.  

NYOMOZÓ: Hasonlított hozzá... 

FIÚ: Ő volt. Egy pillanatig ő volt. Még akkor is, ha csak egy pillanatig. 

NYOMOZÓ: Gondolom, megijedt. 

FIÚ: Örültem. A barátom volt... és hirtelen eltűnt. 

NYOMOZÓ: És most? 

FIÚ (kis szünet után): Most már voltam ott. És amikor ott vagy, nem ugyanaz. Már nem érhetnek 

meglepetések. 

NYOMOZÓ: Bárhová is menne... 

FIÚ: Bárhová is. 

A színpad elsötétül 

 

 

10. JELENET 

 

(Anya, Fiú) 

ANYA: Bárhol, ahol állatok vannak, kullancsok is vannak. 

ANYA: Azért vakaróznak, mert tetvesek, többé nem játszhatsz velük. 

ANYA: A gyümölcsös tele van méhekkel. 

ANYA: A pókok mérgesek. 

ANYA: Minél kisebbek, annál veszélyesebbek. 

ANYA: Nézd csak, egy fülbemászó, taposd el gyorsan! 

A színpad elsötétül 

 

 

11. JELENET 

 

(Fiú, Nyomozó, Anya) 

FIÚ (a nyomozó előtt): Tizenkét éves koromban írtam egy elbeszélést. „A hangyák bosszúja”. Egy 

kisfiú, minden este, miután lefekszik, attól félt, hogy megeszik a hangyák. Nem haragudott rájuk. 

Tudta, hogy megérdemelné. Egyszer, a nyári vakációban megölt egy csomó hangyát... 

Születésnapjára kapott egy detektív-készletet. Sorra megvizsgált minden tárgyat, aztán ahogy a 

gyerekek szokták, megragadta az egyiket. A nagyítót. A társasházuk előtti utcán a napsugarak elé 

tartotta a nagyítót, a hangyák felé irányította, és megsütötte velük a hangyákat. Pillanatok alatt 

elégtek. Egyik nap anyám megtalálta az elbeszélésemet. Széttépte a lapot, és csak annyit mondott... 

ANYA: Anya melletted van. 

A színpad elsötétül 
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12. JELENET 

 

(Anya, Fiú) 

ANYA: Félsz a bogaraktól? 

FIÚ: Nem, anya, nagyon szeretem őket. 

ANYA: Nem helyes, veszélyesek. Óvakodj tőlük. 

FIÚ: De annyira kicsik... 

ANYA: Te is kicsi vagy. Mindenütt ott vannak, láttad a parkban, hogy felmászott rád az a bogár? 

Ha nem öltem volna meg... 

FIÚ: De hát cserebogár volt, anya. 

A színpad elsötétül 

 

 

13. JELENET 

 

(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Egyik reggel egy idősebb kollégám visszahúzta a kezét, amikor köszönteni akartam: 

„Halottakkal jártál ma éjjel, ...megmosakodtál?” Aztán nevetett, és a kezem ott maradt a 

levegőben... Mégis mit gondolt, mit csinálok ott? Soha nem járt gyilkossági helyszínen, folyton 

öltönyt viselt, vasárnaponként nem vállalt szolgálatot, mondván, hogy nem hiányozhat a miséről a 

szent napon. Szerettem volna megkérdezni, hogy Jézussal sem lett volna hajlandó kezet fogni, 

miután feltámasztotta Lázárt, vagy amikor egyetlen érintéssel életre keltette a halott kislányt. Talán 

akkor az öklét rázta volna felém, és figyelmeztet, hogy hiábavalóan ne vegyem számra az Úr nevét. 

Úgyhogy csak annyit mondtam, hogy az egész Bibliában az egyetlen, aki mosta a kezeit, Poncius 

Pilátus... És lám, semmire se ment vele.  

A színpad elsötétül 

 

 

14. JELENET 

 

(Fiú) 

FIÚ: Lázam van, mama. Kicsi vagyok. Rosszul érzem magam. És te folyton csak beszélsz. Azt 

mondod, nyugodjak meg, hideg vizes borogatást teszel a homlokomra, és bizonygatod, hogy el fog 

múlni. Én viszont rettenetesen kábult vagyok. Egy nagy hegyet látok, és egyre csak nő a hangodtól. 

Minden egyes szavaddal. Kiáltani szeretnék, hogy hallgass, mert már nem kapok levegőt.  

De mintha mégsem mondanék semmit, vagy te nem hallod, vagy tán nem érted, mit akarok. Úgy 

teszek, mintha aludnék.  

A színpad elsötétül 

 

 

15. JELENET 

 

(Nyomozó, Fiú) 

NYOMOZÓ: Miért éppen méhek? 

(A Fiú pár pillanatig hallgat) 
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FIÚ: Nézett-e már bele kaptárba? Olyan összevisszaságnak tűnik, ami ott van. Mégis aligha lehetne 

elképzelni jobb szervezést. Merthogy egy különleges lény tartózkodik ott, a méhanya. 

NYOMOZÓ: Amolyan királynő... 

FIÚ: Királynő. Több tízezer alattvalóval, akik csak érte élnek, hogy gondot viseljenek róla... 

NYOMOZÓ: Mert ő is gondot visel róluk... az ő gyerekei. 

FIÚ: Feromonok. 

NYOMOZÓ: Tessék? 

FIÚ: Feromonokat bocsát ki, és azzal kommunikál a méheivel... és így mindenki tudja, mit kell 

tennie... gépiesen végzik a dolgukat, mint a robotok.  

NYOMOZÓ: ...de minden tökéletesen működik. 

FIÚ: Tökéletesen. Csakhogy a méhek világában is létezik idő. 

NYOMOZÓ: Létezik idő? Igen, élnek, dolgoznak és meghalnak... 

FIÚ: És fellázadnak. 

NYOMOZÓ: Kezd érdekes lenni. 

FIÚ: Egy idő után, amikor a királynő már nem tudja betölteni az anya szerepét, mennie kell. Ha 

nem távozik, a méhek nem táplálják tovább, és meghal. 

NYOMOZÓ: Elég kegyetlennek tűnik. 

FIÚ: O, dehogy... Ez csak a túlélésért való harc.  

NYOMOZÓ: Túlélésért? Elűzik az anyát... 

FIÚ: Hát ha csak így lehet... mindenki egyetért azzal, hogy a méhek intelligensek. És lám, míg más 

élőlényeknél a kölyök távozik, amikor már elég erős, a méheknél az anyának kell mennie. 

NYOMOZÓ: Mert ha nem megy el, akkor... 

FIÚ (a nyomozó szemébe néz): Pontosan. 

(hallgatás) 

NYOMOZÓ: Térjünk vissza. 

FIÚ: Igen. Térjünk vissza. 

(hallgatás) 

NYOMOZÓ: Hagyjuk egy kicsit a méheket... nekik nincs lelkiismeret-furdalásuk... 

FIÚ: ...azért van folyton rend a kaptárban. 

NYOMOZÓ: Rend... jól van, beszéljünk erről.  

(szünet) 

FIÚ: Gondolt rá valaha, hogy megöljön valakit? 

NYOMOZÓ: Miért tenném? 

FIÚ: Mert amikor az ember öl, minden bölcselkedés a halálról nevetségesnek tűnik. Nem gondolja? 

NYOMOZÓ: Nem azért vagyunk itt, hogy a halálról filozofáljunk. Ez nem elmélet. A maga anyját 

megfojtották.  

FIÚ: Én fojtottam meg. Ennyire egyszerű. Nem is képzelné. Megölni valakit, aki ott van a 

gondolataidban, vagy valakit, aki véletlenül épp ott van melletted a buszban. Egyszerű gesztussal, 

egyszerű mozdulattal, néhány másodperc alatt... De ez azt jelenti, hogy döntést hozol. Én viszont 

nem tudtam döntéseket hozni... 

Addig a napig. 

NYOMOZÓ: Hallgatom. 

A színpad elsötétül 
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16. JELENET 

 

(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Kik ezek a halottak? Amíg éltek, nem ismertem őket. De most, hogy ide kerültem 

közéjük, rekonstruálnom kell az életüket... talán nem az egész életüket... az utolsó pillanatokat, az 

utolsó napot... az utolsó napokat... kivel találkoztak, mit csináltak, mit beszéltek, mit ettek. 

Bejutottam a házukba, és mindenfelé turkálhattam. Akármi fontosnak bizonyulhat. Egyszer egy 

asszony házában megtaláltam a hűtőszekrénye tetején az orvosi jelentését. Tökéletesek voltak az 

eredményei. Egyetlen adat sem esett kívül a normál értékhatárokon... Amilyen hipochonder vagyok, 

egy pillanatig még irigykedtem is rá. Láttam a tűzhelyen a frissen készült ételt... meg sem kóstolta 

még, én viszont éhes voltam. Egy öregember, akit fejszével öltek meg, egy nappal korábban két 

köbméter fát aprított fel, és halomba rakta a ház fala mellé. Mindent feljegyeztem. Annyi terve volt 

még... hogy befejezze a házát, hogy egyen, hogy átvészelje a telet... Úgy tűnt, mintha mindenütt 

jelzéseket hagyott volna számomra. De végül csak olyasmiket választottam ki, amik kellettek a 

kihallgatáshoz. Az ő életükből már csak ennyi maradt. 

És azok a nyitott szemek... mindig nyitva volt a szemük. 

A színpad elsötétül 

 

 

17. JELENET 

 

(Anya és Fia, szemtől szembe állnak egymással) 

ANYA: Nem szabad! 

(A Fiú összerezzen, az Anya minden mondata után lehet valamilyen reakciója) 

ANYA (kinyújtja a kezét a Fiú felé): Add ide anyának, hogy lássa. 

ANYA: Túl kicsi betűkkel írtál. 

ANYA: Túl nagy betűkkel írtál. 

ANYA: Összepiszkolod magad. 

ANYA: El fogsz késni az iskolából. 

ANYA: Csak hülyeségeket rajzolsz. 

ANYA: Nem játszhatsz többé velük. 

ANYA: Nem aludtál eleget.  

ANYA: Nem fogod szeretni a bölcsészkart. 

ANYA: Csakis hülyeségeket olvasol. 

ANYA: Azért fizettem a magánóráidat, hogy orvosira menj. 

ANYA: Nem hozzád való. 

ANYA: Soha többé ne hívjon fel. 

ANYA: Soha többé ne hívd fel. 

ANYA: Úgy öltözködik, mint egy kurva. 

ANYA: Tizenegykor még nem voltál itthon. 

ANYA: Felhívott az apád? 

ANYA: Akárhogy is, nem mennék az esküvőtökre. 

ANYA: Sörszagod van. 

ANYA: Vagy én, vagy az a lány. 

ANYA: Belátod, hogy jobb így? 
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ANYA: Nem tetszik nekem ennek a lánynak a nézése. 

ANYA: Kezdesz kopaszodni. Itt van ez a krém. 

ANYA: Inkább munkanélküli legyél, minthogy azoknál dolgozz. 

ANYA: Jó, hogy lemondtál az orvosiról. 

ANYA: Neked is kellene valami pénzt hoznod a házhoz. 

ANYA: Jobb lett volna, ha azt a másik lányt veszed el.  

ANYA (hízelgőn): Gyere ide anyához.  

ANYA: Bementem a főnöködhöz. Botrányt csináltam. 

ANYA: Vettem neked egy nyakkendőt. 

ANYA: Nyisd csak ki szádat. Van egy szuvas fogad. 

ANYA: Túl fiatal hozzád, mit fog szólni a világ? 

ANYA: Takarítottam a szobádban, és találtam egy dobozt, tele van hülyeségekkel. 

ANYA: Tudd meg, nem leszek ott az esküvődön.  

ANYA: Ide figyelj, azért maradtál egyedül, mert nem hallgattál rám. 

A színpad elsötétül 

 

 

18. JELENET 

 

(Fiú) 

FIÚ: Korán reggel ébredtem. Szeretek nagyon korán kelni. Kinézek az ablakon. Senki sincs az 

utcán. Az emberek alszanak. És ez biztonságérzetet ad. Azt jelenti: nem árthatnak nekem. Azért 

szeretem a reggeleket. 

De aznap másképp volt. Az volt az érzésem, hogy utolsóként ébredtem, és minden házban, 

az ablakokon túl rettentő nagy a sürgés-forgás. Mintha mindenki arra várt volna, hogy felébredjek. 

Egy idő után megpillantom az első járókelőket. Sietnek. Reggelente mindenki siet. És nem, 

mintha valahonnan elkésnének... Egyszerűen csak kíváncsiak... minden nap történik valami... 

valami, ami még soha nem történt meg velük. 

(szünet) 

Nézem magamat a tükörben, és felfedezem, hogy van pár ősz hajszálam. Nem mehetek ki 

így. Ki kell tépnem őket. De félek, félek a fájdalomtól, ami ezzel jár. Úgyhogy szépen elrejtem a 

többi hajszál alá, amik még nem őszültek meg. Most már jól vagyok.  

Kinézek az ablakon. Senki sincs már az utcán. Belepillantok a tükörbe, egyetlen ősz 

hajszálat sem látok. A központban lakom. Mindössze hat percre a postától. Megállhatnék egy 

kávéra. Ha megállok, olyan lesz a reggel, mint bármelyik más. Igen, átélhetnék még egy olyan 

reggelt, amelyik ugyanolyan, mint a többi. De valami azt súgja, hogy nem lesz olyan. Hat percre 

van a posta. Elég idő ahhoz, hogy meggondoljam magam. Két perc is elég lenne hozzá, vagy talán 

egy is. De ez semmin sem változtat. Csak halogatás lenne. Lassan felöltözöm, a testemre tapad az 

ingem. Izzadok. Rögtön leizzadtam, fontolgatom, hogy új inget kellene vennem. De nem teszem 

meg. Anya megharagudna, ha így látna. Egyáltalán nem gondolok anyára. Ha ősz hajszálaim 

vannak, azt jelenti: egyedül eldönthetem, hogy lehet kimenni az utcára. 

A színpad elsötétül 
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(Nyomozó, Fiú) 

FIÚ: Ez minden. Gúnyolódott rajtam, amikor megmutattam neki a könyveket, amiket vettem. 

NYOMOZÓ: Meg lehet ölni valakit azért, mert gúnyolódott? 

FIÚ: Miért ne? Az emberek ennél kevesebbért is ölnek. Biztos volt olyan esete, amikor egy 

hanyagul odavetett szó halállal végződött.  

NYOMOZÓ: Miért méhek? 

FIÚ: Bármi lehetett volna. Azért gondoltam a méhekre, mert nemrég láttam a városban a 

méhészkedők vásárát. Érti? A város központjában több tucat piaci asztalt állítottak fel két napra 

mindenféle méhészeti eszközökkel. El tudja képzelni, hogy több száz kisebb-nagyobb eszközt 

találtak ki, hogy összegyűjtsék ezeknek a kis lényeknek a mézét? Hát én bizony nem tudtam. De 

léteznek ezek az eszközök. Órákig bóklásztam, és nem hittem a szememnek. De az emberek 

komolyan tárgyaltak, nagyon komolyan. Talán komolyabban, mint ahogy mi beszélgetünk most 

egymással. De anyám nem értette. 

NYOMOZÓ: Ez nem ok. 

FIÚ: Mit akar mondani? 

NYOMOZÓ: Nem ok valaki meggyilkolására. 

FIÚ: Egyetlen ok sem létezik, hogy valakit meggyilkoljunk... ha lenne, mindenkit megkísértene, 

hogy megtegye. 

(hallgatás, szünet) 

NYOMOZÓ: Léteznek okok... 

FIÚ (a Nyomozó szavába vág): Magának kell okokat találnia. Egy olyannak, mint én, már nem 

számít. Én csak azt tettem, amit meg tudtam tenni. Biztos vagyok benne, hogy maga sikerrel jár.  

NYOMOZÓ: Sikerrel járok? 

FIÚ: Igen, sikerül okot találnia... a döntéshozatalhoz (felveszi a nagyítót az asztalról, és a szeméhez 

viszi, és azon keresztül nézi a tárgyakat az asztalon)... kár, hogy nem lehet másképp használni.  

NYOMOZÓ: Másképp? 

FIÚ (megfordítva a nagyítót): Ha valakinek van egy távcsöve, ha megfordítja, mindent kisebbnek 

és távolibbnak lát... Míg a nagyító... 

NYOMOZÓ (elveszi a nagyítót, és visszateszi az asztalra): Az csak egy tárgy. Térjünk vissza 

magához... Voltak álmatlan éjszakái az utóbbi időben? 

FIÚ (kissé összezavarodva a kérdéstől): Ennek mi köze van ahhoz? 

NYOMOZÓ: Amikor az ember nem tud elaludni, mindenfélére gondol... és amint őrlődik, 

döntéseket hoz... amilyet kipihent elmével nem hozna meg. 

FIÚ: Mondtam már magának, hogy mikor döntöttem el... 

NYOMOZÓ: Sok mindent mondott. Most arra válaszoljon nekem: szenvedett álmatlanságban?  

FIÚ: Nem bántam volna... nem szeretek aludni (szünet) ...soha nem szerettem. 

NYOMOZÓ: Nem bánta volna... azt jelenti, hogy jól alszik. 

FIÚ: Azt nem állítottam... csak annyit mondtam, hogy félek elaludni.  

NYOMOZÓ: Azt nem állította!... Fél? 

FIÚ (pár pillanat hallgatás után): Maga álmodik? 

A színpad elsötétül 

 

 

20. JELENET 
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(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Mindig azt álmodta, hogy repül. Florin volt a legjobb barátom... az óvodában, az 

iskolában, az egyetemen és a katonaságnál... elválaszthatatlanok voltunk... Részletesen emlékezett 

mindenik álmára. És mindenikben repült... és mindenikben megjelentem én is. Figyelj csak, 

mondta, azt álmodtam, hogy az iskola felé repülök, és te az Arató utcában voltál, nehéz táskával a 

hátadon, odakiáltottam neked, de te nem hallottad meg, és akkor tettem néhány kört, a fákról 

levertem a leveleket, és te csak akkor néztél fel, és láttál meg engem... Máskor azt álmodta, hogy 

kémia órán repült, és megállt a tanárnő fölött, és elővett egy cigarettát, és intett nekem, hogy jöjjek, 

és adjak tüzet. Egyik nap fürödni mentünk, a folyópartra. Pár pillanatra elszenderedett, majd amikor 

felébredt, elmondta: azt álmodta, hogy elrepült a szivárványig, lefejtette róla a vörös és a zöld sávot, 

és elcipelte a folyóparthoz, ahol vártam rá. A zöldet átadta nekem, és elkezdtünk halászni a két 

ívvel, mintha két bot lenne. És minden alkalommal, amikor elmesélte az álmait, megkérdezte tőle: 

És te mit álmodtál? Szerepeltem az álmodban? 

Nem. Nem szerepelt. Valójában én soha nem álmodtam ismerősökkel. Csakis idegen arcok 

jelentek meg az álmaimban... és az én álmaim teljesen logikátlanok voltak: felszálltam a buszra, és 

leszállni már a vonatról szálltam le, meghámoztam egy banánt, és a következő másodpercben már 

almába haraptam... de nem ez volt a legfurcsább, hanem hogy soha nem álmodtam színesben. 

Fekete-fehér volt minden álmom. 

A színpad elsötétül 

 

 

21. JELENET 

 

(Nyomozó, Fiú) 

FIÚ: Álmodik? 

NYOMOZÓ (figyelmen kívül hagyva a kérdést): Ha félt elaludni, akkor azt jelenti, hogy rémálmai 

voltak. Igaz? 

FIÚ: Kicsi korom óta. Felültem, és kiáltoztam. Úgyhogy anyám éjszakánként vett egy kötelet, és 

magához kötözött... attól félt, hogy kiugrok az ablakon. (nevet) De én nem tettem mást, csak 

ordítoztam, mozdulatlanul üvöltöztem.... el tudja képzelni? Egyébként szófogadó gyerek voltam. 

Csak annyi, hogy ordítoztam álmomban... (szünetet tart, hosszan nézi a Nyomozót) Rettenetes 

mestersége van. Gyakran álmodik azokkal a halottakkal, akiket napközben látott? A bűnesetekkel 

és... a bűnözőkkel? 

NYOMOZÓ: Soha. Vagyis rémálmai vannak... 

FIÚ: Azt akarja tudni, hogy volt-e olyan álmom, amikor öltem? Legalább egy. Visszatérő álom.  

A színpad elsötétül 

 

 

22. JELENET 

 

(Nyomozó, Fiú) 

FIÚ: Elhagyom a többlakásos épület emeletét. Csak arra gondolok: megint öltem. A lépcsők és a 

korlát tele van vérrel... sok-sok vérrel... undorodó arcokat látok a félig kinyitott ajtókban. Úgy tűnik, 

senki sem ismer fel, mert senki sem mond semmit. De én ismerem őket, úgyhogy udvariasan 
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köszönök nekik. Senki nem fogadja a köszönésemet, eltűnnek az arcok, és zajosan becsukódnak az 

ajtók. 

Nem tudnak elkapni... úgy tűnik, semmiképpen nem fognak gyanúsítani. Mégis, amikor 

kimegyek az utcára, arra számítok, hogy megállítanak. De az utca kihalt. Nem tudom, merre 

induljak el, ám egyszer csak látok egy vércsíkot... egy ösvényt. Elindulok feléje, és a nyom hirtelen 

véget ér az egyik járdán. Meleg van. Nagyon meleg. Rettenetesen éget a nap, az egyetlen árnyék, 

ahová menedékül behúzódhatnék, a saját árnyékom. De tudom, hogy lehetetlen, úgyhogy 

mozdulatlan maradok. Egyre erősebben süt a nap. Az árnyékom szintén mozdulatlan marad, 

feketéből pirosra vált, alatta az aszfalt olvadni kezd... 

Vérszagot érzek. Nézem a kezeimet, a ruháimat... egyetlen csepp sincs rajta... és mégis... a 

szag... felismerem a szagát. 

A színpad elsötétül 

 

 

23. JELENET 

 

(Fiú, Nyomozó) 

NYOMOZÓ: És még mi történik? 

FIÚ: Futok. 

NYOMOZÓ: Fut? És... egyedül van? 

(A Fiú csodálkozva néz rá) 

NYOMOZÓ: Biztosan tudja, hogy maga volt? 

FIÚ: Tudtam. 

NYOMOZÓ: Ó, szóval az ölés mikéntjét nem álmodta meg? 

FIÚ: Nem, az álmom mindig azután kezdődik. 

NYOMOZÓ: Vagyis nem tudja, hogy van... 

(A Fiú tanácstalanul nézi, aztán mosolyog) 

FIÚ: Most tudom... Na de aki olyan sok gyilkost vallat ki, nem lehet, hogy egynek látja magát 

közülük? ... Azt akarja tudni, miért öltem meg anyámat. De nem a nyomozati anyagért. Maga akarja 

tudni. Mert fél.  

NYOMOZÓ: Félek? 

FIÚ: Fél, mert arra gondol: lehet, hogy maga is képes lett volna elkövetni... vagy mert... 

A színpad elsötétül 

 

 

24. JELENET 

 

(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Csend van a szobában. Nem bírok elaludni. Becsukom a szemem, próbálok 

elképzelni egy nyugodt helyett. Olyat, amitől elalszom... tengerpartot... valamit... De minden 

alkalommal előáll a semmiből egy busz, és megáll előttem. Készülök felszállni rá, de valaki 

megszólít hátulról. Hátranézek. Senki sincs ott, a következő pillanatban zajosan becsukódik a busz 

ajtaja. Látom, amint elhajt. Félek, kinyitom a szemem. Majd ismét becsukom. Aztán megint 

kinyitom. 
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Három óra szolgálat, három óra virrasztás, három óra alvás. Kezd aggasztani a szoba 

csendje. Biztos eltelt már kettő a három óra alvásidőből. A többi ágyban is katonák alszanak, és 

egyik sem fészkelődik, nem köhög, nem beszél álmában. Hideg van, katonai egyenruhában alszunk. 

Ezért azt képzelem, hogy az egyedüli túlélő vagyok a csatamezőn. Próbálok felkelni az ágyból... 

Túl sötét van, úgyhogy mozdulatlan maradok. Be szeretném csukni megint a szemem, de két ember 

hangját hallom a folyósón. Jobban leszek ezektől a neszektől. Meleg, ismerős hangok. Hallgatom 

őket egy kis ideig, jóleső zsibbadást érzek a tagjaimban. 

A színpad elsötétül 

 

 

25. JELENET 

 

(Fiú, Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Vagy azért, mert? 

FIÚ: Nem tudom... van valami furcsa magában. 

NYOMOZÓ: Nincs honnan tudnia. 

FIÚ: Egyfajta... 

NYOMOZÓ: Először van kihallgatáson, úgyhogy nem tudhatja, furcsa-e vagy sem, ahogy az egész 

zajlik.  

FIÚ: Ó, igen, először... de úgy bánik velem, mintha nem is lennék hibás... vagy legalábbis másképp 

néz rám. 

NYOMOZÓ: Ezek szerint hibás? 

FIÚ: Felolvasta nekem... a vádat, amit ellenem felhoztak... családi gyilkosság. Én meg beismertem. 

NYOMOZÓ: Miért tette ezt? 

FIÚ: Ezt? 

NYOMOZÓ: Mondhatta volna, hogy nem tud semmit, más is megölhette az anyját.  

FIÚ: Türelem. 

NYOMOZÓ: Hogyan? 

FIÚ: Nem lett volna türelmem. Egy pillanatig azt gondoltam: rablásnak is feltűntethetném.... de 

időpocsékolásnak éreztem, mert bárki rájönne.  

NYOMOZÓ: Mert nem tud hazudni... 

FIÚ: De igen, de nem többet két-három mondatnál... aztán elunom. 

NYOMOZÓ: Tehát unalmában tett beismerő vallomást? 

FIÚ: Talán. Be kell ismernie: az az igazság, amit elmondtam magának, egyáltalán nem unalmas. 

Amúgy meg tartoztam ennyivel anyámnak.  

NYOMOZÓ: Gondolja, hogy ez elég? (a Fiú értetlenül néz rá)... Elég ahhoz, hogy megbocsásson 

neked. Azt hiszi, elég ennyi? 

FIÚ: Hogy megbocsásson nekem? Nagyon gyorsan öltem meg, nem volt ideje rá. És ha tudta volna, 

hogy utána megtehetné, nem tette volna meg. De ő most sehol sincs.  

A színpad elsötétül 

 

 

26. JELENET 

 

(Anya és Fia – könyvekkel a hónuk alatt) 
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ANYA: Hol a fenében találtál rá ezekre? 

ANYA: Mit mondjak, akárhogy is, te allergiás vagy. 

ANYA: Nézd, milyen elnyűtt a borítójuk. 

ANYA: Mondtam már, hogy ne vegyél több könyvet. 

ANYA: Kaptár? Nagyszerű, virágot kellene tenned a szobádba. 

ANYA: Még csak ez hiányzott nekem. 

ANYA: Három kötet! Már az első után bele fogsz unni. 

ANYA: Aʼ méheknek életök! Százéves kiadás! 

ANYA: Csak a herékről szóló fejezetet olvasd el. 

ANYA: Miért nem hallgatsz rám? Ki szeret téged úgy, mint én?  

(méhraj agresszív zaja hallszik) 

ANYA: Hallod, amit mondok? Hallasz? 

A színpad elsötétül 

 

 

27. JELENET 

 

(Fiú, Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Szóval tényleg nem hiszi... 

FIÚ: Van valami jelentősége? Nem áll szándékomban magamra venni a keresztet... én a gonosz 

lator vagyok... 

NYOMOZÓ: Nem létezik olyan. 

FIÚ (csodálkozva): Igen? Azt gondoltam, igaz a történet. 

NYOMOZÓ: Mármint gonosz lator. Nem létezik gonosz lator és jó lator... csak latrok vannak. 

FIÚ: Hát még ott is? A kereszten... nem ketten vannak, és az egyik megmenekül... megbocsát neki 

Jézus. Szeretem Jézus történeteit. 

NYOMOZÓ (gúnyosan): Szereti?... Miért gondolja, hogy megbocsát neki? 

FIÚ: Hát... mert beismeri, hogy bűnös. Vagy valami ilyesmi... 

NYOMOZÓ: Nem. 

FIÚ: Nem? 

NYOMOZÓ: Nem. Három bűnös volt ott. Azért bocsát meg nekik, mert Ő is bűnös.  

FIÚ (csodálkozva): Jézus nem volt ártatlan? 

NYOMOZÓ: Ártatlan? Épp akkor vette magára a világ bűneit. 

(hallgatás, szünet) 

FIÚ: Aha, és a lator biztos akart lenni abban, hogy az ő bűneit is magára veszi... hát akkor a másik 

lator miért nem használja ki az alkalmat? A legjobb lehetőség lett volna. 

NYOMOZÓ: Nem volt kész rá. Időre lett volna szüksége. 

(hallgatás, szünet) 

FIÚ: Időre. (gondolkodik egy kicsit) Hát nem nagyon volt már neki... 

NYOMOZÓ: Úgy van, de remélte, kap még. Mindig azt hisszük, van még időnk.  

FIÚ: Hisszük? 

NYOMOZÓ (visszakozik): Mindenki azt gondolja. 

FIÚ: De a jó lator nem... bocsánat, akit jónak mondanak... ő belátja, hogy nincs már idő, és... 

NYOMOZÓ: És? Ő is ugyanúgy végzi. 

FIÚ: Hát nem, mert az egyik a mennybe jut, a másik a pokolba. 
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NYOMOZÓ: Hagyja ezt, amúgy sem hiszi... vagy elkezdett gondolkozni rajta? 

FIÚ: Ó, nem, ez csak mese. 

NYOMOZÓ: Szeretem a meséket. 

FIÚ: Mondtam magának.... 

NYOMOZÓ: Igen. „A hangyák bosszúja”... a kisfiú, aki bűnösnek érezte magát. 

FIÚ: Anyám széttépte a papírlapot. 

NYOMOZÓ: Hogy ne érezze magát bűnösnek. 

FIÚ: Csak egy történet volt... 

NYOMOZÓ: Persze, nyilván. De mielőtt folytatnánk a kihallgatást, mielőtt még bármit bevallana, 

én is elmondanék egy történetet.  

FIÚ: Igaz történet? 

NYOMOZÓ: Nem tudom. Egyesek szerint igaz. 

FIÚ: Akkor szeretném hallani. 

NYOMOZÓ: Egy öreg remetét, akit szentnek tartottak, megkérdeztek, hogy mégis miért annyira 

szomorú, ha olyan közel van Istenhez. Mire az öreg így válaszolt: Gyerekkoromban együtt 

legeltettem a juhokat a többi gyerekkel. Egyik nap egy fügefaliget mellett haladtunk el. Láttuk, hogy 

nincs csősz a közelben, így aztán besereglettünk a gyümölcsfák közé, és teleraktuk az ölünket 

fügével. Aztán elszaladtunk, és az egyik gyereknek közben kiesett a kezéből egy füge. Én megálltam, 

felvettem a földről, és megettem. Amikor eszembe jut az a füge, sírva fakadok. 

(hallgatás, szünet) 

FIÚ (fáradtan): Mi tart ennyi ideig? Elmondtam magának, hogy mit tettem, nincs más hátra, mint 

hogy megkapjam a büntetésemet. 

NYOMOZÓ: Már ha bűnös... 

FIÚ: Persze, de hát beismertem. 

(A Nyomozó hosszan hallgat) 

FIÚ: Igen, tudom, magának nem elég, ha beismerem. Részleteket akar, tudni akarja, mi történt, mit 

éreztem. Már két órája azon van, hogy kiszedje belőlem, mire gondoltam azokban a pillanatokban, 

hogy tudatában voltam, hogy mit teszek, hogy beszámítható voltam-e. Kérdezhetek valamit? 

NYOMOZÓ: Mit akar tudni? 

FIÚ: Minden kihallgató tiszt így csinálja? 

NYOMOZÓ: Szükséges a vétkesség... a vétkesség mértéke... megállapítása érdekében. 

FIÚ: A vétkesség mértéke? Így mondják? Egyes jogi szakkifejezések egyszerre nevetségesek és 

szórakoztatók.  

NYOMOZÓ: A büntetést annak függvényében határozzák meg, hogy... 

FIÚ: Igen, tudom, mire gondol... de annak ellenére, hogy egy csomó kérdést feltett, szerintem egy 

igen fontosat elmulasztott. 

NYOMOZÓ: Elmulasztottam? 

FIÚ (kis szünet után): Soha nem kérdezte meg tőlem, hogy mit érzek most, nem tudom miért, de 

úgy érzem, mintha meg akarná tenni.  

NYOMOZÓ: Igen, van egy olyan nyelvi fordulat a vallomás végén, hogy „beismerem és őszintén 

bánom”. De készen áll erre? 

A színpad elsötétül 

 

 

28. JELENET 
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(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Szolgálatos vagyok. Három óra szolgálat, három óra virrasztás, három óra alvás. Este 

van, és havazik. Próbálok nem gondolni rá. Három hónapja vagyok a katonaságnál. Az egységem 

nyolcvan katonája közül én vagyok az első, és valószínűleg az egyetlen, akit elhagyott a kedvese, 

amíg ő ott volt. Szeretek szenvedni... van benne valami erotikus... Mindenki kedves hozzám. Florin 

felajánlotta, hogy átvállalja az őrszolgálatot. Kacagtam, és visszautasítottam. Az alhadnagy 

magához hivatott, és megkérdezte: jól vagyok-e, és el tudom végezni a szolgálatot. Senki nem 

mondja, de mindenki aggódik, és arra gondol, nem jó, hogy három órát álljon éjjel a mezőn az, akit 

elhagyott a barátnője. Fegyverrel és éles töltényekkel.  

Nézem a puskámat, majd bedugom a kisujjamat a csövébe... azon a helyen haladna át a 

golyó, ha... Hogy élesre töltött fegyver van nálam, furcsa hatalomérzetet ad. Olyan mozdulatokat 

teszek, amilyeneket szinte mindenki megtenne az én helyzetemben: nekitámasztom az államat a 

puskacső tetejének, mutatóujjammal kitapogatom a ravaszt, és elnézek a semmibe. Nem elég ennyi, 

úgyhogy kibiztosítom a fegyvert. Felhúzom. Érzem, ahogy a golyó behatol a puskacsőbe. (szünet) 

Egy pillanat, és hirtelen megszűnik minden szenvedés. Most újból a barátnőmre gondolok, és 

meglepetésemre azt érzem, hogy már nem fáj. Gyorsan félreteszem a puskát, és próbálok ismét 

rágondolni. Semmi. Nincs már ott. Mosolygok a sötétben, és rájövök: boldog vagyok. Rágyújtok 

egy cigarettára, és figyelem az öngyújtó lángját. Hagyom, hogy égjen, és kiveszem a zsebemből a 

barátnőm búcsúlevelét. Hamar elég, csak fél oldal volt. Röhögést hallok, bizonyára vodkához 

jutottak a katonatársaim.  

A színpad elsötétül 

 

 

29. JELENET 

 

(Fiú, Nyomozó) 

FIÚ: Megint ki akar hallgatni... 

NYOMOZÓ: Van néhány tisztázatlanság.  

FIÚ: Tisztázatlanság? 

NYOMOZÓ: Ellentmondások. Azt mondta: reggel elhozott a postáról egy könyvcsomagot... 

FIÚ: Úgy van. 

NYOMOZÓ: Aztán egyből hazament? 

FIÚ: Két utcácskára lakom. 

NYOMOZÓ: Találkozott valakivel? 

FIÚ: Kihaltak voltak az utcák. 

NYOMOZÓ: Megállt... valahol? 

FIÚ: Nem, amúgy sem esett egyetlen kávézó sem az utamba... 

NYOMOZÓ (a szavába vágva): Nem feltétlenül arra gondoltam, azt kérdeztem, hogy megállt-e... 

FIÚ (ő is a szavába vág): Azt akarja tudni, hogy tétováztam-e? Nem, nem álltam meg. 

NYOMOZÓ: És amikor odaért... 

FIÚ (ismét megszakítja): Megmutattam anyámnak a méhekről szóló könyveket, mire ő 

megkérdezte, hogy hol fogom tartani a kaptárokat... a szobámban, anyám! ... mindkét kezemmel 

megragadtam a nyakát, erősen megszorítottam, és néhány pillanat múlva mindennek vége lett. 

(hallgatás, szünet) 
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FIÚ: És most? 

NYOMOZÓ: Most? 

FIÚ: Igen, most, annyi vallatás után, amikor feltételezem, mindent megtudott, mi következik? 

Döntenie kell... én bűnösnek nyilvánítottam magam... így mondják, nem? 

NYOMOZÓ: A zsineg. 

FIÚ: Zsineg? 

NYOMOZÓ: Igen. A zsineg, amivel megkötözte a kezeidet. 

(A Fiú döbbenten néz.) 

NYOMOZÓ: Eleinte csodálkoztam. Elég nyilvánvaló volt, hogy megfojtották, és kegyetlenségnek 

tűnt, hogy még a kezeit is megkötözték. Főleg hogy a csomó nagyon szoros volt... Azt mondta: nem 

próbált védekezni. 

FIÚ: Nem. 

NYOMOZÓ: Pontosan. És akkor miért kellett volna megkötnie a kezét?... (utánozza) „Mindkét 

kezemmel megragadtam a nyakát, erősen megszorítottam”. Így mondta, nem? 

FIÚ: Így volt. 

NYOMOZÓ: És nem próbált védekezni, mert meg volt kötve a keze... 

FIÚ: Nem volt megkötve a keze. 

NYOMOZÓ: Nem. Jól emlékszik. A törvényszéki orvos azt mondta, hogy halála után kötözték 

meg a kezeit. 

(A Fiú csodálkozva nézi a Nyomozót, össze van zavarodva) 

NYOMOZÓ: Miután meghalt. Furcsa, nem? 

FIÚ (tétován): Nem tudom. 

NYOMOZÓ: Nem tudja, hogy furcsa vagy nem? Megmondom én: furcsa. Miért kellene a halott 

kezeit összekötözni? Miért kötne valaki hármas bogot, amivel összetöri a csuklócsontokat? Csak 

ha... 

(A Fiú kérdőn néz rá) 

(A Nyomozó átnyújt neki egy iratot) 

FIÚ: Mi ez? 

(A Nyomozó hallgat) 

FIÚ (olvassa): Igazságügyi elmeorvos-szakértői jelentés... (megáll az olvasásban) Mondtam, hogy 

nem szükséges. 

NYOMOZÓ: Valójában kötelező volt, ...csak a következtetéseket olvasd. 

FIÚ(olvassa): A bizottság úgy értékeli, hogy az elkövetés pillanatában a vádlott nem volt 

ítélőképessége birtokában... (értetlenül néz a Nyomozóra) ...mi ez, mit jelent ez? 

A színpad elsötétül 

 

 

30. JELENET 

 

(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: A világ tele van gyűlölettel. Úgy mondják. És érdekes, ettől elviselhetőbb. Akkor, ha 

te is tudod gyűlölni magadat... És sikerül is, ha nem hazudsz folyton magadnak. Így mondják. De 

lám, mégsem: a világ tele van szeretettel, az anyja szerette őt, ő is szerette az anyját. És akkor? Nem 

marad más nekünk, csak a pszichiáterek. Hogy ők adjanak magyarázatot. És megmagyarázták. 

Miután elmeorvosi szakvéleményt kértem, tűkön ültem: nem tudom, mire számítottam... nem 
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tudom, mit akartam. Úgy éreztem, azt kérdezem tőlük: gömbölyű-e a Föld. Igen, gömbölyű, 

válaszolták (olvassa az orvos-szakértői jelentést): „Affektivitás: érzelmi eltompulás, érzelmi 

labilitás, szorongás”. Az egyik orvos a bizottságból, aki ismer engem, azt mondta: „Hát, amiket 

tőlünk kérdeztél! Bedobtad magad. Ez nem semmi”. Bedobtam volna magam? Feltettem néhány 

kérdést, ennyi. Míg ők, a szakértők válaszoltak (felolvas az orvos-szakértői jelentésből): „relatíve 

facilis pszichikai kontaktus, olykor a gyanakvás és az interpretativitás jeleit mutatja”. Micsoda 

bonyolult kifejezések! Vajon mit mondott nekik? Megjátszotta magát? Manipuláltam? 

Manipuláltam? (felolvas az orvos-szakértői jelentésből): „...nem volt ítélőképessége birtokában a 

büntetőjogilag vizsgált tettet illetően”. 

A színpad elsötétül 

 

 

31. JELENET 

 

(Anya) 

ANYA (bánatosan): Alszol... soha nem értettem azokat az anyákat, akik panaszkodtak, hogy a 

gyerekeik nem alszanak. Te aludtál... a legjobb gyerek voltál. De szenvedtem, mert állandóan 

beszélnem kellett hozzád, vigyáznom kellett rád... de amikor aludtál, nem tehettem. Olyan volt, 

mintha elrabolt volna tőlem valaki. Hol voltál olyankor? Amikor felriadtál, azt gondoltam, hogy 

velem álmodsz. Tudtam. Ki mást láthattál volna álmodban? Senki sem tudta, de néha, amikor 

szólítottál alvás közben, felébredtem, és beszéltem hozzád. Még emlékszel, mit mondtam? Nem 

emlékezhetsz, túl kicsi voltál... 

(hosszú szünet) 

Jó ember volt az apád, de nem tudott veled bánni (nevet)... félt tőled. Én pedig szerettem őt, 

és nem akartam, hogy bármitől is féljen... Úgyhogy soha nem engedtem meg neki, hogy ölbe 

vegyen. Igen, jó ember volt... De amikor hároméves voltál, nagyon megbetegedtél. Azt mondták az 

orvosok, súlyos az állapotod, úgyhogy két hónapig befeküdtem veled a kórházba.... emlékszel? 

Nem, kicsi voltál... Aztán amikor hazamentünk a kórházból, ő lelépett. Egyszerűen csak úgy... Épp 

aznap halt meg anyám. A te nagyanyád. Emlékszel rá? Nem, nincs hogy emlékezz rá, soha nem 

láttad. Nem engedtem. Nem esheted semmi bajod. Azt gondolta, hogy a gyerek semmit sem tanul, 

ha nem büntetik. Téged megbüntetni?... Úgy gondolkozott ő. Úgy cselekedett... tizenhét éves 

voltam, amikor először csókoltam meg apádat. És minthogy anyám kötelezett, hogy mindent 

elmondjak neki, amit tettem... elmondtam. Tudod mit csinált?... Két hétre bezárt a házba. És ez még 

semmi sem lett volna... Minden éjjel három óránkét felköltött, és odatett, hogy hangosan olvassam 

az 50. zsoltárt... tudod te, a bűnbánó zsoltárt. Nem, nem tudod... Egy zsoltárt!!! Fogalmam sincs, 

honnan tudott róla. Soha nem járt templomba. Soha. Még az esküvőmkor sem... Nem tudtad? Nem 

jött el. És soha többé nem álltam szóba vele. 

A színpad elsötétül 

 

 

32. JELENET 

 

(Fiú, Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Azt jelenti, hogy maga nem vétkes... 

FIÚ: De hát ez hülyeség... 
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NYOMOZÓ: Bizonyos körülmények között, amikor semmilyen logikus indíték nem létezik, a 

bűnelkövetés módja és az orvosi előzmények arra a következtetésre vezethetnek, hogy... FIÚ 

(közbevág): Előzmények? Anyám azért utaltatott többször is a pszichiátriára, mert rémálmaim 

voltak. De minden gyereknek vannak rémálmai, nem? ... (izgatott felismeréssel) Ez mentett meg! ... 

Anyám... megint ő... előzmények?! 

NYOMOZÓ: Igen, számított... 

FIÚ: És most? 

A színpad elsötétül 

 

 

33. JELENET 

 

(Nyomozó) 

NYOMOZÓ: Idővel mindezek összeadódnak. Valahogyan leülepednek benned. Mint valami 

dominókövek, de függőlegesen. És egy nap felborulnak... 

Amikor véget ért az őrszolgálatom, az éjszaka közepén, elmeséltem Florinnak. Megölelt, és 

azt mondta: hülye vagyok. Hat óra múlva megint szolgálatos lettem volna, de senki sem ébresztett 

fel. Hét előtt tíz perccel szólt a riasztó. Hirtelen felszöktem, és meg akartam ragadni a fegyveremet. 

Nem volt ott.  

Két év börtönre ítélték. Éjjel Florin szólt az alhadnagynak, hogy túlságosan lehangolt 

vagyok egy újabb őrszolgálathoz, és beugrik helyettem. 

Elvette a puskámat, és hatkor megkezdte az őrszolgálatot. Háromnegyed hétkor lépéseket 

hallott közeledni a sötétben, azt gondolta, valamelyik katonatársa jött oda a vodkával. Hagyta, hogy 

közel jöjjön. Jó humorérzéke volt Florinnak, szeretett viccelődni. „Vodkárnok, állj vagy lövök!” 

Amikor azt mondja az ember „állj vagy lövök!”, akkor ösztönösen felemeli a fegyverét. A golyó 

azonnal elindult, és egyenesen homlokon találta az alhadnagyot. Huszonhárom éves volt. Nemrég 

került ki a katonai akadémiáról, mi voltunk az első szakasza. Moșoiu... úgy hívták. De egyáltalán 

nem illett rá ez a név: nem volt öreg... Vékonydongájú volt, és fekete képű, szép férfi, de mindig 

durva tekintettel mért végig... amolyan alhadnagyival. Igen, nagy szemei voltak, rendkívül nagyok, 

és mintha azt sugallták volna, hogy nem menekülhetsz el a tekintete elől. De ez sem illett hozzá... A 

tekintete. A golyó után már nem számított. 

Ott maradtam az őrszobában. Ott történt a letartóztatás, aztán amikor behozták Florint, 

megéreztem, hogy milyen átható tud lenni a vér szaga. Odaszaladt hozzá, és úgy találtak rá, hogy az 

alhadnagyot a karjában tartotta.  

Senki nem kérdezett tőlem semmit. A hadsereg egyszerű peranyagot akart: egy gondatlan 

katonával és egy tiszttel, aki kötelessége teljesítése közben esett el. Senki sem tudhatta, hogy az 

alhadnagy megengedte Florinnak, hogy elvegye egy másik katona fegyverét. A csövében az én 

golyómmal.  

Senkinek nem mondtam semmit. Florint soha többé nem kerestem. Miután kiengedték a 

börtönből, rögtön kiment Amerikába. 

Két hét múlva az alhadnagyot post mortem előléptették hadnaggyá. 

A színpad elsötétül 

 

 

34. JELENET 
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(Fiú, Nyomozó) 

FIÚ: És most? 

NYOMOZÓ: Semmi... Most egy időre beutalják a pszichiátriára. Majd amikor úgy látják, hogy 

meggyógyult... hazamegy. 

FIÚ: Haza? Megöltem anyámat... hogy érti, hogy meggyógyulok? 

NYOMOZÓ: Igen, lesz egy szakértői bizottság. Az majd időről-időre véleményezi...  

FIÚ: Ennyire rideg ez? 

NYOMOZÓ: Hogy érti? 

FIÚ: Ez a nyelvezet... ennyi, vége... másképp is fogalmazhatna. 

NYOMOZÓ: Hogy másképp? 

FIÚ: Nem tudom... valahogy közelebb a... 

NYOMOZÓ: Kérdezett, válaszoltam. 

FIÚ: Maga fog még hivatni engem? 

NYOMOZÓ: Nem... 

(hosszú szünet) 

FIÚ: És ha nem ismertem volna be... 

NYOMOZÓ: Hogy? 

FIÚ: Hogy én öltem meg. 

NYOMOZÓ: Akkor nehezebb lett volna... sokkal nehezebb. 

(szünet) 

FIÚ: Mit akar mondani? 

NYOMOZÓ: Túl kevés idő telt el (a Fiú tanácstalanul nézi) ...azóta, hogy megölte. Nem tudom, 

megértené-e (szünet) ...nézze, az elején nyugodt. Megtörtént. Épp most történt meg, és már nincs 

mit tenni. Telnek a napok, néha a hetek, és csak akkor kezdi megérteni... 

FIÚ (a szavába vág): Nem volt választásom... 

NYOMOZÓ: Most már nincs választása. Most már csak vár. 

FIÚ: Várjak?... Nem így kellett volna végződnie. Megöltem, és az egyetlen dolog, amire vártam, 

hogy minél előbb elítéljenek... Mire várjak? 

NYOMOZÓ (durván, hidegen): Igen, vár... sok-sok éven át... és semmi sem történik. 

A színpad elsötétül 

 

 

35. JELENET 

 

(A Fiú kórházi öltözékben, kezében egy összesodort lepedővel, folyton összecsomózza, és mindig 

lánc lesz belőle) 

FIÚ: Csomók, anya, csomók. 

A színpad elsötétül 

 

 

36. JELENET 

 

(Nyomozó) 
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NYOMOZÓ (a folyó partján egy földhalmon ül, hátán hátizsák): Szeretem a vizet. A folyót. 

Sokszor csak ülök a folyóparton, és nézem, hogy folyik. Mindig olyan helyet választok, ahol mély a 

víz. Ott úgy tűnik, mintha a folyó mozdulatlan volna. A víztükör annyira selymes, hogy szeretném 

megsimogatni. Kinyújtom a kezem, de nincs hozzá bátorságom. Úgyhogy csak ülök, és nézem. 

Ma egyáltalán nem voltam bent az irodán. Tizenöt év óta először. Korán reggel felhívtam a 

főnökömet, és szóltam, hogy van valami családi problémám. Azt mondta, rendben van. Rendben? 

Egyáltalán nem csodálkozott. Tizenöt éven át mindig elsőként jöttem be az irodába, egyetlen napot 

sem hiányoztam soha. Családi problémák? De hát nekem nincs is családom... csodálkoznia kellett 

volna, rákérdeznie a részletekre. De ha nincs családod, senki sem kérdez semmit. Mit kérdezhetne? 

Este kinyitottam a házajtót, és láttam a sötétséget, bent. Hármat kellett volna lépnem a 

villanykapcsolóig. Három lépés a sötétben. De nem tettem meg. 

(megfogja a hátizsákja szíját) 

Egy bűnüldözési tanfolyamról van. Minden résztvevő kapott egy hátizsákot, hatalmas 

ujjlenyomat van rárajzolva. Ez a szokás. Általában írószert kapunk és határidőnaplót, de íme, valaki 

kitalálta, hogy hátizsákot is kapjunk. Csakhogy nekem nem nagyon van, hol hordanom. Vagyis 

nevetséges lenne, hogy ezzel menjek be az irodába. Most viszont illik ide... a folyóparton szinte 

természetes, hogy legyen nálad hátizsák. Tehetsz bele szendvicset, bicskát, talán még iránytűt is, 

vagy egy vastagabb blúzt, hogyha beesteledik, és lehűl a levegő. Igen, mindig hátizsákkal jövök a 

folyópartra. 

(szünet) 

A folyóparton soha nem történik semmi. Mégis néhány héttel ezelőtt találtam egy nagyon 

furcsa követ. Emberfej formájút... nemcsak a formája olyan, de két mélyedés is van rajta, épp a 

szemek helyén. Bámuló kő. Egyetlen pillantást vetettem rá, majd betettem a hátizsákba. Azóta 

mindig magammal hozom, amikor a folyóhoz jövök. Olykor beszélek hozzá. De nem veszem ki a 

hátizsákból... nem tudom... valamiért megrettent a tekintete. 

(feláll, közeledik a folyóparthoz, hátán a hátizsákkal) 

A víz felszíne olyan selymes, és mindössze ötven másodpercre van szüksége, hogy ismét 

mozdulatlanná dermedjen. Ötven másodpercre... (Test csobbanása hallszik a vízben.) 

 

Vége 

 

 

Notă: Varianta originală a acestei piese de teatru, Cincizeci de secunde, scrisă de Daniel Oltean în 

limba română, se găseşte pe internet la următorul link: 

https://www.uniter.ro/wp-content/uploads/2020/05/CINCIZECI-DE-SECUNDE.-de-Daniel-Oltean-

PIESA-ANULUI-2017.pdf 
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https://www.uniter.ro/wp-content/uploads/2020/05/CINCIZECI-DE-SECUNDE.-de-Daniel-Oltean-PIESA-ANULUI-2017.pdf
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Recenzie: Mihaela Bucin, Povestitori şi repertoriu narativ în comunităţile 

româneşti contemporane, din Câmpia Ungară [A Magyar Alföld román ajkú 

kortárs közösségeinek mesemondói és narratív repertoárjuk], Gyula, 

Editura NOI, 2021, 224 p., ISBN 978-615-81195-2-8 (Print), ISBN 978-615-

81195-3-5 (PDF) 
 

asistent drd. Eva Iova-Şimon,  

Catedra de Limba și Literatura Română, Universitatea din Seghedin 
 

 În toamna anului 2021 a ieşit de sub tipar o nouă 

carte foarte importantă pentru cei ce se interesează de 

trecutul şi prezentul comunităţii româneşti din Ungaria, 

în special de fenomenul povestitului la un grup etnic 

minoritar. Volumul profesoarei conf. dr. Mihaela Bucin, 

şefa Catedrei de Limba şi Literatura Română de la 

Universitatea din Seghedin, poartă titlul Povestitori şi 

repertoriu narativ în comunităţile româneşti 

contemporane, din Câmpia Ungară. Apariţia cărţii a 

fost posibilă datorită sprijinului financiar asigurat de 

Departamentul pentru Naţionalităţi al Facultăţii 

Pedagogice „Juhász Gyula” din cadrul Universităţii din 

Seghedin, iar pentru ca volumul să fie accesibil ca sursă 

de referinţă şi pentru cercetătorii maghiari, acesta are pe 

copertă şi un titlu în limba maghiară: A Magyar Alföld 

román ajkú kortárs közösségeinek mesemondói és 

narratív repertoárjuk. 

Autoarea a iniţiat cercetări etnologice printre 

românii din Ungaria încă la începutul anilor 1990, specializându-se în primul rând pe fenomenul 

povestitului la românii din localităţile Chitighaz, Micherechi, Otlaca-Pustă şi Cenadul Unguresc. 

Proiectul doctoral al profesoarei Bucin, finalizat la Universitatea din Bucureşti, în anul 2003, sub 

coordonarea profesorului Nicolae Constantinescu, se înscrie în continuarea câtorva cercetări 

anterioare, cum au fost: Fenomenul povestitului astăzi, teză de doctorat susținută la Universitatea 

din Cluj-Napoca de Ion Cuceu, în anul 1973, şi o teză cu titlu identic, susținută la Universitatea de 

Vest din Timișoara, în 1996, de Otilia Hedeşan. Teza de doctorat a profesoarei Bucin a avut titlul 

Fenomenul povestitului la românii din Ungaria. Rezumatul acestei cercetări a fost publicat acum 

într-un volum, care cuprinde trei capitole mari cu câteva subcapitole: I. Habitatul geografic şi socio-

cultural al grupurilor etnice din sud-estul Ungariei, I.1. Câmpia Ungară – spaţiu mobil şi 

conservator, I.2. Perspectivă istorică asupra stratificării etnice din Câmpia Ungară; II. O imagine 

difuză: românii din Ungaria şi povestirile lor, II.1. „Se cuvine ca să cunoaştem şi istoria comunelor 

singuratice”, II.2. „Aşe s-o făcut atunce satu, mereuaş!”, II.3 „Dacă toţi ar vorbi ungureşte, toţi s-ar 

putea numi unguri”; III. Recuperarea folclorului între nostalgie şi formă de (supra)vieţuire, III.1. 

Folclorul ca regăsire a imaginii de sine, III.2. Aspecte ale tipologiei repertoriului narativ tradiţional; 

III.3. Manuscrisul povestitorului fără ascultători. 
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Volumul începe cu un studiu introductiv, scris de prof. univ. dr. Otilia Hedeşan de la 

Universitatea de Vest din Timişoara, şi tradus în limba maghiară de Mihály Emőke. Autoarea 

apreciază lucrarea ca fiind „o cercetare documentată laborios, construită după numeroase frământări 

personale”, care „dezvăluie o imagine fidelă şi nuanţată a interesului pentru povestiri şi a 

importanţei povestitului în comunităţile româneşti de pe teritoriul Ungariei”, dar totodată aceasta 

este şi o lucrare meritorie de pionierat în etnologia română, având în centrul atenţiei particularităţile 

regionale ale povestitului la comunitatea românească din Ungaria. Otilia Hedeşan remarcă faptul că 

lucrarea, care a stat aproape două decenii „în sertarele electronice” ale autoarei nu şi-a pierdut nici 

pe departe actualitatea, ba mai mult, „acuitatea observaţiilor etnologice şi farmecul discret al 

textelor citate” configurează un peisaj cultural definitoriu pentru secolul al XX-lea.  

Primul din cele trei mari capitole ale cărţii introduce cititorul în specificul zonei Câmpiei 

Mari, care din punct de vedere etnografic şi idiomatic este una dintre cele mai eterogene zone ale 

Ungariei. Din această structură multietnică a Câmpiei Maghiare, românii au făcut parte încă din cele 

mai vechi timpuri, viaţa, tradiţiile, obiceiurile, credinţele lor fiind influenţate de diferitele culturi cu 

care au convieţuit. De la „evreul imaginar”, care a rămas în memoria colectivă a românilor din 

Chitighaz, şi până la harnicii şi gospodarii şvabi din Aletea, românii au trăit cu aceştia într-o 

armonie naturală, element ce apare deseori şi în povestirile interlocutorilor Mihaelei Bucin.  

Al doilea capitol mare al cărţii, „O imagine difuză – românii din Ungaria şi povestirile lor”, 

are la bază în mare parte informaţiile autentice, „dreptele lucruri”, scrise de preotul ortodox Iosif 

Ioan Ardelean, în anul 1893, în monografia comunei Chitighaz. Acesta îndeamnă cititorul încă din 

primele rânduri că „se cuvine ca să cunoaştem şi istoria comunelor singuratice…” Părintele I.I. 

Ardelean este primul român din Câmpia Ungară, care a publicat istoricul unei localităţi în limba sa 

maternă. Monografia lui cuprinde nu doar date şi fapte istorice, dar ne permite să cunoaştem şi 

graiul vorbit de românii din Chitighaz, acum aproape 130 de ani, precum şi multe elemente din 

folclorul românilor chitighăzeni. Mihaela Bucin reaminteşte că preotul I.I. Ardelean aparţinea acelei 

generaţii, care ţinuse în mână circulara din 1857 a lui Andrei Şaguna, prin care Mitropolitul – la 

solicitarea folcloristului Athanasie Marian Marienescu – îi îndemna pe „protopopi, preoţi, cărturari 

şi dascăli… să adune poveşti şi cântece populare şi colinde”. Preotul chitighăzean descrie viaţa 

dintr-o casă ţărănească, portul popular de odinioară, dar şi mentalitatea românilor din Chitighaz. 

Referitor la istoria mai recentă a românilor chitighăzeni, cei mai fideli interlocutori ai cercetătoarei 

Mihaela Bucin sunt soţii Gheorghe şi Florica Santău. Tot din acest capitol aflăm şi povestea 

întemeierii celui mai „tânăr” sat românesc din Ungaria, Otlaca-Pustă, înfiinţat de Ştefan Rusu, 

poreclit Părădaică, în anul 1895. Povestirile culese de Mihaela Bucin la românii din Chitighaz, 

Aletea, Otlaca-Pustă, Micherechi şi Cenadul Unguresc au în centru condiţia socială a acestora pe 

parcursul secolului 20, de la statutul de ţăran sărac şi slugă la alte neamuri mai înstărite, până la 

drama chiaburului din anii 1950.  

Ultimul mare capitol al lucrării evocă primele încercări de instituţionalizare a cercetărilor 

asupra românilor din Ungaria, care au venit din partea Catedrei de română de la Universitatea din 

Budapesta, pe la mijlocul anilor 1950, iniţiativă preluată apoi, prin anii 1960, probabil încurajate de 

unele directive de partid, de către Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Aici se 

înfiinţează, pe 1 decembrie 1962, un Cerc folcloric, care însă nu a funcţionat cu rezultatele 

aşteptate, mai ales datorită lipsei de pregătire a membrilor, care erau dascăli şi animatori culturali 

locali, dar care nu deţineau metode teoretice, nici practice, în domeniul etnografiei. Singurul care s-

a remarcat din acest cerc a fost jurnalistul şi folcloristul Alexandru Hoţopan, care a depus decenii 

de-a rândul o muncă asiduă în colecţionarea şi cercetarea folclorului local din Micherechi, 
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Chitighaz, Otlaca şi satele bihorene, Bedeu, Săcal, Apateu. Hoţopan a fost cel care i-a descoperit pe 

cei doi povestitori importanţi, Teodor Şimonca din Chitighaz şi Mihai Purdi din Otlaca-Pustă, şi tot 

de numele lui se leagă editarea şi publicarea în formă tipărită (în doar 10 exemplare, pe cheltuială 

proprie), a monografiei comunei Micherechi, scrisă în 1934 de Teodor Pătcaş. Cercetând şi 

analizând această monografie finalizată la numai 14 ani după separarea teritorială de la 1920, 

Mihaela Bucin remarcă că, de fapt, monografia lui Pătcaşu este „prima scriere descoperită până 

acum, care păstrează atmosfera unor români dezorientaţi, exilaţi prin trasarea noilor frontiere”.  

În finalul lucrării sale, autoarea Mihaela Bucin constată că „fenomenul povestitului şi 

povestitorii români din Ungaria reprezintă un model de înţelepciune”. Pentru a ne convinge singuri 

de această certitudine merită neapărat citite ultimele 50 de pagini ale cărţii, care cuprind un 

repertoriu tematic de naraţiuni contemporane, înregistrat la români mai vârstnici, din satele 

româneşti din Ungaria. 

Nu putem încheia fără să facem o apreciere referitoare la alegerea foarte potrivită a imaginii 

de pe coperta cărţii, care ilustrează o lume românească prea puţin cunoscută, sau deja uitată, din 

satul Micherechi. Profesoara Mihaela Bucin cunoştea această fotografie încă de pe la sfârşitul anilor 

1990, de la o fostă studentă a ei de la facultatea de la Bichişciaba, Mariana Netea. Moara de vânt a 

lui Mihai Trifa a fost proprietatea străbunicilor Marianei Netea, cândva la începutul secolului XX. 

Primul care a scris în paginile Foii Noastre despre moara Trifeştilor a fost Vasile Martin, azi 

profesor pensionar, care între anii 1980–82 a fost jurnalist la Foaie. Acesta a reuşit să afle o 

frumoasă poveste ascunsă în spatele acestei imagini, spusă de Gheorghe Marc, un micherechean pe 

atunci de 80 de ani: „Când eu am fost copil, moara Trifeştilor o fost tema discuţiilor noastre fără 

sfârşit, anume care este mai înaltă: biserica sau moara. Io şi acuma zic că biserica o fost mai înaltă 

cu uarice. Dar şi moara aşe o arătat între casele din Micherechi, ca şi cloşca între puii săi. Când io 

m-am născut, moara o fost deja. Cam în anul 1900 u-or putut-o construi. Sunt bătrân, dar parc-ar 

fi în faţa ochilor clădirea mare şi locuinţa familiei Trifa, hambarele tot din cărămidă şi fântâna cu 

furcă (cumpănă) şi cu jgheabă, de unde se adăpau caii prinşi la căruţe, cu care se transportau cele 

de măcinat. Mai târziu, furca s-a luat jos, şi fântâna au făcut-o cu roată, pe atunci şi aceasta o fost 

o raritate în sat. (…) Înaintea bătăii din 1914 o şi vândut-o. După câte ştiu io, o primit bani frumoşi 

pă ea, dar cu războiu, aceşti bani n-or avut nici o valoare. Dar ş-au vindut totodată şi maşinile şi 

din moară nu a rămas nimic. Într-un timp scurt, în locul ei o funcţionat o staţie vamală, azi nici de 

asta nu să mai şti.” (Fragment din articolul lui Vasile Martin, apărut în Foaia Noastră, 19 martie 

1982, p. 7.) 

În realizarea tipografică a cărţii a avut o deosebită contribuţie şi tehnoredactorul Ioan Nistor, 

care s-a însufleţit mai ales la textele autentice, culese la românii de la sate, amintindu-i de copilăria 

sa din satul natal, Micherechi, precum şi-a dat toată ştiinţa şi în crearea copertei cărţii, care 

ilustrează o moară străveche din Micherechi, de care, prin rude comune, se leagă şi el personal. 

În existenţa de 30 de ani a Editurii NOI din Jula, cartea Povestitori şi repertoriu narativ în 

comunităţile româneşti contemporane, din Câmpia Ungară este prima lucrare editată, care are şi un 

număr ISBN pentru varianta electronică – ISBN 978-615-81195-3-5 (PDF) – însemnând că volumul 

a fost introdus şi în colecţia Bibliotecii Digitale a Bibliotecii Naţionale Széchényi din Budapesta. 

Cartea profesoarei Mihaela Bucin poate fi citită şi descărcată gratuit (cu acordul autoarei) 

din Biblioteca Virtuală a Românilor din Ungaria, de la următoarea adresă: 

https://bibliotecaromaneasca-hu.ro/mihaela-bucin-povestitori-si-repertoriu-narativ-in-comunitatile-

romanesti-contemporane-din-campia-ungara-2021/ 
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