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DoAMnele Au vreMe... 
Scurt	argument	 

pentru	un	titlu	indeterminat

24	 august	 2006,	 puțin	 înainte	 de	 prânz1.	 Cu	Mihaela	Bucin,	 de	 la	 Szeged	 și	
Emilia	Martin,	de	la	Gyula,	la	Micherechi,	acasă	la	Eva	Sava	–	Vuța,	care	povestea	
despre	familia	sa.	La	un	moment	dat,	Emilia,	care	este	nepoată	a	Vuței,	a	întrerupt-o	
brusc	cu	o	frază	de	genul	„extraordinar,	mie	nu	mi-ai	spus	asta	niciodată!”	Femeia	a	
privit-o	uimită	și	apoi	a	răspuns,	după	părerea	mea,	memorabil:	„Tu	vii	de	fiecare	dată	
cu	temele	tale!	Vrei	să	știi	despre	una,	despre	alta…	Dar doamna, doamna are vreme!”.	
Un	timp,	ne-am	amuzat	toate	trei	de	această	caracterizare	care	părea	paradoxală.	în	
fond,	în	vreme	ce	Emilia	este	originară	din	sat	și	îi	ascultă	mereu	pe	toți	localnicii,	eu	
eram	venită	pentru	puțin	timp,	și	chiar	în	ziua	aceea	aveam	un	program	plin,	cu	multe	
întâlniri	așezate	una	după-alta.	

în	ultimul	an,	de	când	am	transcris	ori	am	reascultat	interviurile	numeroase	și	
foarte	lungi	care	au	fost	înregistrate	cu	începere	din	anul	2006	de	la	locuitorii	români	
din	Ungaria,	 am	 avut	 sentimentul	 reconfortant	 că	 toate	 acele	 întrevederi	 au	 fost	
făcute	fără	nicio	presiune	a	timpului.	Ca	și	când	nu	am	fi	avut	întotdeauna	mașinile	
pe	podurile	din	fața	caselor	interlocutorilor	noștri,	pregătite	să	ne	întoarcem	când	la	
Gyula,	când	la	Szeged	ori	chiar	la	Timișoara,	ca	să	nu	ratăm	numeroasele	îndatoriri	
din	agendele	noastre…	Ca	și	când	povestitorii	noștri	nu	ar	fi	avut,	la	rândul	lor,	o	
mulțime	de	munci	pe	care	trebuia	să	le	facă	în	gospodării…	Povestirile	produse	stau	
mărturie	pentru	o	stare	de	sinceritate	și	tihnă,	un	timp	privilegiat,	pe	care	cei	care	

1 înregistrările	 efectuate	 în	 anul	 2006	 au	 fost	 parte	 a	 proiectului	 de	 cercetare	Populații istorice 
românești astăzi,	finanțat	de	Ministerul	afacerilor	Externe	al	româniei.	
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au	ascultat	și	cei	care	au	povestit	au	acceptat	să-l	decupeze	în	mod	sincron,	într-un	
exercițiu	reiterat	al	mărturisirii.	

Observația	Vuței	de	acum	un	deceniu	pare	cea	mai	potrivită	descriere	pentru	
circumstanțele	care	au	condus	la	aceste	povestiri.	șapte	autoare,	Mihaela	Bucin,	Oana	
Florea,	Otilia	Hedeșan,	Florentina	Leucuția,	Nicoleta	Mușat,	Corina	Popa	și	Monica	
Vlad	au	ascultat	șapte	povestitori	‒	sau,	cum	a	devenit	relevant	abia	la	definitivarea	
volumului,	șapte	povestitoare	‒	anume	pe	ana	Bocsor,	Florica	Godja,	Vioara	Oroian,	
ana	Petrușan,	Maria	Pilan	Kalcsó,	Florica	Santău	și	Eva	Sava.	Confesiunile	ample	
și	nuanțate	consemnate	le	solidarizează	pe	autoare	și	pe	povestitoare	lor,	 	care	au	
străbătut	 împreună,	 cu	 empatie,	 încredere	 reciprocă	 și	 răbdare,	 drumul	 anevoios	
al	 rememorării.	Doamnele au vreme…	 a	 devenit,	 astfel,	 o	 formulă	 a	 solidarității	
coproductive	a	acestor	texte,	în	care,	dealtfel,	în	mod	deliberat,	vocile	povestitoarelor	
alternează	cu	cele	ale	autoarelor.

Ca	toate	interacțiunile	comunicaționale,	și	aceste	povestiri	au	fost	modulate	de	
câteva	circumstanțe	relevante.	astfel,	toate	povestitoarele	sunt	românce	care	locuiesc	
în	Ungaria,	în	vreme	ce	toate	autoarele	sunt	românce	care	vin	din	românia,	ceea	ce	
conduce	povestirile	spre	un	tip	de	enciclopedie	explicativ-descriptivă,	informațiile	fiind	
prezentate	deja	cu	gândul	 la	un	destinatar	care	nu	e	suficient	de	informat,	care	are	
nevoie	de	 lămuriri	pentru	a	 înțelege	pe	deplin	mesajul,	 fapt	 implicit	pozitiv,	fiindcă	
astfel	povestirea	devine	detaliată.	decurgând	direct	de	aici,	limba	în	care	se	vorbește	
este,	adesea,	punctată	de	formule	neologice	ori	fără	particularitățile	dialectale	specifice,	
revenind,	apoi,	în	măsura	în	care	povestitoarele	constată	că	sunt	înțelese,	la	grai.	

Mai	apoi,	în	pofida	faptului	că	cercetările	de	teren	în	care	au	fost	realizate	aceste	
întrevederi	nu	au	avut	o	miză	feministă,	alăturarea	povestirilor	despre	viețile,	familiile	
și	 lumea	satelor	 locuite	de	 români	din	Ungaria	 spuse	 în	mod	exclusiv	de	 femei	din	
cadrul	comunității	are	și	o	consistentă	componentă	de	gen.	întrucât,	 în	majoritatea	
cazurilor,	discuțiile	purtate	au	fost	de	tipul	interviului	liber,	fiind	avansate	teme	foarte	
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generale	de	discuție,	 fără	chestionare	punctuale	care	să	fie	urmate	ferm,	povestirile	
sunt	 interesante	 și	 în	măsura	 în	 care	 subliniază	 ce	 este	 important	 de	 spus	 pentru	
femei,	cum	anume	evaluează	ele	viața	propriei	comunități	și	cum	pun	în	discurs	aceste	
opțiuni.	Ce	se	spune	de	la	bun	început,	ce	se	spune	după	un	timp,	care	sunt	procedeele	
discreției,	despre	ce	se	păstrează	tăcerea,	ce	se	ignoră	ca	irelevant	pur	și	simplu	sunt	
aspecte	care	pot	fi	identificate	în	povestirile	din	acest	volum	și	care	au	fost	prezentate	
ca	atare	în	metapovestirile	care	le	însoțesc.

în	sfârșit	 și	 ținând	cont	de	aceste	circumstanțe,	 textele	din	acest	volum	oferă	
o	mărturie	despre	felul	în	care	se	povestește	în	limba	română	în	satele	din	Ungaria,	
în	 rândul	 populației	 minorității	 istorice	 române,	 la	 începutul	 secolului	 al	 XXI-lea.	
Imaginea	obținută	este	fragmentată	de	gen	și	este	limitată	spațial,	în	sensul	în	care	
povestitoarele	 sunt	 originare	 din	 patru	 localități	 (Micherechi,	Chitighaz,	Bătania	 și	
Otlaca-Pustă)	din	cele	24	în	care	sunt	recenzați	români	în	Ungaria.	Pe	de	altă	parte,	
această	imagine	este	relevantă	sub	aspectul	profunzimii	temporale,	în	sensul	în	care	
povestitoarele	antologate	aici	acoperă,	practic,	cu	memoria	personală,	nu	mai	puțin	de	
un	secol.	Cea	mai	vârstnica	dintre	naratoare,	Vioara	Oroian,	s-a	născut	în	1914,	iar	
cea	mai	tânără,	Maria	Pilan	Kalcsó,	în	1960,	astfel	încât	ele	baleiază	quasi-totalitatea	
palierelor	 temporale	 care	 marchează	 istoria	 comunității	 românești	 din	 Ungaria	 în	
configurația	sa	actuală.	

Povestirile	 spuse	 și	 ascultate	 pe	 parcursul	 ultimului	 deceniu2,	 apoi	 transcrise3 
și	 interpretate	 aici	 se	 referă	 la	 familii	 și	 la	 figurile	memorabile	 din	 cadrul	 acestora	

2 Cercetarea	Mihaelei	Bucin	cu	Florica	Santău	se	extinde	pe	două	decenii,	având	cea	mai	mare	fidelitate	
în	sensul	observării	rezistenței	/	transformării	perspectivei	povestitorului	asupra	lumii	și	asupra	lui	
însuși	de-a	lungul	timpului.	

3 Pentru	redarea	textului	am	optat	pentru	o	variantă	simplificată	de	transcriere	fonetică,	propusă	de	
Florentina	Leucuția.
am	redat	aspectele	 fonetice	 specifice	acolo	unde	pot	fi	 folosite	 literele	 alfabetului,	 de	 exemplu:	
diftongarea	vocalei	o în	poziție	inițială	şi	în	silabele	accentuate:	uom	(om);	transformarea	unor	vocale	
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(bunici,	părinți,	fii),	la	călătorii	exemplare	(din	america	la	Moscova,	de	la	Budapesta	
la	Constanța,	sau	de	la	Sighidin	la	arad)	sau	evocă,	chiar	dacă	indirect	sau	marginal,	
momente	 istorice	–	 reper	pentru	 regiune	 (Primul	război	Mondial,	Cel	de-al	doilea	
război	 Mondial,	 cu	 modificările	 de	 frontiere	 produse	 în	 ambele	 cazuri,	 perioada	
comunistă	 și	 anii	 imediat	 următori	 căderii	 Cortinei	 de	 Fier).	 Ele	 sunt	 evocatoare	
pentru	istoria	prin	care	a	trecut	comunitatea	românilor	din	Ungaria	în	ultimul	secol,	
dar,	în	egală	măsură,	ele	exprimă	un	mod	de	a	interpreta	pentru	uzul	ascultătorului	
îndepărtat	/	apropiat,	ceea	ce	s-a	întâmplat,	printr-un	efort	susținut	de	autoidentificare	
și	de	construire	a	memoriei	personale	în	cadrele	mai	largi	ale	celei	de	grup.	

în	anumite	condiții,	de	exemplu	e	>	ă:	mărg (merg);	u > o:	on (un),	jor (jur);	i >	î:	pățî (păți);	
redarea	grupurilor	ge,	gi	prin	je,	respectiv	ji:	ajunje (ajunge),	ajunji	(ajungi).	
de	asemenea,	am	simplicat	redarea	particularităților	dialectale	locale	după	cum	urmează:
diftongul ea	 la	 final	 de	 cuvânt	 devine	 e	 deschis	 (ę):	 a mea din	 româna	 literară	 devine	 a mę,	
transcris	 aici	 a me;	 re	 (rea)	 se	 pronunță	 rę;	 aceeași	 transformare	 are	 loc	 la	 imperfect:	 forma	
transcrisă	trecem (treceam)	se	pronunță trecęm.	atragem	atenția	asupra	omografiilor	care	apar	prin	
folosirea	acestei	variante	de	transcriere,	ca	de	exemplu:	trece	–	indicativ	prezent,	persoana	a	III-a,	
singular,	accentuat	trece	şi	trece	–	indicativ	imperfect,	persoana	a	III-a,	singular,	accentuat	trece;	
la	fel,	ţâne	–	ţâne,	zâce - zâce	etc.	același	fenomen	apare	şi	la	substantivele	terminate	în	e,	unde	
forma	nearticulată	e	omografă	cu	cea	articulată:	vulpe	–	vulpe	şi	vulpe	–	vulpea.	La	o	lectura	atentă,	
contextul	dezambiguizează	valoarea	acestor	omografe.	
în	 ceea	 ce	 privește	 consoanele	 și	 transformările	 lor	 în	 graiurile	 locale	 am	 procedat	 după	 cum	
urmează:	 t	urmat	de	e,	i	şi	de	diftongul	ea	se	pronunță	palatalizat:	 formele	transcrise	prin	carte,	
tine, teacă	se	pronunță	carťe,	ťine,	respectiv	ťeacă;	d	urmat	de	e, i	şi	de	diftongul	ea	se	pronunță	
palatalizat:	formele	transcrise	prin	arde,	dinț (dinți),	deal	se	pronunță	arďe,	ďinţ,	respectiv	ďeal.	n 
urmat	de	e, i	se	pronunță	muiat:	mâne (mâine),	ani	se	pronunță	mâńe,	respectiv	ańi;	b	urmat	de	
diftongul	ie	devine	bď:	bdet	(biet)	se	pronunță	bďet;	m	urmat	de	i	sau	de	diftongul ie	devine	mń:	
amnirosî,	(mirosi)	mnel	(miel)	se	pronunță	amńirosî,	respectiv	mńel;	ch	urmat	de	e,	i	se	palatalizează:	
tem	(chem);	rotie	(rochie)	se	pronunță	ťem,	roťie;	gh	urmat	de	e,	i	se	palatalizează:	deață	(gheață);	
privedi	 (priveghi)	 se	pronunță	ďeaţă,	priveďi.	p urmat	de	diftongii	 ie	 şi	 ia	 se	palatalizează:	 tept 
(piept),	teatră	(piatră)	se	pronunță	ťept,	ťeatră. 
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A hölgyeknek vAn iDejük… 
Egy	meghatározatlan	 
cím	rövid	indoklása

2006.	 augusztus	 24.	 van,	 valamivel	 dél	 előtt.	 a	 Szegedről	 érkezett	 Bucin	
Mihaelával	és	a	Gyuláról	érkezett	Martyin	Emíliával	Méhkeréken	vagyunk,	Száva	Éva	
–	Vuca	 –	 otthonában,	 aki	 a	 családjáról	mesél.	 Egyszer	 csak	Emília,	 aki	mellesleg	
Vuca	unokahúga,	félbeszakítja	őt	egy	„fantasztikus,	ezt	nekem	soha	nem	mesélted!”	
felkiáltással.	az	asszony	csodálkozva	nézett	rá,	majd	azt	válaszolta,	hogy	„Te	mindig	
a	saját	témáiddal	állsz	elő.	Tudni	akarsz	erről	meg	arról...	de	a	hölgynek,	a	hölgynek	
van	 ideje!”.	 Egy	 ideig	 mindhárman	 elszórakoztunk	 ezen	 az	 önellentmodónak	 tűnő	
következtetésen.	Tulajdonképpen,	míg	Emília	a	faluból	származott	és	számtalanszor	
hallgatta	a	helybéliek	történeteit,	én	csak	rövid	időre	érkeztem	és	aznap	igen	zsúfolt	
programom	volt,	sok	egymást	követő	találkozóval.

az	 utóbbi	 évben,	mióta	 elkezdtem	 átírni,	 vagy	 újrahallgatni	 a	magyarországi	
románokkal	2006.	után	készített	számtalan,	és	igen	hosszú	interjút,	arra	a	kellemes	
felismerésre	jutottam,	hogy	mindazok	a	találkozók	az	 idő	nyomása	nélkül	zajlottak.	
Mintha	autóink	nem	álltak	volna	mindg	az	interjúalanyok	háza	előtti	hidakon,	készen	
hogy	 visszavigyenek	 hol	 Gyulára,	 hol	 Szegedre	 vagy	 éppen	 Temesvárra,	 nehogy	
lekéssük	bármelyik	teendőt	a	sok	közül,	melyek	a	zsúfolt	határidőnaplóinkban	álltak	
bejegyezve.	Mintha	a	mesélőinknek	nem	lett	volna	éppen	elég	dolga	a	házaik	körül,	a	
gazdaságaikban...	az	elhangzott	történetek	egy	őszinte	és	nyugodt	állapotról	tesznek	
tanúvallomást,	egy	olyan	kiváltságos	időt	képviselnek,	melyet	mind	a	mesélő,	mind	a	
hallgatóság	összhangban	 elfogadott,	 hogy	 elkülönítve	kezel,	mint	 a	megnyilatkozás	
ismétlődő	gyakorlatát.
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Úgy	tűnik,	hogy	Vuca	egy	évtizede	elhangzott	észrevétele	illik	legjobban	azokra	
a	körülményekre,	melyek	ezekhez	az	elbeszélésekhez	vezettek.	a	hét	szerző,	Mihaela	
Bucin,	Oana	Florea,	Otilia	Hedeșan,	Florentina	Leucuția,	Nicoleta	Mușat,	Corina	Popa	
és	Monica	Vlad	elbeszéléseiket	hét	mesélőtől,	azaz	–	amint	a	kötet	véglegesítésénél	
kiderült	–	hét	mesélő	nőtől	gyüjtötték,	nevük	szerint	Bocsor	anna,	Godzsa	Flórika,	
Vioara	Oroján,	Petrusán	anna,	Kalcsó	Pilán	Mária,	Szántó	 (Györgyné)	Flórika	 és	
Száva	Éva.	a	feljegyzett	megnyilatkozások	átfogó	és	árnyalt	jellege	miatt	a	szerzők	
és	forrásaik	között	összhang	alakult	ki,	miközben	együtt,	empatikusan	és	kölcsönös	
bizalommal	tették	meg	a	visszaemlékezés	rögös	útját.	Ily	módon	a	Hölgyeknek	van	
idejűk...	 mondat	 ezen	 szövegek	 együttműködő	 szolidaritásának	 kifejezésévé	 vált,	
melyekben	a	mesélők	és	a	szerzők	hangja	nem	véletlenül	hallható	váltakozva.

Mint	 bármely	 kommunikációs	 kölcsönhatás	 esetében,	 ezen	 történetek	 is	 ki	
voltak	 téve	 néhány	 „modulációnak”,	 az	 adott	 körülményeknek	 megfelelően.	 Így	
mindegyik	 forrás	 egy	 Magyarországon	 élő	 román	 asszony	 volt,	 míg	 a	 szerzők	
mindannyian	 romániából	 érkeztek,	 ami	 miatt	 az	 elbeszélések	 egy	magyarázó-leíró	
enciklopédia	jellegét	öltik	magukra.	az	átadott	információk	eleve	azzal	a	gondolattal	
lettek	 megfogalmazva,	 hogy	 a	 címzettek	 nem	 kellőképpen	 informáltak,	 bizonyos	
magyarázatra	van	szükség	az	üzenet	teljes	átadásához,	ami	ugyanakkor	egy	kedvező	
helyzetet	hozott	létre,	mivel	így	a	történetek	részletekben	gazdagok.	Ebből	kifolyólag	
az	 elbeszélésekben	 használt	 nyelv	 sűrűn	 tartalmaz	 neologizmusokat,	 	 kihagyva	 a	
jellegzetes	helyi	nyelvjárás	elemeit,	majd	amikor	a	forrás	meggyőződött	hogy	az	általa	
elmondottakat	helyesen	értelmezték,	visszatért	a	helyi	nyelvjárás	használatához.	

Mindezek	 mellett,	 annak	 ellenére,	 hogy	 a	 terepen	 végzett	 kutatások,	 melyek	
keretében	ezek	az	interjúk	készültek,	nélkülöztek	bármiféle	feminista	jelleget,	a	kizárólag	
a	közösséghez	tartozó	asszonyok	által	mesélt	és	egymás	után	felsorolt	élet-	és	családi	
történetekben,	 a	magyarországi	 románok	 lakta	 falvak	 életét	 ecsetelő	 elbeszélésekben	
egy	határozott	 női	 vonás	 érezhető.	Mivel	 a	 legtöbb	 esetben	 az	 elbeszélések	 általános	



15Egy mEghatározatlan cím rövid indoklása

témákat	felölelő	szabad	interjúk	formájában	zajlottak,	pontosan	követendő,	rendszerezett	
kérdőívek	használata	 nélkül,	 az	 elbeszélések	 abból	 a	 szempontból	 is	 érdekesek,	 hogy	
kiemelik,	 mi	 az	 amit	 fontos	 elmondani	 a	 nők	 számára,	 hogyan	 értékelik	 ők	 a	 saját	
közösségük	életét	és	hogyan	hozzák	szóba	az	itt	felmerülő	lehetőségeket.	

a	 kötet	 elbeszéléseiben,	 melyeket	 változatlanul	 mutatunk	 be	 az	 őket	 kísérő	
metatörténetek	keretében,		könnyen	feliserhetőek	a	témák	melyek	elhangzanak	már	az	
elbeszélés	elején,	melyek	egy	idő	után	kerülnek	elmondásra,	a	diszkréció	megnyilvánulása,	
az	amit	nem	hoznak	szóba	és	amit	irrelevánsként	figyelmen	kívűl	hagynak.	

Végül,	 és	 az	 adott	 körülményekre	 való	 tekintettel,	 a	 kötetben	 bemutatott	
elbeszélések	feltárják	hogyan	mesélnek	románul	a	magyarországi	falvakban,	az	itteni	
román	történelmi	kisebbség	köreiben	a	XXI	század	elején.	a	feltáruló	kép	osztott	a	női	
jelleg	által	és	térben	korlátolt,	mivel	a	mesélő	asszonyok	a	Magyarországon	található	
24	románok	által	is	lakott	település	közül	négy	településről	származnak	(Méhkerék,	
Kétegyháza,	Battonya	és	Pusztaottlaka).	

Másrészről,	a	kialakult	kép	meghatározó	az	időbeli	mélység	tekintetében,	mivel	a	
könyvben	bemutatott	mesélő	asszonyok	személyes	emlékezete	gyakorlatilag	egy	egész	
évszázadon	terjed	át.	a	legidősebb	mesélő,	Vioara	Oroian,	1914-ben	született,	míg	a	
legfiatalabb,	Pilán	Kalcsó	Mária,	1960-ban,	ily	módon	végigpásztázva	az	összes	időbeli	
mérföldkövet,	amely		meghatározó	a	jelenlegi	magyarországi	román	közösség	számára.		

az	 utóbbi	 évtized	 folyamán	 elmesélt	 és	 meghallgatott1 ,	 majd	 átítrt, és	 itt	
értelmezett	 történetek	 családokat	 és	 ezek	 kiemelkedő	 tagjait	 (nagyszülőket,	
szülőket,	gyermekeket)	mutatják	be,	rendkívüli	(amerikától	Moszkváig,	Budapesttől	
Konstancáig	vagy	Szegedtől	aradig	 tartó)	utazásokat	mesélnek	el,	vagy	–	ha	csak	
közvetve	 vagy	 érintőlegesen	 is	 -	 helyi	 érdekkel	 bíró	 történelmi	 eseményeket	 (Első	

1 Bucin	Mihaela	kutatása	Szántó	Flórikával	két	évtizeden	át	készült,	és	a	leginkább	pontosnak	minősűl	
abban	 a	 tekintetben,	 hogy	 megfigyeli	 a	 mesélő	 világra	 és	 önmagára	 vonatkozó	 nézőpontjának		
megtartását	/	átalakulását	az	időben.
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Világháború,	 Második	 Világháború	 az	 ezeket	 követő	 államhatár	 módosításaival,	 a	
kommunista	időszak	és	a	vasfüggöny	lebontását	követő	első	évek)	idéznek	fel.	Ezek	
mind	 emlékezetesek	 a	 magyarországi	 románok	 legutóbbi	 évszázadának	 történelme	
szempontjából,	de	ugyanakkor	egyenlő	mértékben	egy	értelmezési	módot	jelentenek	
a	távoli/közeli	hallgatóság	számára,	mely	egy	jelentős	önmeghatározási	erőfeszítés	és	
a	személyes	emlékezés	a	csoportos	emlékezés	szélesebb	kereteiben	való	építése	által	
valósult	meg.	
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FloriCă, DrAgu’ tăiCuțî! 
repovestiri	de	familie,	din	Chitighaz

Et no l o g u l fac E t E r E n u l

Noțiunea	etnologie	a	fost	folosită	pentru	prima	oară	în	anii	1780,	de	elvețianul	
alexandre	César	de	Chavannes,	în	tratatul	său	Anthropologie ou science générale de 
l’homme: pour servir d’introduction à l’étude de la philosophie et des langues, et de 
guide dans le plan d’éducation intellectuelle.	 Chavennes	 definea	 etnologia	 ca	 fiind	
„știința	omului	considerat	ca	aparținând	unei	specii	răspândite	pe	glob	și	divizate	în	
diverse	corpuri	de	societăți	sau	națiuni	ocupate	să-și	urmeze	nevoile	și	gusturile	proprii,	
mai	mult	sau	mai	puțin	civilizate”.	Etnologia	inițiază	studiul	unei	populații	prin	contact	
direct	cu	cea	mai	mică	unitate	a	acesteia,	omul,	aflat	în	relație	cu	cu	mediul	pe	care	și-l	
făurește	și	în	care	trăiește:	terenul.	Ca	să	ajungă	la	oameni,	etnologul	„face	teren”.	
și,	dincolo	de	faptul	că	verbul	semi-auxiliar	„a	face”	intră	în	nenumărate	construcții	
lexicale,	primind	o	multitudine	de	sensuri	(face	foamea,	face	baie,	face	bine,	face	un	
dans,	 face	pomul	de	Crăciun),	 în	expresia	„etnologul	 face	teren”,	 în	afară	de	faptul	
că	acesta	descinde	în	diverse	locuri,	în	sate	și	orașe,	prin	case	sau	la	bloc,	pe	coclauri	
autohtone	sau	în	țări	străine,	etnologul	chiar	face,	construiește	(ca	noțiune)	acel	teren.	
îl	delimitează	de	altele,	îl	compară	și	îl	confruntă	cu	altele	și,	în	sfârșit,	îl	valorifică,	
adică	pune	 în	ordine,	sistematizează	și	structurează	elementele	specifice	„terenului”	
respectiv	 și	 trage	 concluzii.	 Prin	 „teren”,	 etnologul	 înțelege	 metonimic	 obiectul	
muncii	sale:	omul.	Omul	care	povestește,	povestea	fiind	materialul	din	care	etnologul	
construiește.	și	astfel,	o	viață,	o	familie,	un	sat,	un	cartier,	un	grup,	o	populație	devin	
un	teren	etnologic.	

Etnologul	 își	 construiește	 un	 teren	 pe	 care	 îl	 locuiește	 o	 vreme	 alături	 de	
povestitorii	 (informatorii)	săi.	are	 însă	privilegiul	de	a	se	 întoarce	ori	de	câte	ori	e	
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necesar	 în	 terenul	 respectiv.	 Poate	 „face	 terenul”,	
apoi	 îl	 poate	 reface,	 o	dată	 și	 încă	o	dată.	 îl	 poate	
reconstrui	parțial	sau	total,	după	ce	a	parcurs,	între	
două	 descinderi,	 o	 bază	 de	 date,	 arhive	 ori	 studii,	
după	ce	a	ascultat	alți	povestitori	sau	pe	aceiași,	dar	
în	alte	circumstanțe.	

Ca	 pretutindeni,	 și	 când	 vorbim	 despre	
localitățile	 cu	 români	 din	 Ungaria	 contemporană,	
nu	trebuie	să	ne	gândim	la	un	teren,	ci	 la	terenuri.	
aceste	 terenuri	 pot	 fi	 definite	 dintr-o	 perspectivă	
etnică,	 și	 atunci	 sunt	 românești,	 dar	 și	 ungurești,	
slovace,	șvăbești,	țigănești,	sârbești.	depinde	ce	fel	de	
grupuri	conviețuiesc	alături	de	români.	Pot	fi	terenuri	
dispărute	și	refăcute,	ca	cel	al	evreilor	din	Chitighaz,	
despre	care	au	rămas	sursele	de	informare,	dar	foarte	
puțini	informatori.	Etnologul	face	teren,	în	sensul	că	
îl	 străbate	cu	pasul,	bate	 la	porți,	 intră	 în	case,	 își	
desfășoară	 aparatele	 de	 înregistrat,	 fotografiat	 și	
scanat	 pe	 aceeași	masă	 pe	 care	 povestitorii	 locului	
au	pus	o	cafea,	o	 farfurie	cu	prăjituri,	un	pahar	de	
apă.	și	apoi,	toate	aceste	elemente,	oameni,	obiecte,	
dar	 mai	 ales	 vorbe,	 amintiri	 și	 prezent,	 încep	 să	
se	 împletească	 simbiotic.	 din	 această	 simbioză,	
etnologul	„face”	terenul.	E	un	fel	de	laborant	căruia	
uneori	îi	reușesc	experiențele,	alteori,	mai	puțin.

Terenul	 despre	 care	 voi	 vorbi	 în	 continuare	
a	 fost,	 pentru	 mine,	 un	 privilegiu.	 în	 apropierea	

mamă văduvă  
cu două fete orfane,  
Florica și mărișcuța lu Gugu;

Fotografie din arhiva  
doamnei  profesoare  
Florica Santău
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orașului	Gyula	(în	limba	română	ortografiat	Giula	sau	Jula)	se	găsea	încă	din	secolul	
al	XV-lea	 localitatea	Chitighaz,	 populată	 de	maghiari	 și	 români1,	 pe	 care	 tătarii	 o	
distrug	în	incursiunea	lor	din	1686.	Noi	coloniști	români	au	fost	aduși	aici	începând	
din	 anul	 1702.	 înainte	 de	 1716,	 își	 alcătuiesc	 comunitatea	 bisericească,	 iar	 în	
1793	se	 înființează	școala	confesională.	despre	trecutul	acestei	 localități,	a	alcătuit	
o	 „monographie”	 preotul	 ortodox	 care	 a	 păstorit	 aici	 între	 1875-1920,	 Iosif-Ioan	
ardelean.	Lucrarea	sa	conține	numeroase	informații	despre	sat	și	locuitorii	acestuia,	
multe	de	sorginte	orală.	ardelean	explică	numele	localității	pe	baza	legendelor	locale,	
ca	 provenind	 din	 cuvintele	 ungurești	 „két”	 (doi,	 două)	 și	 „egyház”	 (biserică),	 fiind	
o	dovadă	că	 localitatea	a	avut	din	cele	mai	vechi	 timpuri	două	biserici.	după	ce,	 în	
1797,	 comuna	 ajunge	 în	 posesia	 contelui	almassy	 Ignác,	 subprefectul	 Timișoarei,	

1 Háan	Lajos,	Békésvármegye hajdana	(Trecutul	Comitatului	Bichiş),	Pest,	1870.

„ai lui Chicin”,  
în partea stângă  

bace Gheorghe tânăr; 

Fotografie din arhiva  
doamnei profesoare  

Florica Santău
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noul	proprietar	 începe	să	colonizeze	aici	(în	1804)	şi	 familii	de	unguri.	românimea	
din	Chitighaz	a	reprezentat	o	comunitate	izolată,	după	cum	menţionează	chiar	preotul	
ardelean	în	prefaţa	monografiei	sale,	datată	2	mai	1893:	„Se	cuvine	ca	să	cunoaştem	
şi	 istoria	 comunelor	 singuratice;	 pentru	 că	 un	 popor	 prin	 cunoştinţa	 istoriei	 sale	
proprie,	capătă	impuls	spre	înaintare,	pe	toate	terenele	vieţii	publice”2.	referindu-se	
la	supoziția	că	 localitatea	a	 fost	 întemeiată	de	unguri	 încă	pe	 timpul	regelui	ștefan	
cel	Sfânt,	preotul,	precum	cronicarii	români,	 își	prezintă	 intenția	etică	de	a	rămâne	
obiectiv	în	alcătuirea	„opului”	său:	„eu	nu	mă	voi	încumeta	a	reprivi	în	trecutul	prea	
îndepărtat,	nici	nu	mă	voi	lăsa	răpit	de	oare-care	parțialitate,	cum	fac	mulți	istoriografi	
în	scrierile	lor.	Cât	știu,	atâta	voi	scrie,	fiind	condus	de	ideia,	că	mai	bine	să	scriu	puține	
și	drepte,	decât	multe	și	nedrepte.”3	Privitor	la	importanța	istorică	a	momentelor	pe	
care	 le	evidențiază	 în	monografie,	autorul	 îl	 invită	pe	cititorul	viitorului	să	citească	
printre	rânduri,	căci	„în	împrejurări	și	lucruri	chiar	neînsemnate	la	aparință,	se	găsesc	
de	multe	ori	învățături	de	mare	însemnătate”.

„dreptele	 lucruri”	pe	care	preotul	a	 ținut	să	 le	 lase	 în	 lucrarea	–	care	poartă	
dedicația	„Sătenilor	mei”	–	devin	astăzi	puncte	de	reper	ale	procesului	„schimbării	la	
față”	a	acestei	localități	în	pragul	urbanizării	și	al	rătăcirii	aproape	totale	a	elementului	
românesc.	Pe	parcursul	unui	secol,	vechile	denumiri	topografice	românești	s-au	șters	
din	memoria	colectivității.	Locurile	numite	în	monografie	Sithiul	Moșului,	Sithiul	Popii,	
Sithiul	 Giurchaleștilor,	 Sithiul	 Vezuriștii,	 Hodoroagă,	 Maierele	 Huniadi,	 Holumbul	
Lupului	nu	le	mai	caută	astăzi	nimeni.	O	altă	informație	din	izvoare	orale,	fixată	în	
monografie,	se	referă	la	un	rit	de	construcție,	un	substitut	al	sacrificiului	ritualistic-
alimentar,	cu	scopul	„răscumpărării”	și	umanizării	locului4.	Vechii	români	din	Chitighaz	

2 Iosif-Ioan	 ardelean,	 Monographia comunii Chitighaz,	 Tiparul	 Tipografiei	 diecesane,	 arad,	 
1893,	p.	4.

3 Ibidem,	p.	5.
4	 Monica	Budiș,	Microcosmosul gospodăresc. Practici magice și religioase de apărare, Editura	Paideia,	
București,	p.52.
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își	plasau	locuințele	pe	 locuri	 faste,	desemnate	prin	aruncarea	unei	bucăți	de	pâine,	
sortită	să	devină	genius loci	cu	rol	protector:	„Se	zice,	că	nainte	de	ce	se	apucau	de	
facerea	unei	case,	aveau	datina	a	arunca	o	pogace,	și	pre	locul	unde	se	oprea	pogacea,	
acolo	 își	 făceau	 casa”.	 aplecarea	 părintelui	 ardelean	 –	 primul	 român	 din	 Câmpia	
Ungară	care	a	publicat	istoricul	unei	localități	în	limba	sa	maternă	–	spre	colecționarea	
faptelor	de	folclor	românesc	nu	este	întâmplătoare.	El	aparținea	acelei	generații5 care 
ținuse	 în	mână	circulara	din	1857	a	 lui	andrei	șaguna,	prin	care	Mitropolitul	–	 la	
solicitarea	 folcloristului	athanasie	Marian	Marienescu	 –	 îi	 îndemna	 pe	 „protopopi,	
preoți,	cărturari	și	dascăli…	să	adune	povești	și	cântece	populare	și	colinde.”6	Iosif-
Ioan	ardelean	a	fost	de	asemeni	membru	al	Societății	Maghiare	de	Folclor,	înființată	
în	1889,	și	a	participat	la	diferitele	întruniri	organizate	în	cadrul	acesteia.	

în	 prezent,	 conform	 paginii	 de	 internet	 a	 comunei	 Chitighaz	 (ortografiat	 și	
Chitichaz,	 în	maghiară	Kétegyháza),	 este	 un	 sat	 în	 districtul	Gyula,	 județul	Békés	
(Bichiș),	având	o	populație	de	3.858	de	locuitori	din	care	30	de	procente	s-au	declarat	
români	(în	2011).

am	locuit	în	comuna	Chitighaz	timp	de	opt	ani,	începând	din	1993,	și	m-am	
reîntors	 ori	 de	 câte	 ori	 am	avut	nevoie	 de	un	 teren	de	 cercetare,	 de	 precizări,	 de	
reluări,	de	clarificări	ale	elementelor	narative	pe	care	le-am	înregistrat,	inițial	pe	un	
mic	reportofon	cu	casetă,	apoi	cu	aparate	din	ce	în	ce	mai	moderne.	în	acest	timp,	
am	fost	educatoare	la	grădinița	în	care	se	țin	și	activități	în	română,	apoi	asistent	
universitar	 la	școala	superioară	pedagogică	din	Békéscsaba,	de	unde	am	trecut	 la	
Catedra	de	Limba	și	Literatura	română	a	Universității	din	Seghedin.	de-a	lungul	
acestor	ani,	am	avut	ocazia	să	mă	apropii	de	familia	lui	Gheorghe	Santău	și	a	soției	
sale,	Florica	Secan.	adică	Gheorghe	lu’	Chicin,	Florica	lu’	Gugu	și	cei	trei	copii	ai	
lor:	Gheorghica,	Petruca	și	Micuța.	Cei	doi	fii	mai	mari,	ingineri,	căsătoriți	la	rândul	

5	 Maria	Berényi	(red.), Chitighaz, Pagini istorico-culturale,	Comp-Press	Kft.,	Budapesta,	1993,	p.	21.
6	 Ovidiu	Bîrlea,	istoria folcloristicii românești,	Editura	Enciclopedică	română,	București,	1974,	p.	138.
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lor	și	fiecare	având	trei,	respectiv,	doi	fii,	au	făcut	
parte	 din	 „terenul”	meu	mai	 puțin	 în	mod	 direct,	
cât	mai	degrabă	prin	povestirile	mamei	lor.	însă	cu	
Micuța	sau	Floricuța,	mezina	familiei,	profesoară	de	
română	și	directoare	a	școlii	bilingve	din	localitate,	
am	 legat	 o	 prietenie	 frumoasă	 și	 îi	 datorez	 faptul	
de	a	mă	fi	ajutat	să	mă	integrez	într-o	lume	atât	de	
deosebită	de	cea	în	care	am	crescut,	de	a-mi	facilita	
contactul	 cu	 părinții	 săi,	 cu	 satul	 său,	 cu	 graiul	
românesc	vorbit	de	chitighăzeni,	precum	și	cu	limba	
maghiară	pe	care,	acum	25	de	ani,	nu	o	cunoșteam	
aproape	deloc.

Ideea	 de	 a-mi	 concepe	 teza	 de	 doctorat	 în	
etnologie,	despre	povestirile	de	viață	ale	românilor	din	
Ungaria	și,	în	primul	rând,	din	Chitighaz,	a	survenit	
atunci	 în	mod	 firesc.	Habitatul	 familiei	 Santău	 din	
Chitighaz	a	devenit	terenul	meu	pentru	mulți	ani	de	
zile,	 timp	 în	 care	 am	 înregistrat	 întregul	 tezaur	 al	
povestirilor	 de	 familie.	Terenul	 pe	 care	 l-am	 făcut,	
l-am	refăcut	și,	în	final,	îl	descriu	aici,	nu	mai	există.	
Ultimele	 înregistrări	 pe	 terenul	 familiei	 Santău,	
din	Chitigaz,	au	fost	cele	din	2006,	în	campania	de	
cercetare	 a	 satelor	 românești	 din	 Ungaria	 inițiată	
de	 Otilia	 Hedeșan,	 împreună	 cu	 echipa	 de	 autoare	
ale	acestui	volum.	în	septembrie	2016	și	în	martie,	
2017,	 am	 scanat	 fotografiile	 care	 însoțesc	 textul	
de	 față,	 în	apartamentul	Micuței,	din	orașul	Gyula.	

Familia Secan, „ai lui Gugu”. 
Florica și mărișcuța fetițe, la 
chervai, după duminica  
de Rusalii;

Fotografie din arhiva  
doamnei profesoare  
Florica Santău
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astăzi,	nici	părinții,	nici	cei	doi	frați	ai	ei	nu	mai	
sunt	în	viață.

Pov e s t i r i l e Fl o r i că i lu’  Gu G u 
t r a n s F o r m ă t e r e n u l ac e s ta î n 
tă r â m u l c e l ă l a l t

Comuna	 Chitighaz	 este	 un	 teren	 ofertant	
pentru	un	etnolog,	mai	ales	dacă	acesta	e	bilingv	
și	 e	 dotat	 cu	 informații	 concrete	 despre	 istoria	
locală.	 Povestirile	 pe	 care	 le-am	 înregistrat	 în	
familia	 Santău	 au	 transformat	 terenul	 în	 tărâm.	
Neologismul	 teren	 își	 are	 etimologia	 în	 francezul	
terrain, însemnând	întindere de pământ delimitată,	
cu	 sensul	 figurat	 de	 domeniu de activitate, 
preocupări.	 tărâm este	 un	 termen	 de	 origine	
turcească,	prezent	și	 în	maghiară	cu	forma	 terem 
și	cu	sensul	de	încăpere	mare, spațiu determinat și 
având un anumit scop. tărâm	înseamnă	în	română	
ținut,	 regiune,	 meleag;	 înseamnă	 și	 domeniu de 
activitate;	dar	mai	înseamnă	și	un	ținut	miraculos,	
din	basme,	aflat	în	afara	lumii	acesteia,	determinat	
adesea	ca	fiind	„celălalt	tărâm”,	un	spațiu	populat	
de	ființe	supranaturale	și	guvernat	de	legi	proprii.	
Cel	mai	 adesea	 e	 vorba	 de	 o	 lume	 paralelă,	 care	
nu	 se	 confundă	 însă	 cu	 „lumea	 cealaltă”,	 unde,	
în	 concepția	 folclorică,	 locuiesc	 morții.	 Cu	 efort,	
eroul	basmului	poate	pătrunde	în	„celălalt	tărâm”,	

mama lui bace Gheorghe, 
bunica Floricuței; 

Fotografie din arhiva 
doamnei profesoare  

Florica Santău
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îndrumat	de	bătrâne	înțelepte,	de	sfaturi	părintești	ori	de	animale	năzdrăvane.	în	niciuna	
din	povestirile	sale,	Florica	lu’	Gugu	nu	a	abordat	subiecte	legate	de	supranatural,	de	
mistic,	nici	măcar	de	superstițiile,	cu	care,	de	altfel,	e	plin	terenul	românesc	din	Ungaria.	
Totuși,	terenul	în	care	am	pătruns	prin	povestirile	ei	și	ale	celorlalți	membri	ai	familiei,	
este	un	tărâm	populat	de	personaje	care	au	aparținut	unui	spațiu	și	unui	timp	cu	legi	
proprii	și	personaje	bine	schițate,	dar	care	nu	mai	există	decât	în	povestirile	personale	și	
de	familie.	Cheia	pătrunderii	în	„celălat	tărâm	al	terenului”	este	reprezentată	de	talentul	
și	experiența	de	a	comunica	ale	povestitoarei.	

Ca	spațiu	de	cercetat,	 terenul	etnografic	 impune	niște	 legi	etice.	acestea	sunt	
mult	mai	nuanțate	când	e	vorba	despre	minorități	etnice,	despre	comunități	închise,	
care	au	anumite	experiențe	cu	intruși,	cu	străini,	chiar	cu	cercetători	anteriori.	Cea	
mai	mare	dilemă	etică	pe	care	am	întâlnit-o	în	terenul	meu,	a	fost	dorința	păstrării	
anonimatului	din	partea	informatorului.	adică	să	întreprinzi	o	cercetare	despre	care	
știi	că	este	destinată	sertarului.	în	2006,	la	Chitighaz,	pe	terasa	casei	moderne	a	fiicei	
sale,	Florica	Secan,	după	o	oră	și	mai	bine	de	înregistrări,	pune	din	nou	întrebarea:	
„da	ce	faceți	cu	aște?	Unde	le	scrieți?	Să	nu	mă	puneți	în	uișag	(în	ziar)!”	și	povestește	
cum	o	etnografă	din	comunitate,	o	persoană	cunoscută	și	apropiată	familiei,	i-a	promis	
că	nu-i	va	dezvălui	numele	în	presă,	dar	nu	s-a	ținut	de	cuvânt:	„Când	mi-am	căpătat	
uișagu	și	mi-am	văzut	numile,	am	plâns!”

în	 cadrul	 muncii	 de	 teren,	 scopul	 etnologului	 este	 ca	 oamenii	 să	 îi	 dezvăluie	
ceea	ce	știu	și	ceea	ce	cred	despre	situațiile,	evenimentele	și	personajele	din	terenul	
respectiv.	Pentru	a	căpăta	încrederea	povestitorului,	etnologul	folosește	diverse	tehnici	
și	mici	trucuri.	Pe	unele	le	învață	la	cursuri	sau	de	la	mentori,	pe	altele	le	descoperă	
singur.	Uneori	 ne	prefacem	naivi	 sau	neștiutori,	 contăm	pe	 faptul	 că	 omul	 cu	 care	
vorbim	e	dispus	cu	încântare	să	ne	fie	ghid	în	mediul	său.	Suntem	în	măsură	să	stabilim	
clar	ce	anume	cercetăm,	dar	și	să	ne	schimbăm	planurile	în	funcție	de	oferta	terenului,	
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suntem	în	măsură	să	oferim	răspuns	la	întrebarea	„de	ce	vă	interesează	aceste	lucruri,	
ce	faceți	cu	ele?”.

Florica	Secan	a	 fost	de	acord	 să	povestească,	dar	nu	a	dorit	 ca	povestirile	 să	
treacă	dincolo	de	„ușa	ogrăzii”.	a	murit	 în	2015.	și-a	petrecut	ultimii	ani	ai	vieții	
la	căminul	de	bătrâni	din	Gyula,	deoarece	singură,	acasă,	cât	timp	fiica	sa	se	afla	la	
școală	(ca	profesoară	la	liceul	românesc	din	Gyula),	nu	mai	putea	fi	în	siguranță.	Casa	
pe	 terasa	căreia	am	 înregistrat-o	povestind	acum	10	ani,	are	acum	alți	proprietari.	
deci,	terenul	familiei	Santău	din	Chitighaz,	s-a	închis.	Tărâmul	povestirilor	însă	este	
neschimbat.	 și	 acum	putem	vorbi	 deschis	 despre	 acesta:	 interdicția	 de	 a	 apărea	 în	
„uișag”	a	nanăi	Florică,	a	ținut	doar	atât	timp	cât	ea	era	în	viață.

am	înregistrat	primele	interviuri	cu	Florica	Santău,	născută	Secan	(a	lu’	Gugu)	
din	 Chitighaz,	 în	 anul	 1996,	 le-am	 reluat	 în	 2000,	 iar	 ultimele	 le-am	 realizat	 în	
2006.	Primele	 înregistrări	 le-am	făcut	 în	tindă,	adică	 în	bucătăria	casei	bătrânești,	
în	 prezența	 soțului,	 Bace	Gheorghe	 și	 a	 fiicei,	 Floricuța	 Santău,	Micuța,	 pe	 atunci	
directoare	a	școlii	generale	din	comună.	în	2006,	am	înregistrat	vara,	pe	terasa	casei	
fiicei,	împreună	cu	Otilia	Hedeșan.	Bace	Gheorghe,	între	timp,	murise.	în	bună	măsură,	
nană	Florică	repovestește	(oare	a	câta	oară?),	narațiunile	pe	care	le-a	spus	copiilor	săi,	
apoi	nepoților,	apoi	apropiaților	în	care	avea	încredere,	apoi	mie,	în	repetate	rânduri.	
Căci	eu	am	avut	timp	să	 le	ascult,	 iar	ea	a	fost	mulțumită	cu	ascultarea	mea.	Sunt	
povești	 de	 familie,	 amintiri	mărunte	 și,	 uneori,	 vesele,	 cu	personaje	din	 copilărie	 și	
tinerețe.	Povestirile	din	viața	personală	sunt	triste	și	reținute.	Unele	dintre	povestiri	
le-am	descoperit	și	în	volumul	Jerebetul (Din folclorul chitighăzean),	apărut	în	1988,	la	
Budapesta,	care	cuprinde	culegerile	Luciei	Borza7,	profesoară,	ziaristă,	fiica	preotului	
Borza,	cu	care	Chicineștii	au	fost	vecini.	dintre	cei	11	informatori	ai	Luciei	Borza,	

7 Lucia	Borza,	jerebetu (Din folclorul chitighăzean),	Publicaţie	a	Uniunii	democratice	a	românilor	
din	Ungaria,	Tankönyvkiadó,	Budapesta,	1988.
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patru	poartă	patronimul	Secan,	fiind	neamuri	cu	Nană	Florică,	deci	e	vorba	despre	o	
familie	de	povestitori,	mai	ales	femei,	născuți	între	1905	și	1959.

în	jurnalul	de	teren	care	însoțește	înregistrarea	din	2006,	am	notat	doar	atât:	
A murit Bace gheorghe, a murit gheorghica, Petruca e bolnav.
în	urmă	cu	șase	ani,	în	2000,	notasem	următoarele:
Chitighaz, anul 2000, luna noiembrie. Din punctul de vedere al mediului economic 
și al nivelului de trai, familia Santău, are o poziție materială confortabilă: 
locuință cu gaze naturale, apă curentă, baie; alimentația, modernitatea 
acareturilor gospodărești nu mai trădează nimic din atmosfera începutului de 
secol și din sărăcia despre care informatorii vorbesc în povestiri. Au povestit:
Szántó Flóra, Florica Santău, Floricuța lu’ Chicin; născută în 1959, în 
Chitighaz; Şcoala generală și liceul în limba maghiară, institut pedagogic, secția 
română-rusă, ortodoxă. interviu: Mihaela Bucin noiembrie, 2000.
Szántó györgy, gheorghe Santău, A lu’ Chicin; născut în 1926,la Chitighaz; 
două clase în limba maghiară, ortodox, mamă baptistă. interviu: Mihaela Bucin 
noiembrie, 2000.
Szántó györgyné, Florica Secan, căsătorită  Santău, A lu’ gugu, năcută în 
1928, la sălaș aparținând de Újkígyós, șase clase în limba maghiară, ortodoxă. 
interviu: Mihaela Bucin, noiembrie, 2000.

Chitighazul istoric a fost în bună parte proprietatea unui grof: contele Almassy. 
Aici și-a avut castelul de vară, există și azi, acolo, o școală agricolă. Florica Secan, 
a lu’ gugu, a fost printre ultimele chitighăzence care au putut povestit despre grof. 
Pentru ea, copil într-o familie săracă, rămasă orfană de tată, curtea grofului era 
un loc necunoscut. Am reținut din puținele referiri la grof mentalitatea populară cu 
care sunt priviți oamenii bogați care, cu ostentație, acționează nedemn de statutul lor 
social. Dacă în cazul săracilor îmbogățiți, modestia e o calitate, la bogații „de neam” 
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atitudinea de cumpătare e privită ca avariție iar mimarea sărăciei, ca exhibiționism 
inutil. Astfel, interlocutoarea Florica Secan din Chitighaz îl prezintă astfel pe contele 
Almassy: „Așe, om zgârcit o fost grofu… Dac-o mărs pă uliță ș-o aflat on dărab dă 
tégla (cărămidă), o fost képes (capabil) să s-aplece, s-o ardice și s-o duc-acas’!”

Soții Santău din Chitighaz au cumpărat actuala locuință de pe strada kossuth, 
în anii 1950. Până atunci au locuit în Satul nou, numit cândva și Colonia vanghel, 
după numele prefectului de giula, „solgăbirău care-a împărțât locuri dă căși la 
oaminii săraci”. Casa aceasta are prestigiu local: e „casă cârnă”, adică în formă 
de l, pe colț, cu ferestre înspre două străzi. A fost locuința mai multor generații de 
notari din comună, este așezată central, în spatele bisericii ortodoxe, în vecinătatea 
reședinței ultimului preot „adevărat” al satului, protopopul ioan Borza, cu care familia 
Santău a avut o relație cordială. în curtea imensă, în anii ’80, fata lor – ultima 
dintre cei trei copii – directoarea școlii românești din sat, și-a ridicat cu ajutorul 
părinților o casă impozantă, cu etaj, înconjurată de brazi. Sumele de bani cu care 
și-au sprijinit cei trei copii la ridicarea caselor, au fost obținute în primul rând din 
creșterea porcilor, o activitate care a adus mari beneficii sătenilor, în ultimele decenii 
ale perioadei socialiste. viața de familie se petrece în tindă, bucătăria cu târnaț, 
anexată casei bătrânilor. în tindă este apă curentă, convector cu gaze pentru încălzit, 
dar și o sobă clasică, de teracotă. Cămara spațioasă ce se deschide din bucătărie 
are aspect de farmacie: conservele, șuncile afumate și cârnații trădează bunăstare și 
meticulozitatea gospodinei, care a trecut de 70 de ani. Pe pereți sunt câteva farfurii 
ornamentale, două păretare cusute în tinerețe de Florica Secan, cu cugetări în limba 
maghiară despre atribuțiile stăpânei casei, o icoană nouă, pictată pe lemn, fotografiile 
celor trei copii la majorat și ale celor cinci nepoți, toți băieți. în intervalul de timp în 
care înregistrez, suntem în bucătărie trei persoane: soții Santău și eu. uneori vine 
și Micuța, fiica acestora care, de fapt, poartă numele mamei, Florica. Părțile unor 
narațiuni sunt spuse în limba maghiară, iar fiica reclamă în toate ocaziile: „Mămică, 
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spune rămânește!” uneori vine și câte un vecin, dar aceștia nu povestesc: n-au talent! 
Avem locuri fixe: „Bătrânul”, cum îl numesc soția și fiica pe gheorghe Santău, stă pe 
un scaun mic, imediat lângă ușă. eu stau la masa din mijlocul încăperii, iar stăpâna 
casei în fața mea. între timp, Bătrânul își aprinde cu gesturi lente, câte o ţigară. 
Florica cea tânără, deşi fumătoare înrăită, nu fumează în faţa părinţilor. nană 
Florică povesteşte viu, cu gesturi, câteodată cu lacrimi. Soţul ei povesteşte pătruns, 
calm, cu voce foarte joasă: parcă ar destăinui secrete. Soţia e vădit agasată când 
Bătrânul e în centrul atenţiei, n-are răbdare ca acesta să-şi sfârşească discursul. nu-l 
întrerupe direct, în schimb mă chestionează pe mine: „– nu iești flămândă, dragă? 
nu mânci plăcinte? Să nu-ț ferb tea? Da’ cafă?” Sună telefonul, bate clopotul. Cântă 
cocoșul. Spre seară, Bace gheorghe iese să hrăneasacă porcii… Cât lipsește, nană 
Florică îmi povestește despre copilăria soțului ei:

„Părințî lu’ Szántó bácsi n-or fost mai săraci ca părințî mei, da’ pă el l-or băgat 
dă sclugă. Mai mulți or fost în sat aceie care și-or dat pruncii dă sclugă, dăcât cei 
care nu. Să nu supăr pă nime, moșu meu o avut patru prunci și nici pă unu nu l-o dat 
sclugă. el s-o dus la Alete ș-o cumpărat doi vițăi, şi s-o dus cu ei la Medgheş și așa 
și-o câștigat pituța să-și crescă pruncii. Altu’ om dă vrâsta lui şi dă starea lui și-o 
dat toți patru prunci scluji și el o șezut acasă. Pruncu câștiga o cocie dă tori, câștiga 
cinci chile dă sopon, câștiga tri-patru măjuță dă grâu și-i lua gazda, când vinea la 
Anu’ nou acasă, cizmuță nouă și hăiniță nouă… Atunci, te-ntreb că tată-său ce-o 
făcut pântru el? l-o făcut, atât, să mă ierț! Cum o putut o mamă șidea acasă liniștită, 
când o știut ea că pruncuțu ei dă nouă ani doarme-n iesle? Ș-a mea mamă… eu am 
șezut cu soră-mea acasă, și ea tăia noaptea tulheni și nu ne-o dat, ca să ne cruțe. A 
meu tată o săpat cucuruz a cincea! o luat dă secire ș-o săcerat șasă lanțuri dă grâu 
– acele-or fost douăsprezece iuguri. Și le-o săcerat cu mama: mama-o făcut mănunchi 
și le-o legat și le-o pus cruci… Și-n bătaie dă la mașină l-o dus! Că o lucrat la mașină 
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și-o câștigat grâuț și pă noi nu ne-a dat dă slujnice. nu m-o lăsat la kramăr, haba 
o zâs Colțata că nu trabă să lucru, numa să fiu cu Anikó, și tăt nu m-o lăsat! Și tata 
lu’ baci-tău gheorghe, pă ei i-o lăsat p-amândoi scluji și el o șezut pă laviță, cu sipca. 
dân	ce-o	fost	dă	nouă	ani,	n-o	mai	durmit	pă	perină,	până dacă s-o-nsurat, numa pă 
miţălă ! le-o povesit la prunci că sara, când să dăsculța, toamna, obielile toate era ude 
și maga alá terítette, hogy megszáradjon reggelire8… Şi or putut ei durmi acasă? Să 
ştiu că num-o dată aş mânca în zî, ş-atunci aş zâce că: haid-acasă, măicuţi!…

Familii	 care	 și-au	dat	 copii	 „dă	sclugă”	au	 fost	multe	 în	Chitighaz	și	 în	 toată	
Câmpia	Maghiară.	Nu	jenă,	nu	reținere	am	simțit	atunci	în	ocolirea	povestirilor	despre	
copiii-slugi,	ci	mai	degrabă	intuiția	anacronismului	reactualizării	acelui	teren,	precum	
și	o	discreție	naturală	privitoare	la	acele	lucruri	din	care	ascultătorul	ar	putea	deduce	că	
cel	care-i	comunică	dramele	sale	își	deplânge	soarta	sau	face	un	rechizitoriu.	românii	
din	Ungaria	s-au	obișnuit	să-și	trăiască	viața	etnică	fără	ostentație.	Bace	Gheorghe	
povestește	cele	trei	narațiuni	legate	de	perioada	în	care	el	a	fost	copil-slugă,	ca	și	cum	
le-ar	fi	citit	într-o	carte,	iar	acum,	le	redă.	Episoadele	sunt	structurate	și	despovărate	
de	orice	balast	 care	ar	 îngreuna	 subiectul,	 căci	 în	mod	 clar,	 povestirile	 s-au	 cizelat	
prin	repetarea	 lor,	 în	diverse	ocazii.	Prima	narațiune	este	o	prezentare	personală	a	
acestei	 forme	de	exploatare	despre	care	nu	multe	s-au	scris:	obligarea	minorilor	să	
lucreze	pentru	beneficii	materiale,	de	la	vârste	foarte	fragede,	mentalitatea	că	pruncii	
din	familie	trebuie	să	își	câștige	existența	și	să	își	întrețină	părinții,	deși	aceștia	sunt	
încă	în	putere:	

Când am fost prunc, am fost dă sclugă… trebuia să grijesc dă porci şi dă vaci… o 
fost tare greu. Dacă le spui amu la prunci, să râde dă tine: cum ai putut face?… n-am 
durmit în-lontru, în casă. în grajdi, în iesle am durmit. odată – ieram micuţ, dă fo’ 

8	 le-a așternut sub el, să se usuce până dimineața.
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şapte-opt ani – m-o dus on vecin dă sclugă la julani, la neamurile lui. M-o pus pă biţigli 
şi „hai, cu mine pân’ acolo!” n-am mai fost io aşa dăparte! Ş-am rămas acolo. tăt la 
două duminici, mă lăsa acasă. no, o vinit duminica mea, trabă să vin acasă! Dimineaţa, 
nu m-am dus io cu porcii, că s-or dus fetile. Avea tri fete bătrâne ş-on ficior bătrân… 
Ş-on sclugă măroc, ioşca – nu era bine, era clătit oleacă! Şi era bătrânu gazdă, aşa 
pocakos9, cu tajtékpipa10, cu pipă până la buric, nealcoş o umblat… or fost negândiţi, 
proşti!… no, d-apu, să mă duc acasă: am ieşit la duleu, hai, hai, hai, drace, hai! P-aci 
trabă să mărg! Am ajuns acolo, la tri hotară, unde mergea drum şi dirept, şi-ncoace, 
d-a stânga şi la dreapta. Amu, pă unde? tăt m-am făcut dă lege-acole, că pă unde m-o 
adus, când m-o adus, pă care duleu să mă duc? Amu m-am întors, aşa, la stânga, şi 
tăt fuga, s-ajung eu acasă! Ş-am fujit până m-o ajuns un julan care venea cu cocia la 
csarnok11, aici, la Chitighaz. Căra laptile, aşa, dă la sălaşe : săleşenii puneau laptile la 
duleu, venea cocia, şi hai, cu el la csarnok!… Şi zâce-acela: „hova mész, fiam?”12 io zâc 
că „haza!”… „hol van a haza?”13. Zâc : „kétegyházán.”14 – „na, gyere fel!”15 M-a suit 
în cocie şi numa odată m-am trezit la toltiş, la drumu julii!… Aşa am vinit acasă!

O	a	doua	povestire	personală	din	viața	de	copil-slugă	se	leagă	de	o	zi	de	sărbătoare	
a	comunității:	chervaiul.	Chervai,	din	germanul	Kirchweih,	numit	în	ungurește	búcsú,	
este	o	sărbătoare	catolică,	asemănătoare	cu	hramul,	cu	bâlciul	sau	cu	ruga,	care	 la	
Chitighaz	 se	 organizează	 și	 în	 prezent,	 la	 sfârșitul	 săptămânii	 care	 urmează	 după	
rusaliile	catolice.	Băiatul-argat	din	povestire	are	duminică	liberă	chiar	atunci	când	în	

9	 cu burtă
10 pipă din spumă de mare
11 lăptărie
12 unde mergi, fiule?
13 Acasă. 
14 la Chitighaz.
15 no, hai sus!
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jurul	capelei	 romano-catolice	din	grădina	Castelului	almássy	se	desfășoară	această	
sărbătoare	așteptată	de	copiii	săraci	și	bogați,	unguri	și	români,	din	Chitighazul	anilor	
1930.	Nu	pot	să	evit	elementele	codului	cultural	în	care	am	crescut	și	să	nu	văd	în	
Gheorghe	a	lu’	Chicin,	fremătând	de	bucuria	chervaiului,	un	Nic-a	lui	ștefan	a	Petrei	
de	la	extremitatea	vestică	a	românității:

odată am vinit la chervai, în duminica mea. Apoi, ca pruncii, dă la o șatră 
la alta… Bani n-aveam… Apoi la körhinta16 dă fo şasă ori… nu mergea körhinta cu 
villany17, ca amu: o-mpinjeau pruncii… S-o făcut noapte! Până am ajuns eu acasă, 
în satul cel nou, a asfințât soarile. „Da’ unde-ai șezut, d-apu spus-am să nu șezi 
mult” zis-o mama și tata, și vai ș-amar!… o trăbuit să mărg-napoi, la gazdă! iute, 
hai, păstă țelini, încolo, spre Chighiuș, cătă gyula-eperjes. Am ajuns la școala dă 
la Săbatca ș-or vinit niște nori grei. Și ploia, ploia, s-o-ntunecat amu duleu’ că nu 
vedeai nimica, numa când fulgera. tăt, tăt, tăt m-o udat. tăt m-am dus, tăt m-am dus 
pă mijlocu drumului, dăsculț, c-așa umblau atunci pruncii. Am ajuns la sălașu lu 
jakab. îi cunoșteam p-aceia. era acolo on prunc ca mine, cu care mă mai învăluiam 
io, mă mai vorbeam. Amu, o fost trecută vremea : era-ntunerec așa, dă nu mai vedeai. 
Fug cânii d-acolo, dă la jakab… la ei în tărnaț, cum o fost îngrădit, ardea on sterț. io 
l-am văzut! no, zâc, mă duc amu încolo, cătă cruce, acolo-a fi sălașu meu! Da’ or fugit 
cânii la mine; am strâgat la ei : nem mész, nem mész!… „ki az?”18 – strâgă puradelu 
lu’ jakab dâpă tărnaț. „Én vagyok!” „gyere be!”19. Ș-apu m-am dus în-lontru, la ei. 
o fost târzâu amu! M-o văzut mă-sa, nu m-o lăsat să plec, bătrâna. Acolo am durmit, 
în iștalău. Dimineața m-o sculat să mă duc… ieram dă nouă ani!

16 călușei
17 electricitate
18 marș, marș…Cine e?
19 eu sunt!… hai înăuntru!
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Cea	de-a	treia	povestire	despre	viața	de	slughiță	mic,	cum	erau	identificați	copiii	
angajați	 cu	 simbrie	pentru	a	 se	ocupa	de	 treburi	mărunte	 într-o	gospodărie	amplă,	
dezvăluie	o	 față	ascunsă	a	 interlocutorului	meu	din	Chitighaz:	cea	de	observator	al	
unor	 oameni	 și	 al	 unor	 evenimente	 cu	 care	 nu	 era	 de	 acord	 și	 care,	 probabil,	 i-au	
influențat	gândirea	și	modul	de	a-și	organiza	familia	și	gospodăria	proprii.	Uneori,	fără	
să	știe	nimeni	când	și	din	ce	motiv,	Bace	Gheorghe	se	oprea	la	crâșmă.	îi	era	rușine	
a	doua	zi	pentru	starea	în	care	ajungea	acasă,	dar	nu	putea	da	soției	nicio	explicație	
a	acestei	reacții.	Poate	era	vorba	de	neputința	de	a	se	fi	răzvrătit	împotriva	unui	tată	
dur	și	egoist,	căruia	nu-i	plăcea	să	lucreze,	dar	care	i-a	răpit	copilăria	și	s-a	folosit	de	
roadele	muncii	 lui.	Mama	lui	Bace	Gheorghe,	și	ea	tot	Florica,	născută	ardelean,	a	
fost	singura	din	familie	care	„s-a	pocăit”	și	a	devenit	membră	a	adunării	baptiste	din	
Chitighaz.	întoarcerea	spre	credință	a	femeii	a	fost	și	un	răspuns	la	traiul	alături	de	un	
bărbat	crâncen,	aspru	la	suflet	și	la	vorbă,	care	și-a	exploatat	propriii	copii.	Gheorghe,	
băiatul	sărac	din	Chitighaz,	rememorează	astfel	perioada	în	care	copiii	de	10	ani	erau	
slugi	la	familii	mai	bogate:	

Atâta iosag avea gazda-aista, dă la jula: avea gâște, cai, oi, porci mulți, o 
țelină grozavă, măroacă… Ce să spun, cincizăci-șaizăci dă iugăre dă țelină. numa’ 
țelina-ceia avea spini și vai ș-amar! toată zâua fugeam roată pân țelină, că toate să-
mprăștiau: porci, vaci… Poți gândi, pă vremea-ceea nici n-am mai văzut, nici d-atunci 
încoace: vacile-mpedicate cu pedică dă ștreang, să nu fugă, să poț griji dă ele… Da’ ei 
or fost proști, negândiți! Dimineața, când ieșea soarile, meream cu iosagu-afară, cu 
tăte. nu puteai griji dă ele! gâsca, cu porcu, cu oi, cu beteșig, laolaltă! D-apu, acele 
nu stau laolaltă! Plângeam și tăt roată fujeam dâpă ele, mint a bolond óra20. Apoi le 
mai scăpam și Dumnezo să le aibă! Apu, venea terci, aceea era mai blăstămată fată, 

20 ca ceasul nebun (zicătoare ungurească)
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cu cânii… Aveau cățăi d-aceia, hajtókutya21, da’ cu mine nu șideau cânii, n-or fost 
învățați cu mine. Așa mâna terci iosagu, ca pă dracu, cu tri câni. vinea dimineața, 
mi-aducea dă prânz acolo, afară: o bucată dă pită unsă cu unsoare. Până aveam 
pituță-n brânci, mai stătea cânile lângă mine, că-i mai țâpam și lui câte-o bucătură! 
Dacă să găta pita, nu mai șidea, mânce-l beteșigu, fugea-napoi, la sălaș… Alții or 
avut noroc: iera acolo, lângă mine, unu, Szabó, la sălașu lu Merza. Așa loc bun o 
avut pruncuțu-acela! Dimineața lua vacile dâ-napoi – vreo șapte-opt vaci, le mâna pă 
țelină, acela toată zâua numa dă vaci grijea. Când era la amiază, mergea la fântână 
cu vacile. era acolo vreo patru stâlpi, ș-așa era învățate că mergea toată vaca la 
stâlpu ei și-i punea lanțu la grumaz și stăteau acolo-n târlă. Și el mergea și mnieza: 
avea acolo o colibuță, unde să trăjea la umbră. După-miază le slobozea și le păștea 
și sara le mâna înlontru… Da’ io am pățât odată cu terci, cu fata-ceea blăstămată! 
Am scăpat porcii și s-or dus! Și tăt on porc o fost, ș-o gâscă, ș-o oaie, ș-on drac! Și 
vacile s-or dus cătă vacile vecinilor, cătă ioanici. Ș-aceala avea sclugă, numa’ iera 
mai măroc ca mine, iera dă fo patrusprece ani. irimiaș Mișca – așa-l chema: până-i 
lumea nu uit! era el așa, mai sărit oleacă, numa nu cred că n-o fost lelenc gyerek22 
acela, că ce știu io dă câți ani o fost la ioanici-aista. Așa iera acolo, ca acasă, nu ca 
sclugă. Apu, s-or dus vacile noastre acolo, la a lui. Și terci, fata, s-o dus acolo, dâpă 
vaci, la Mișca. Și ce știu io ce-o mai zâs cătă el, da’ o zâs că lelenc gyerek. nu i-o 
trebuit la Mișca altă: avea on coricaș, ș-așa ț-o bătut pă terci cu coricașu, ca-n sac! 
S-o dus gazda, tata fetii, la ioanici, să spuie că ce-o făcut sluga. Apu-o zâs ioanici 
baci cătă el: „idefigyeljen, szomszéd, a gyerekek dolga ez” – „na, igen, szomszéd, de hát 
az én lányom már nem gyerek”23 – „elég baj az, zâce, hogy rosszabb a gyerekeknél!”24 

21 câini de întors
22 copil orfan, găsit
23 ia, ascultă, vecine, e treaba copiilor. – Da, vecine, dar fata mea nu mai e copil.
24 Asta e, că e mai rău decât copiii!



34 Doamnele au vreme

Povestirile	familiei	Chicineștilor	sunt	aproape	toate	despre	ei	înșiși,	despre	părinți,	
despre	vecini,	despre	unguri,	evrei,	țigani	și	români	din	Chitighaz.	O	singură	narațiune	
înregistrată	de	la	Florica	Secan	este	despre	alți	români	decât	cei	din	satul	său	natal.	
Este	vorba	despre	un	grup,	o	familie	mare	din	Micherechi,	care,	în	anii	1970,	din	cauza	
pânzelor	de	ape	freatice	care	au	ieșit	la	suprafața	solului,	a	fost	nevoită	să	se	refugieze	
pentru	mai	multe	zile	din	satul	natal,	căutând	găzduire	în	alte	localități.	Cum	mai	ales	
bătrânii	din	Micherechi	nu	vorbeau	bine	limba	maghiară,	au	ajuns	să	caute	sălaș	prin	
sate	cu	români,	cum	e	Chitighazul,	la	aproape	40	de	kilometri	depărtare	de	Micherechi.	
Nu	mulți	au	fost	bucuroși	de	oaspeți,	dar	Florica	lu’	Gugu	i-a	poftit	pe	toți	în	casa	sa.	
Printre	micherechenii	sinistrați	se	afla	și	o	fetiță,	Maria	Gurzău,	care	în	prezent	este	
directoarea	Liceului	Nicolae	Bălcescu	din	Gyula.

odată, nu știu să-ți spun anu, numa știu c-o fost sâmbăta rusalilor. Și eu cu-
aceea m-am trezât, că e pă uliță zarvă. „Doamne, apără – am gândit – da’ ce e ?” 
Ș-am ieșit afară, la uliță, și lângă Borza erau oamini mulți. M-am tras așa, cătă 
căput, să văd că ce-i! kiderült25 că Borza pă nime n-o lăsat înlontru. eu nu ştiu, 
douăspece or patruspece or fost, Dumnezău-i ştie. erau dă la Micărechi, i-or adus la 
Chitighaz, că la ei o fost apă mare, talajvíz26. Ș-or umblat, săracii, să-i lese cineva 
înlontru! tăț or fost neamuri. Și dă la capătu ulițî nime, nime nu i-o primit. Ș-apu 
Szekán gyurka o umblat cu ei. el m-o văzut c-am ieșit dân ogradă-afară, ș-o vinit 
cătă mine. Și zâce că eu câț primesc înlontru? eu zâc: „Pă toț, câț îs!” Ș-apoi, săracii 
micărecheni m-or auzât. or zâs: „ooo, alduiască-te Dumnezo!” o fost o muiere cu 
prunc micuț în perină, or fost două babe cu bâtă… Ș-am dăschis ușa, ș-am zâs: „toț 
viniț, dragă, câți sunteți!” eu pân-atunci nu m-am întâlnit cu micărecheni… Babile-
or fost cu mine-nt-o sobă… Și ne-am rugat și ne-am vorbit… Ș-or zâs: „Da’ alduiască-

25 a ieșit la iveală
26 apă freatică
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te Dumnezo, nană, dă-ne ceva dă lucru! „Da’ ce să vă dau dă lucru?” Și nu știu cum or 
văzut că avem cucuruz: „Da’ adă-ne o coșară dă cucuruz, să sfărmăm!” Și povesteau 
că o vinit apa și ei să gătau dă rusale. Ș-acolo o rămas ghina ciupelită… Că ei nu 
zâc găină, ghină zâc… i-or dus atunci și la jula276, da nu i-o primit nime! Poate în 
románváros28, așa, români bătrâni să-i fi lăsat înlontru. Da’ care-or fost domni, nu 
s-ocupat cu micărechenii.

li m ba ș i  G r a i u l P ov e s t i r i l o r  
r ă m â n i l o r d i n ch i t i G h a z

în	 monografia	 sa	 din	 1893,	 preotul	 Iosif-Ioan	 ardelean	 oferă	 o	 mostră	 a	
graiului	 chitighăzean	 de	 atunci,	 pe	 care	 o	 transcrie	 fonetic,	 folosind	 alfabetul	
maghiar.	Fragmentul	reprezintă	momentul	inițial	al	unei	povestiri	personale	în	care	
un	bărbat	se	plânge	(se	spovedește?)	de	comportamentul	nepotrivit	al	soției:	„d’apoi,	
să	alduiasă	dumnyezo	pe	domnu,	eacă	am	pățit	o	tăpăranyie	cu	muierea	asta;	bato	
vina	ei	că	mult	năcaz	îmi	mai	face.	Tot	i-am	firtyit	să	se	lese	de	suca	ei,	–	și	nici	că	
cum	nu	mă	ascultă!”29.

Idiomul	provenit	din	varianta	de	grai	 local	atinsă	de	 fenomenul	bilingvismului	
româno-maghiar,	 în	 care	povestesc	 românii	autohtoni	din	Chitighaz,	 este	 rezultatul	
mediului	cultural	preponderent	maghiar.	Poate	fi	dedus	și	dintr-un	proces	de	urbanizare	
a	satului,	din	dorința	țăranului	de	a	se	exprima	ca	cei	de	la	oraș.	Tendința	de	modernizare	
a	limbii	este,	pentru	țăranul	român	din	Ungaria,	echivalentă	cu	maghiarizarea.	dacă	
un	străin	cunoaște	la	fel	de	bine	româna	și	maghiara,	chitighăzenii	preferă	să	comunice	
cu	 el	 în	 ungureşte,	 aceasta	 fiind	 limba	 „cultă”,	 cu	 prestigiu,	 pe	 care	 o	 cunoaşte.	 

27 orașul gyula / giula
28 orașul românesc – cartier al orașului giula
29 Iosif-Ioan	ardelean,	op. cit.,	p.	19.
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Ca	 intrus,	 ai	 privilegiul	 de	 a	 primi	 informații	 în	 graiul	 local	 numai	 după	 ce	 ți	 l-ai	
însușit,	câștigând	prin	acest	lucru	încrederea	localnicilor.

Condiția	 principală	 necesară	 pătrunderii	 în	 seiful	 povestirilor	 contemporane	
ale	românilor	din	Ungaria	este	cunoașterea	codului.	dacă	povestitorii	specializați	pe	
narațiuni	tradiționale,	performerii	de	basme,	folosesc	un	grai	conservat	de	însuși	statutul	
tradițional	 al	 speciei,	 povestirile	 contemporane,	 prin	 caracterul	 lor	 neconvențional,	
au	 ieșit	 de	 sub	 incidența	 codului	 lingvistic	 controlat.	 Nu	 doar	 cunoașterea	 limbii	
române	sau	a	limbii	maghiare	sau	a	ambelor	condiționează	înțelegerea	narațiunilor,	
ci	 familiarizarea	 cu	 graiul	 localnicilor,	 un	 complex	 de	 arhaisme	 și	 regionalisme	 din	
subdialectul	crișan,	combinat	cu	un	procent	important	de	inovații	din	material	lexical	
și	 pe	 structura	 limbii	 maghiare.	 dacă	 la	 început	 acest	 idiom	 mi-a	 părut	 un	 câmp	
înțelenit,	mai	 târziu,	 și	 nu	 fără	 efort,	 am	 reușit	 să-i	 prind	 savoarea	 și	 bogăția.	de	
fapt,	 românul	 obișnuit	 din	Ungaria	 se	 exprimă	 concomitent	 în	 două	 limbi,	 complet	
diferite	genealogic,	tipologic	și	istoric.	acest	moment	de	mixtură,	în	timpul	deja	foarte	
scurt	până	la	trecerea	definitivă	de	la	limba	română	la	maghiară,	este	până	la	urmă	o	
ipostază	valorică,	ce	e	drept,	sincronic-stingheră,	a	două	culturi.	în	cadrul	comunităţii	
româneşti	din	Chitighaz,	datorită	contextului	socio-istoric	complex,	bilingvii	au	rămas	
în	 general	 monoculturali,	 dezvoltând	 o	 cultură	 populară,	 bazată	 pe	 tradiție.	 după	
1920,	când	românii	alcătuiesc	doar	mici	enclave	în	sud-estul	Ungariei,	izolate	politic	
și	administrativ	de	masa	românității	din	Transilvania	și	Banat,	prestigiul	limbii	și	al	
culturii	 proprii	 se	diminuează,	mai	ales	 în	urma	procesului	de	 civizare	 ce	destramă	
societățile	închise.

Familia	lui	Gheorghe	a	lu’	Chicin	este	una	care	a	ținut	la	prezervarea	graiului	
românesc.	Bunicii	 s-au	 străduit	 să-și	 învețe	 și	 nepoții	 să	vorbească	 românește,	 dar	
acest	lucru	a	reușit	doar	parțial,	fiindcă	dintre	cei	cinci	nepoți,	numai	unul	singur	a	
rămas	în	Chitighaz.	Ceilalți	nu	trăiesc	în	medii	în	care	să	poată	exersa	eficient	limba	
română.	despre	păstrarea	graiului	matern,	Nană	Florică	povestește:
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noi, dragă, tăt rămânește am vorbit acasă. nu așe ca amu. Amu, vezi, că 
în ungurește vorbăsc! Când am fost noi prunci, acasă la părinții noști, cu iei tăt 
rămânește am vorbit. Am știut ungurește, că am învățat la ișcoală, da’ n-am vorbit 
acasă. noi am fost rămâni și rămânește am vorbit. n-am tăgădit niciodată că io mi-s 
rămână. Şi-n értesítő: állampolgársága – magyar, anyanyelve – román30. Petruca și 
gheorghica d-odată s-or învățat și rămânește, și ungurește. Că am avut vecini unguri, 
vizavi, așa, păstă drum, și când o știut – már tudot totyogni31, tot acolo ierau, la 
Adam bácsi, la țilbauer. Acolo vorbeau cu el ungurește, noi acasă vorbeam rămânește 
și egyszere tanultak meg mind a két nyelvet32. Și Floricuța o fost așa: să juca cu 
pruncii ungurește, la ovodă, io acasă vorbeam cu ea rămânește. 

de	la	bilingvismul	natural,	după	desființarea	școlilor	confesionale,	românii	din	
Ungaria	posttrianonică	încep	să	treacă	la	bilingvismul	cultural,	școlar,	programatic.	
în	 acest	 proces	 nu-și	 însușesc	 numai	 limba	maghiară,	 ci	 și	 codul	 cultural	 ungar.	
astfel,	membrii	 grupurilor	 etnice	 românești	 care	au	urmat	 școli	 și	 au	 trecut	pe	o	
altă	 treaptă	socială	a	societății	ungare,	aceea	de	cetățean	maghiar,	nu	au	devenit	
nici	ei	biculturali	stabili,	ci	au	renunțat	treptat	la	limba	și	cultura	proprie.	Până	la	
mijlocul	secolului	al	XX-lea,	majoritatea	elitei	românești	din	Ungaria	a	trecut	la	un	
bilingvism	substitutiv,	care	înlocuiește	limba	minoritară	cu	limba	majorității33,	și	la	o	
cultură	dobândită.	despre	bilingvismul	natural	al	locuitorilor	din	Chitighaz,	Florica	
lu’	Gugu	povestește:

30 carnetul de elev: cetățenia maghiară, limba maternă româna
31 a pornit în picioare
32 deodată au învățat ambele limbi
33 Cf.	Wallace E.	Lambert,	Culture and language as factors in learning and education. în	F.	abound	–	
r.d.	Mead	(redactori),	Cultural factors in learning, Washington	State	College,	Bellingham,	1974,	p.	39.
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Să știau înțelege ungurii cu rămânii… Știi cum să vorbeau? o știut bătrâna o 
vorbă ungurește, cealaltă una rămânește și să știau înțălege. Soacră-mea cu kalcsó 
néni34, cum s-or înţăles!… D-apu’ Pani néni cu nană Ană a Sârbului? Că nană Ană a 
Sârbului n-o ştiut nimic ungureşte, Pani néni n-o ştiut rămâneşte; să vorbeau : „Ştii, 
Pani néni, vecină…”, apu’ asculta cu gură căscată : „tudom, Anna néni, tudom2…”. 
Amu, ia, pă asta vreme umplea o cocie dă cucuruz, merea cu ea la piață, la jula, ap-
apoi acolo să vindea prune, cumpăra prune, ș-aducea prunele-acasă și ferbea prai în 
căldare, încă-n leră, ș-așa s-o făcut mai dămult… odată s-or dus cu grâu la piață. 
Și cumpărătoru’ s-o dus la cocie ş-o zâs: „hogy a búza, bácsi?”35 „Da’ buzat iești 
tu cu mă-ta!”, i-o zâs rămânu’, că l-o scos dân fire. Și cealălalt dă la cocie, care-o 
mai vândut grâu, o fost rămân, numa el tăt o știut oleacă ungurește. Și tot zâcea că: 
„Bizony, bizony!”36 Ș-apoi o zâs celălalt, care-o dat dă bai cu unguru’: „Mă, todore, 
bată Dumnezo opinca ta, da’ mai vină și mai dă și p-aci cu bizoanca!”

tată l, F i u l ș i  d r u m u l s P r e ru s i a

între	 materialele	 din	 2006,	 regăsesc	 povestirea	 despre	 tatăl	 nanei	 Florica,	
dispărut	în	timpul	războiului,	înregistrată	de	mine	și	în	2000,	dar	auzită	și	anterior,	
în	repetate	rânduri.	îmi	amintesc	acea	după-amiază	din	2000,	căci	povestitoarea	mi-a	
arătat	atunci	scrisorile	în	maghiară	primite	de	pe	frontul	din	rusia,	de	la	tatăl	său.	
Nu	am	obținut	permisiunea	nici	să	le	fotografiez	nici	să	le	copiez.	în	2006,	Florica	lu’	
Gugu	a	refuzat	să	ne	arate	scrisorile,	doar	a	povestit	despre	ele.	acum	știu	de	ce:	nu	le	
mai	avea.	după	moartea	mamei	sale,	Micuța	degeaba	le-a	căutat	printre	teancurile	de	
poze,	documente	oficiale,	desene	și	mesaje	de	sărbătoare	ale	nepoților.	Motivul	pentru	
care	nană	Florică	a	distrus	scrisorile	atât	de	scumpe	sufletului	ei,	scrisori	de	la	tânărul	

34 tanti, mătușă
35 Cum dai grâul, nene?
36 zău, zău



39Florică, dragu’ tăicuțî! RepovestiRi de familie, din Chitighaz

tată	care	o	numea	Florică, dragu’	tăicuțî,	rămâne	necunoscut. dintre	scrisorile	de	pe	
front	și	din	prizonieratul	în	rusia,	pe	care	a	lu’	Gugu	le-a	trimis	soției	și	celor	două	
fetițe	rămase	în	Chitighaz,	a	mai	rămas	doar	una	singură:	înștiințarea	în	maghiară	că	
soldatul	Secan	a	fost	dat	dispărut.

Dă trisprece trecute am fost când o mărs tata în bătaie. or fost sute dă oamini 
duşi la bătaie. Ş-apu el o picat prinsonieri, acolo, în rusia, ş-apoi n-o mai vinit 
acasă. Când o fost în bătaie, d-acolo ne scria carte. Acolo o-nvăţat să scrie. tata n-o 
ştiut, numa să-şi scrie numile: Szekán györgy, nimica altă ce. Ş-acolo, în bătaie, s-o-
nvăţat să scrie ungureşte. Ş-ap’ apoi când o picat prinsonieri, d-acolo n-o mai fost 
sclobod să ne scrie carte. n-am mai ştiut până-i lumea, nimic. la fo doi ani o vinit 
cineva dân Alete, care o spus că or fost prinsonieri laolaltă, acolo, în ceva lagăr… Şi 
aleteanu o vinit acasă şi tata o murit… Poate dă năcaz şi dă foame…

Mama, Doamne, mult o plâns dâpă el! Ş-o fost numa dă patruzăci şi cinci dă ani. 
tăt plângea şi zâcea că d-aceea o fost, că şi-o plănuit!… Pă toată vorba lui, el numa 
aşa ne-o grăit: „Florică, uă Măricuţă – pă soră-mea – dragu tăicuţî!” Şi ne-o scris 
în carte, cum o ştiut el, că: „kedves kislányom Flórika…, nagyon vigyázak, hogy mit 
csinálok, mert amelyen virágat fogok szakítani, olyat fogok szagolni37”. Şi m-o trimis 
on chip cu o pană roşie. Şi tăt ne făceam dă leje, că dă inde-o putut afla în rusia aşa 
pană mândră… Că ce floare m-oi rupe, aceea trabă s-o miros; c-o fost on ficior aicea, 
în sat, la care tare i-o plăcut dă mine. Am fost numa dă trisprece ani! Şi mie mi-ar 
fi plăcut dă el, da’ la tata, ierte-l Dumnezo, nu i-o plăcut. o zâs: „eee, Florică, dragu 
tăicuţî, ieşti tu tare tânără încă dă drăguţ! Şi dânt-aiesta n-a fi, tăicuţî, om dă casă! 
C-aiesta-i nealcoş!” C-o avut zsebóra38 şi-o zâs tata că aista numa dă ceas are grijă. Şi 

37 Draga mea fetiță, Flora,… să am grijă ce fac, fiindcă ce floare voi culege, pe aceea o voi mirosi.
38 ceas de buzunar
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dă Szántó baci o zâs că: „Dân pruncu-aista a fi om dă casă, că aista-i prunc slujbaş!”. 
Ş-aşe o şi fost. Acela o fost on văndroc, o şi murit dă tânăr!

în	povestirile	familiei	Chicineștilor	din	Chitighaz	am	depistat	dorința	de	perpetuare	
a	identității	etnice	într-un	mod	lăuntric,	reprezentat	în	primul	rând	prin	legăturile	de	
familie.	Lipsa	fiului	Petruca	de	la	slujba	de	Crăciun	și	sosirea	vertiginoasă	a	acestuia	
tocmai	de	la	Moscova,	pentru	a	fi	„între	ai	 lui”,	voința	tatălui,	bace	Gheorghe,	de	a	
face	 loc	de	veci	 copiilor	 în	 cimitirul	 ortodox	și	 cumpărarea	„scauănului	 în	biserică”	
pentru	fiica	sa,	dar	mai	ales	grija	și	dragostea	pe	care	le-am	simțit	în	această	familie	
cu	 care	mi-am	petrecut	mult	 timp	 (în	afară	de	 înregistrarea	povestirilor,	 am	 lucrat	
împreună	cu	Micuța	mai	mulți	ani,	la	manualele	de	română	pentru	școlile	generale	din	
comunitățile	românești	din	Ungaria)	sunt	elementele	discrete	ale	unei	afirmări	etnice	
specifice	minoritarilor.	a	fost	de	asemenea	un	privilegiu	pentru	mine	faptul	că	familia	
Santău	a	admis	să	 fie	 terenul	meu	și	știu	că	s-au	 lăsat	cercetați,	 iscodiți,	 întrebați,	
fiindcă	sunt	româncă	și	fiindcă	sunt	de-o	potrivă	străină	și	de-a	lor.

Petruca,	al	doilea	fiu	al	familiei	Szántó	și-a	făcut	studiile	universitare	agronomice	
la	Moscova.	Una	dintre	cele	mai	expresive	povestiri	de	viață	ale	Floricăi,	mama	sa,	

Fotografie manufacturată  
cu poza tatălui inserată; 

Fotografie din arhiva 
doamnei profesoare 
Florica Santău
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este	despre	lunga	călătorie	cu	trenul,	la	Moscova,	pentru	a-și	vedea	fiul.	drumul	este	
inițiatic,	ca	cel	al	eroilor	din	basme.	Nu	lipsesc	personajele	psihopompe,	nici	probele,	
nici	 spânul	 (rusul	 care	 doarme	 în	 vagonul-cușetă),	 nici	 elixirul	 care	 îl	 îmblânzește	
(„lebenița	acră”),	nici	deznodământul	fericit.	am	înregistrat	povestirea	despre	călătoria	
la	Moscova	de	trei	ori,	diferențele	între	variante	sunt	minime.

Dân ogreadă, m-o petrecut bace gheorghe până la Solnoc39. Am mărs cu mașina 
până la Solnoc, că tisza express dă la Peșt40 o vint la Solnoc. în ștație am așteptat 
să vie ghiorșu41. no, o zâs să ne gătăm toţ, că vine ghiorşu. Da’ ghiorşu numa două 
minute o stat în Solnoc. n-ai văzut ungur pă față dă pământ, pă nime, numa’ ruși și 
rusoici. io sângură între ei! Poț’ să-ț’ închipui! Ș-ajunje ghiorșu’, stă-n loc, toț rușii 
pă mine m-or împins-napoi, poț’ ști că ei s-or dus-nainte! M-am suit mai pă urmă, 
atunci s-o-ndăluit ghiorșu’. vine on rus: „guda pașol?” io zâc că Moszkva. o luat dă 
la mine böröndu’42 și s-o luat și s-o dus. Pă mine acole m-o lăsat. ooo, bătutu-m-o 
Dumnezo! Poț’ gândi cum m-am spăriat! Să ca-mai duce cu böröndu’ meu, c-o fost așa, 
cocie lungă. Și stă-n loc și să uită dâpă mine și-mi arâtă că acole-m pune böröndu’ jos. 
Ajung acolo și a fülkében43 o fost așe, zare sclabă. Cum să spun, bec mic o ars numa. 
or fost paturi așe, emeletes44. Pă un pat durmea cineva, su’ fereastă, pă măsuță, o fost 
o iagă dă vin, jumătate. la picioare era acățat on căbat roșu, dă muiere. Cine poate 
fi aiesta? horoiaaa… Doamne! Da’ inde-i muierea? Am șezut io acole bubuțoi și tăt 
m-am uitat cătă el. Dâp-o vreme, vine-o tânără și zâce cătă mine ungurește că „hol 

39 orașul Szolnok, nod de cale ferată
40 Budapesta
41 trenul rapid
42 geamantanul
43 compartiment
44 etajate, suprapuse
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tetszet felszállni?” „Szolnokon!”. „És nem tetszik félni itt egyedül?”45 D-amu io zâc că 
nu și ea-m spune că patu’ ei i-aci, pă care stau io și că cel care doarme e bat și că ea 
să teme. M-o lăsat pă patu ei, ea s-o dus sus. Când am văzut că nu mi-s sângură, am 
căpătat și io coragie și m-am culcat. Da’ n-am durmit! Când ne-am apropiat încolo, 
cătă graniță, vine și ne cere útlevelet46. vine rusu: „Davai pasport!” Călăuzu ungur, 
proptit așe-n ușe, – rusu să uita la scrisori – zâce cătă mine: „És hogy tetszet merni, 
elindulni olyan hosszú útra?”47 Ș-am zâs cătă el : „Az anyai vágy!”48 

o plâns cu mine unguru’!… no, să-l trezăsc pă ortacu’ meu! Să scoală, vorbește 
cu călăuzu’ rus ca cum vorbim noi aci! Și să ca-mai duc aceia! Și rusu zâce cătă mine: 
„nénikém, tessék mondani hol tetszik felszállni?”49 io zâc că „Szolnokon!”50 „Aaaa, 
miért nem tetszett szólni? Úgy szégyelem magam!”51 Și-mi spune că el vine dă la Peșt, 
că el îi dă la rusia, dă la Moszkva, numa’ el aci învață la Budapest, közgazdasági 
egyetemen52, și mere-acasă dară, la părinț’. Ș-atuncea m-am mai încălzât oleacă. el 
tăt cu-aceea o zolit că-i e rușine, că l-or petrecut pretenii dară, la keleti53 ș-or beut 
cât-un păhar dă vin… Așe m-am împretenoșat cu el, ca cu pruncuțu’ meu! tăt ne-am 
vorbit, i-am dat să mânce, c-am avut lebenițută acre și…să-i spun rățeptu, că cum 
trabă acele băgate, că el a spune la mama lui… Când ne-am apropiat dă Moszkva o zâs 
cătă mine ungurește că fă bine și strânje toate câte-s a dumitale, că amu trecem hotaru 
lu’ Moszkva. Și ș-aceea mi-o spus, că dacă ajunjem să nu mă spării și să mă uit dâpă 
copil și el nu să scoboară dâpă tren, până io nu mă-ntălnesc cu copilu’ meu. tot aș-o 

45 unde v-ați urcat? – la Solnoc. – Și nu vă e frică aici, singură?
46 pașaportul (forma de acuzativ)
47 Şi cum ați cutezat să porniți singură la un drum așa lung
48 Dorul de mamă
49 Mătușică, vă rog să-mi spuneți unde v-ați urcat?
50 la Solnoc.
51 Şi de ce nu m-aţi făcut atent? Aşa mi-e de ruşine.
52 universitatea de studii economice
53 gara de est



43Florică, dragu’ tăicuțî! RepovestiRi de familie, din Chitighaz

bătut inima-n mine! „vai do mine, vai do mine!” no, o auzât că fluieră mașina, zâce: 
„Suntem în gară, dară în ștație, dă loc.”… Dac-aț mai văzut voi oamini mulț, așe ca 
furnicile… vineu, tăt cu ghiutura, tăt cu ghiutura la mașină… D-apu, Petruca meu 
nu-i nicări! tânăru face cu brânca şi-m arâtă: „iaca, zâce, io p-ai mei i-am văzut!” o 
fost acolo frate-său și șogoriță-sa, oă ce știu io cine, o strâgat rusește dâpă ei… io am 
plâns și mi-o zâ : „ne tessék sírni, mert én magát nem hagyom el54!” Ș-apu toți s-or 
scoborât dân mașină ș-am rămas numai noi doi… Și nu-i pruncu’, nu-i Petruca!… 
Când să ne scoborâm și noi doi, atuncea l-am văzut pă Petruca, ia, așe, cu mâinile-n 
jeb, cu balonkabát55 pă el, năcăjit, p-ângă maşină. Ş-atunce-am strâgat: „Petrucă, 
Petrucă!” o tresărit și s-o uitat ș-o sărit pă mașină! on pas o făcut… Și poț’ ști că și el 
o plâns, și io am plâns… tânăru-a plâns dă mila noastră… Apoi o dat cu rusasca unu 
dâpă altu : tu-tu-tu… Petruca i-a mulțămit și rusu’ i-o zâs că cât dă bine-ar fi dacă 
am vini și-napoi laolaltă… D-apu…nu ne-am mai întâlnit! Ș-amu zâc că Dumnezo 
să-l alduiască29, că nu-i dirept că toț’ rușii-s blăstămaț’!

a	doua	povestire	despre	dorul	după	fiul	aflat	la	studii	în	rusia	se	desfășoară	în	
ziua	unui	Crăciun	din	anii	1980.	Tradiția	familei	de	a	petrece	Crăciunul	împreună	e	
mai	puternică	decât	miile	de	kilometri	 distanță	 între	Moscova	 și	Chitighaz.	Băiatul	
era	în	primul	an	de	facultate.	Grupul	studenților	maghiari	aflați	la	Moscova	hotărăsc	
să	 sărbătorească	 împreună	Crăciunul.	Petruca,	 însă,	 este	 legat	 sufletește	 de	 o	 altă	
sărbătoare	decât	cea	a	tinerilor	maghiari	din	diferitele	colțuri	ale	Ungariei.	dorește	
Crăciunul	din	familia	sa,	din	satul	său	cu	români,	așa	că	dorul	îl	mână	spre	casă.	Este	
una	dintre	cele	mai	luminoase	narațiuni	pe	care	am	întregistrat-o	de	la	Florica	Secan	
și	pe	care	nu	a	obosit	niciodată	să	o	reia:

54 nu plângeți, că eu nu vă las aici!
55 balonzaid
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Când o vint Petruca acasă, câte feluri dă plăcinte am știut face, dân tăte-am 
făcut! Da-n primu’ an, dă Crăciun, nu l-am așteptat. o zâs că nu poate vini. noi 
am fost la biserică, tăț’. M-am sâlit s-ajung ’nainte, ca să găt miazăza. Stăteam-
naintea gazului și ferbeam aluatu, la amiazăzi, în ziua dă Crăciun! n-o mai fost așa, 
că Petruca n-o fost cu noi, la biserică, în ziua dă Crăciun… Ș-odată aud la ușă… și 
intră Petruca cu irhabunda56, c-o cujmă măroacă, rusască, cu-n csomag57 în spate… 
adicate, Petruca! Pă când or ajuns aieștelalț dă la biserică, Petruca o fost în tindă… 
Că s-or vorbit ungurii acolo, la Moszkva, că ei să pun și sărbătoresc Szenteste58. Și el 
s-o gândit, ș-o adus aminte dă Crăciunu’ nost’ ș-o zâs cătă ei: „idefigyejetek, gyerekek! 
Én haza megyek!”59 S-o sculat dântă ei și s-o dus ș-o telefonat la repülőtér60 că când 
să-ndăluie repülő61 d-acolo. Pă miază-noapte o fost la repülőtér. Ș-o vinit acasă!

în	evoluţia	principiului	etnic,	în	mentalitatea	grupurilor	umane	nu	se	pot	întemeia	
prognoze,	 meandrele	 legilor	 profunde	 care	 le	 guvernează	 scapă	 oricărui	 pronostic.	
Studiul	 in vitro	 al	 acestor	 legi	 produce	 confuzii,	 iar	 confuziile	 nu	 fac	 altceva	decât	
să	mențină	etichetate	ca	„științifice”,	clișee	ale	imaginarului:	„mărginiți	la	o	singură	
cultură,	nu	suntem	numai	orbi	 la	culturile	altora,	ci	și	miopi	când	e	vorba	despre	a	
noastră!	Experiența	alterității	(și	elaborarea	acestei	experiențe)	ne	face	să	vedem	ceea	
ce	nici	nu	ne-am	fi	putut	 imagina.	 (…)	Cu	 toții	 suntem	 tributari	unor	 convenții	 ale	
epocii	noastre,	ale	culturii	noastre	și	ale	mediului	nostru	social.”62 

56 cojoc de oaie
57 bagaj
58 Seara Sfântă, Ajunul Crăciunului
59 ia, fiți atenți, copii! eu plec acasă!
60 aeroport
61 avion
62 François	Laplatine,	Descrierea etnografică,	traducere	din	limba	franceză	de	Elisabeta	Stănciulescu	
și	Gina	Grosu,	Editura	Polirom,	Iași,	2000,	p.	40.
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noi cu ungurii n-am avut niciodată bai. Amu, nu zic! Că ne strâgau… la noi în 
vecini o fost şasă prunci, la kovács. Mama lor, Matild, o fost spălătoare… Apoi zâceau 
cătă noi: „oláj, oláj, vad oláj, / Főzél neki bableves, / hagy fingjon egy méterest!”63 
Apoi noi zâceam: „Magyar, magyar, szarba kapar!”64 Da’ ieram prunci. Părinţii nu 
să sfădeau. io nu poci ponosli că am avut bai cu ungurii!

românul	din	Chitighaz	 își	spune	rămân. Etnonimul	maghiar	oláj	 (din	oláh)	 îl	
simte	ca	depreciativ,	jignitor,	iar	termenul	valah nu	îl	cunoaște.	Gheorghe	Santău	își	
amintește	când	a	auzit	pentru	prima	oară	această	denumire,	chiar	lui	adresată:

Când eram io prunc, o fost o găzdoaie la Alete, a lu lupu s-o zâs cătă ie. ei or 
fost mnemți, numa așa i-or ciufulit rămânii: lupu. ie nu știa bine rămânește. el o 
fost om bun – bace hans. numa ea o fost tare răutățâtă muiere. Ș-o vorbit cătă mine 
mnemțăște, apu la urmă zâce: Bată-l Dumnezo, vălah!… n-am știut io din-tâie că ce-i 
aceea „vălah” numa că-n vecini cu mine, la alți gazdă, or fost sclugă doi prunci dă 
mnemți dă la-Alete. lor le-am spus că iaca cum îm zâce nană nanți. Apoi ei mi-or 
spus că așa să zâce mnemțăște la rămân: vălah. io n-am știut! Mulți dântră mnemți 
or fost răutățâți, mai rău ca ungurii! Dac-or avut on slughiță, on prunc sărac, nu i-or 
dat ominie! tare mică simbrie or dat: vreo doi băniți să-ți iei haine, o cocie dă tori, 
două-tri măji dă grâu pă an. o trebuit să dea și cinci chile dă sopon… Da’ dacă eram 
sclugă dăparte, la leucușhaz, acolo mă spăla, nu-m dăde nici sopon, nici nimica! 
eram dâncolo dă leucușhaz, doauăzăci dă kilometri, n-am venit acasă numa dă tri 
ori într-on an…

63 valah, valah, valah sălbatic, / Fierbe-i o oală de fasole / Să se beșească un metru.
64 ungur, ungur / Scurmă-n căcat.
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românii	 din	 Chitighaz	 au	 avut	 relații	 cu	
șvabii	 din	 aletea	 (Elek),	 localitate	 urbană	 în	
imediata	 apropiere,	 în	 care,	 până	 după	 Cel	 de-
al	 doilea	 război	 Mondial	 a	 existat	 un	 grup	 de	
etnici	 germani.	 în	 localitatea	aletea,	 depopulată	
în	 urma	 flagelului	 turcesc,	 proprietarul	 german,	
baronul	 Harruckern	 János	 György,	 colonizează	
în	 anul	 1720	 germani	 din	 Bavaria,	 îndeosebi	
din	 localitatea	 Gerolzhofen.	 Marea	 majoritate	 a	
coloniştilor	 se	 stinge	 însă	 în	 epidemia	 de	 ciumă	
din	1739.	Vine	un	nou	val	de	colonişti	germani,	
care	 primesc	 pământ	 bun	 și	 ieftin.	 în	 general,	
românii	sunt	cei	lucrează	pe	pământul	germanilor,	
relaţia	 stăpân	 –	 argat	 punându-şi	 accentul	 pe	
tipul	de	convieţuire	de	aici.	de	notat	că	la	aletea	
s-a	produs	un	 inter-schimb	de	coduri	 lingvistice,	
deoarece	 proprietarii	 germani	 au	 învăţat	 limba	
română	 (varianta	 locală).	 despre	 legăturile	
șvabilor	 de	 la	 aletea	 cu	 românii,	 Florica	 Secan	
face	următoareleobservații:

la Alete ierau mnemți. la mnemți or umblat 
dă la Chitighaz, săracii cu zâua. Și s-or dus la 
sălaș, or șezut acolo la sălaș. C-atunci or fost 
multe sălașe, nu aşe c-amu! Că tăte le-or spart 
când o vinit a komuniszmus65! Și az államositás, 

65 comunismul

Soții Florica  
și Gheorghe Santău tineri; 

Fotografie din arhiva  
doamnei profesoare  
Florica Santău
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az összes tanyát össze66… Și la mnenți le-or dat rămânii nume : Cap-dă-bou, Cacă-n 
tureci, târla… Da’ toț’ mnemții dă la Alete or știut vorbi rămânește! n-o fost mneamț 
care n-o știut! uită-te la lisi néni, c-așa vorbește rămânește, ca noi. e mama lui 
regős, că ei or fost mnemți, numai și-or înștimbat numile, că reis or fost… Și vorbeau 
așa mnemțoile… o-ntrebat-o pă bătrâna mnemțoaie, că ea o văruit, ș-a ieșit afară 
Purpuroaie, oă care, și: „− D-apu, ce mai faci, vecină? – D-apu mă veresc, mă 
veresc!”(râde). Și rămânii d-aici, dacă s-or dus la Alete, la sapă, apoi cătă gazde: 
cătă oamini or zâs jupâne și cătă mnemțoaie, jupâneasă: „Dimineața bună, jupâne! 
Dimineața bună, jupâneasă!” Aici, la noi, le zâceau gazdă și găzdoaie! io n-am fost dă 
sclugă... C-au fost oamini care or fost tare, tare săraci; ș-au fost așa, közép kategória 
– mink abban tartoztunk67. io nu știu să fi fostă noi ca prunci, să nu avem vacă cu 

66 Au naționalizat toate sălașele.
67 categorie de mijloc – noi aici am aparținut

Soții Florica  
și Gheorghe Santău la bătrânețe; 

Fotografie din arhiva 
 doamnei profesoare  

Florica Santău



48 Doamnele au vreme

lapte, și să nu fi tăiată părinții noști porc; aveam câte patruzăci-cinzăci dă gâște, 
doauăzăci-trizăci dă reță, ai avut ce mânca. nu cum or fost a lu’ kovács, unguri, 
săracii, și alții, care făcea gârtfe dă mămăligă, dă pisat. vai ș-amar!

mi c u ța P e tă r â m u l P ov e s t i r i l o r m a m E i sa l E

Pentru	 Florica	 lu’	 Gugu,	 cea	 mai	 mare	 bucurie	 au	 însemnat-o	 copiii	 săi.	
Ultimul	 a	 venit	 pe	 neașteptate,	 producând	 rumoare	 în	 familia	 lărgită,	 unde	mai	
multe	voci	considerau	că	e	suficient	un	singur	copil,	cel	mult	doi,	ca	averea	să	nu	se	
împartă.	Florica	Secan	povestește	cu	umor	despre	reacția	soțului	Gheorghe	când	 
a	venit	pe	lume	Micuța:

Când s-o născut Floricuța, haba am avut doi prunci. lu’ bace-tău gheorghe tăt 
prunc i-ar fi trebuită! o zâs că nime-n lume n-a fi mai fericit ca el, cu tri feciori! Și 
i-o și pus nume: Pityú… no, ș-amu ce dă Dumnezo, că-i fătuță! Când am născut, a 
bába volt velem68 și soră-ea… el tăt p-acolo, p-afară, p-ângă grajd… Da’ io fătuț-am 
așteptat! Ș-o zâs Mariska néni, moașa, că „kislány!”69 – că-i fătuță, dară! Soră-mea, 
atuncea, dă bucurie, o fujit afară ș-o zis: „haida, gheorghe, că-i fătuță!” „Am io bai 
dăstul, atuncea!” – o zâs el. Ș-apoi… o fost fătuţa lui: tăt Floricuță zâcea cătă ea!

Micuța	e	povestitoare	talentată,	ca	și	părinții	săi.	Cum	suntem	de	vârstă	apropiată	
și	bune	prietene,	aș	fi	putut	înregistra	de	la	ea	multe	povestiri	de	familie.	însă	Floricuța	
are	în	mare	același	repertoriu	ca	al	mamei	sale.	Povestește	folosind	cuvinte,	expresii	și	
gesturi	pe	care	le-a	preluat,	odată	cu	subiectele,	de	la	povestitorii	din	familie	pe	care	i-a	
ascultat:	bunica	baptistă,	pe	linie	paternă,	îi	spunea	seara	povești,	în	copilărie.	Tatăl	
le-a	povestit	copiilor	în	repetate	rânduri	despre	momentele	importante	din	viața	sa.	Iar	

68 a fost cu mine moașa
69 Fetiță!
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mama,	cu	un	excelent	talent	în	comunicare,	a	educat-o	în	spirit	practic	și	conform	eticii	
specifice	comunității,	prin	intermediul	unor	narațiuni	despre	modul	în	care	se	comportă	
o	fată,	apoi	o	femeie.	Poveștile	despre	experiențele	feminine	ale	Floricăi	Secan	le-am	
înregistrat	în	anul	2000.	Nu	a	mai	revenit	asupra	lor,	probabil	a	considerat	că	mi-am	
însușit	învățăturile	desprinse	din	ele.	dintre	povestirile	cu	povețe,	aceasta	este	pentru	
fete	și	se	referă	la	relațiile	cu	băieții,	acceptate	în	comunitatea	tradițională:	

ia, aici îi baci-tu gheorghe: tri ani mi-o fost drăguţ – c-amu, mi-i ruşine, da’ 
nici voi nu sunteţ prunci – spuie el, că ţucatu-l-am io pă el în tri ani dă zâle? Ştii ce-o 
zâs mama mea, ierte-o Dumnezo? Pă acea vreme când io am fost dă şaptsprece ani, ea 
o fost dă trizăci şi cinci, o fost tânără! o zâs: „Aiii, fută câinii maica lui!” – zâcea! 
„Da’ să nu te facă proastă, să-l ţuci, că nu ieste mai mare ruşine pă pământ păntr-o 
fată, dăcât ca să ţuce fata ficioru!” Până-i lumea, asta n-o uit!

odată, dâpă joc, o petrecut Feluţu pă Cătiţa. io n-am văzut pân-atunci! Şi cum 
o fost cornu’ la işcoală, dă lăturea, dă cătă Csáki – dracu’ ştii cum am ajuns cu 
ileana p-acolo – numa-am văzut că Feluţu-o ţuca pă Cătiţa! noi, ferească Dumnezo, 
ce élmény70 am avut!

Vinea Gyurka71 baci, apu nu mă lăsa să merem afară. tata o fost în bătaie, 
o fost ruşine, n-o fost slobod să umble fetile pă uliţă, noaptea. venea la noi – soră-
mea era dă trisprece ani, să băga sub dună! ne jucam d-a moara. no, când erau opt 
ceasuri, jumătate la nouă, apu atuncea io-l petreceam, dară, pă ficior. no, „noapte 
bună!” Pă când ajungeam la uşă, mama işea afară cu noi, şi merea ’napoi, în ogreadă 
şi lua baliga dă la vacă şi dăzlega pă Ciuri, c-am avut on câne, Ciuri! Amu, cât o 
ţânut aceea? Doauă minute uă tri! Să băga-nlontru, tăia pită la câne şi-i ducea: „no, 
gata să fie! înlontru!” o, cum mă năcăjam! tare or fost rămaşi oaminii, dragă! o fost 

70 senzație
71 hipocoristic maghiar de la györgy (gheorghe)
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la Sârbu, în vecini, tri fete. Apu, mai iera aşa, că făceau şezătoare. Şi cum nu eram 
io năcăjită, că pă mine nu mă lăsa să mă duc: „nu stă bine, că voi n-aveţ tată, nu-i 
sclobod să umblaţ sara pă uliţă, să vă râdă satu’!” Aşa o fost, drajile mele!

Următoarea	 povestire	 conține	 sfaturi	 pentru	 femeile	 măritate,	 datini	 și	 legi	
obligatorii	pentru	o	gospodină	cumpătată:

Dacă am avut nouă, oă fie zece rochii, atuncea, dântr-acele zece or fost patru 
rochii care-acel-or fost dă piaţ. Aşa să zâcea cătă ele: dă piaț. Dac-am vinit doară păstă 
săptămână, aici, la bold, în satu mare, or ai avut treabă să te duci până la-Alete, în zî 
dă lucru…Și cu rochiile cu care-ai umblat la biserică, acele-or fost numa dă biserică. 
Dă biserică și dă joc, dă sărbătoare… Atunci ai avut cârpă dă mătase, aceea o fost 
pântru hainile dă stat. Pântru hainile dă piaț, ai avut cârpă dă delin. Acasă am avut 
haine dă tătă zî. Amu, cum mi-s io, în rându ista dă muieri, ş-amu-i băgat aceea: io 
nu mă duc la Ciaba, la piaț, uă la jula, uă indeva, cu rochia dă biserică. Ai haine dă 
mort, ai haine dă biserică, și dacă mă duc la bold, și d-acele am. Așa cum sunt amu, nu 
mă duc la bold! le țâp p-aște și-mi ieu rochie dă bold și cârpa-n cap. Și la oamini așa 
e. lunea ai mărs la piaț cu cizmele dă port. Și duminica cu cizme dă box, sclipitoare. 
Amu mi-s dă șaptezăci și tri dă ani, atunci am fost dă trisprece, ş-amu şaizăci dă ani 
o fost aşa și eu ș-amu așa știu. or măsăriță: când te-ai măritat, anume ți-o dat două 
măsărițe pă covată. Când ai făcut pită în covată, o ai frământat, cu măsărița-ceea ai 
astupat pita. uă dac-ai făcut aluat, ai întins măsărița albă și p-acee-ai sucit aluatu’. o 
fost muiere care-o făcut aluatu’ tăt cu nori negri! Da’ o muiere care-o fost ea curată și-o 
știut răgula, așa-o făcut! Pătura dă aluat o ai pus pă alta măsăriță, pă pat, să să uște. 
Ș-ai avut șterguri anume păntru su’ pită. Măsăriță pă covată și sălveturi su’ pită. or 
fost coșeri dă pită – n-ai văzut tu d-acelea? – ai pus sălvetu în coșară, l-ai presărat c-o 
leac’ dă fărină; dac-ai rupt pita, o ai pus acolo pă șervet și, ia, așa o ai astupat! Acolo o 
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crescut! Dac-ai băgat pita în cuptori, sălveturile le-ai scuturat, le-ai împăturat şi le-ai 
pus în dulap, pân-ai făcut pită iară. Ast-o fost házirend72, suca și lejea! Dă la maicile 
mele știu că n-o fost sclobod să faci vinerea pită, că pă Domnu isus Cristos vinerea l-or 
răstinit. io în viața mea n-am făcut pită vinerea!

din	tezaurul	de	narațiuni	al	familiei	Santău	nu	lipsesc	povestirile	despre	obiceiurile	
românești	comunitare.	Nană	Florică	rememorează	ziua	 în	care	a	 ieșit	pentru	prima	
oară	la	joc,	moment	din	care	băieții	îi	puteau	face	curte:

Când umblau ficiorii la levente73, joia, noi ieram la işcoală. Cu nană-ta 
Florică-a lu honfi – ierte-o Dumnezo – şi cu Manţi lu’ Podariu, brigada noastră. 
Apu joia nu duceam taşca la işcoală: aici, în sân, băgam irca74. Apu, abia aşteptam să 
ne lesă szünetre75, dară, afară! ei erau p-acolo, p’ângă gard. Că şi ei vineau mai iute 
la levente. Şi noi stăteam acolo, să-i videm: Pecuţu, tata lu’ Mészáros Flóri… odată, 
Pecuţu: „nu-i bai, bată-te Dumnezo, să te bată, lasă că te spu-io pă tine cătă Piri – 
cătă tanítónéni76, cătă dăscăliţă – c-ai fost la joc!” M-o şi spus: „tanítónéni, Szekán 
volt a joc-ba!”77. no, am gândit, bătutu-m-o Dumnezo! Când o fost szünet78, ieşim noi 
pă folyosó79. Şi vine Piri tanítónéni în urma mea şi şi-o pus brânca pă umăru meu: 
„Flóra, fiam, hallom, voltál a joc-ba.”80 Poţ tu gândi, cum am fost: n-am putut zice că 

72 regulament de ordine interioară
73 formă de pregătire a trupelor civile pentru apărarea patriei
74 caiet
75 în pauză
76 tanti învățătoarea
77 tanti învățătoare, Secan a fost la joc!
78 pauză
79 coridor, culoar
80 Flora, fătu meu, am auzit că ai fost la joc
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nu. Şi ştiţ ce-o zâs cătă mine, alduiasc-o Dumnezo, acolo ide-i amu? „nem bai, fiam. 
A lényeg, nagyon rendesen viselkedni, normálisa”81. Dă trisprece ani am fost când am 
început să umblu la joc. rămânii aveau jocu inde-i amu ABC82. ungurii făceau la 
népház83, inde-i pecu. Acolo făceau ei, ungurii, ţuheru, adică balu’. românii aveau 
aci joc dâpă miazăza, ungurii, acolo, sara. rămânii care-o vrut, s-o dus la unguri, şi 
ungurii or vint la joc, la români. noi, fetile, n-am mărs la unguri, c-a fost sară. Şi pă 
fetile unguroi, numa-şa s-or dus la ţuher sara, că s-o dus şi mama cu ele.

amintiri	despre	joc	și	țuher,	despre	simbioza	obiceiurilor	românești,	vechi	cu	cele	
maghiare,	noi,	are	și	Bace	Gheorghe:

eu am umblat la țuher, cum nu! Am știut juca și ungurește, și cu unguroii. Cu 
tare multe fete-am jucat! la țuher jucam csárdás, fox, keringő84, polca, tango… la 
rămâni a fost lunga, mânânțaua, țâgăneasca și iară lunga. Și sârba… Și la rămâni, 
on danț, doauă, zâceau și ungurește. ungurii care veneau la joc, jucau numa când 
zâcea ungurește… era că să băteau! Așa să băteau, ca cocoșii! Ferească Dumnezo! 
venea jăndarii… odată, pă fereste-am fugit afară! Atunci or vrut să ne bată pă noi, 
pă vongheliști! ne zâcea așa dâpă vonghel, solgăbirău’85 dă la jula, că el a amăsurat 
locurile dă căşi la oaminii cei săraci, pă vremea ceea. la satu cel nou îi zâcea vangel-
telep86. Să băteau aiești dân satu bătrân, cu cei dân satu cel nou. nu mai știu dâr 
ce ne-am sfădit… or fost dășchise ferestoacile cele. Când or vini jăndarii, dâpă alaș, 

81 nu-i nimic, fătu meu, important e să te compoți cumsecade, normal.
82 magazinul mixt
83 „Casa poporului”	–	căminul	cultural
84 vals
85 prefect
86 colonia Vanghel
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am pus numa așa picioru pă fereastă ș-am fugit. Așa zâceam: alaș; acolo era așa, o 
ridicătură inde stăteau highidușii. Atunci i-o crepat falca la ghibocaș: tăt era sânje.

Obiceiurile	 locale	despre	 care	 se	povestește	 în	 familia	Chicineștilor	 sunt	unele	
pornite	pe	calea	urbanizării.	Florica	cea	tânără	îmi	spunea	că,	la	întâlnirea	organizată	
cu	 ocazia	 unui	 număr	 de	 ani	 de	 la	 terminarea	 Colegiului	 Erkel,	 din	 Gyula,	 fostul	
diriginte	 le-a	 dezvăluit	 elevilor	 de	 acum	 maturi,	 ce	 caracterizare	 a	 făcut	 fiecărui	
„utecist”,	în	jurnalul	clasei,	în	timpurile	acelea	când	originea	sănătoasă	era	decisivă	
pentru	viitorul	unui	tânăr	absolvent.	în	dreptul	elevei	Szántó	Flóra	din	Kétegyháza,	
a	notat:	„kispolgári	családból	származik”,	adică	„vine	dintr-o	familie	mic-burgheză”.	
Familia	Santău	a	fost	însă	o	familie	de	țărani	români	săraci,	care	au	fost	obișnuiți	să	
muncească,	au	avut	 inteligența	și	ambiția	de	a	urca	pe	scara	socială	exact	așa	cum	
au	reușit	să	se	mute	de	la	sălașul	din	pustă,	în	cătul	cel	nou	al	satului,	apoi	în	centrul	
bisericii,	vecini	cu	familia	preotului	Borza.	Ca	și	alte	familii	românești,	Chicineștii	au	
folosit	cu	discernământ	avantajele	oferite	de	socialism	în	perioada	în	care	Ungaria	era	
considerată	„cea	mai	veselă	baracă	a	Estului”.

Semnele	urbanizării	 tradițiilor	apar	 ireversibil	 la	mijlocul	 secolului	 trecut,	așa	
cum	povestește	Nană	Florică	 în	amintirile	sale	despre	feciorii	cu	pantofi	cu	tălpi	de	
lemn,	care	veneau	 la	geam	cu	serenadu’,	de	 fapt	cu	o	romanță	pe	versuri	care	 l-au	
inspirat	și	pe	Eminescu:

era vremea bătăii și nu să căpăta țâpele. or apucat în modă c-or făcut păpuci 
cu tălpi dă lemn. Și ficiorii dân sat or avut și fetile le-or zâs fapapucsosok87. Când 
vineau în satul cel nou, s-auzea dă dăparte. veneau să-mi deie sărenad, să horească 
la geam. veneau doi-trei ficiori, la zece-unsprăce noaptea, şi hididușu, cu hidedea. 
Burdea și țiro or fost hididuși…Cântau și rămânește și ungurește. Micsoda más világ 

87 cei cu papuci de lemn
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volt! Akkor volt az igazi szerelem88!… Cum să zâc? Dragoste adevărată! nu așa, ca 
amu, că-ț stă mintea-n loc: amu iertațî-mă – să culcă fetile cu ficiorii! A fost mare 
lucru când te-o prins dă brâncă! Meream dă la joc, d-aicea, c-aici era jocu’, inde-i 
lépcsőșu89, ș-o fost cea mai mare fericire, dacă te-ai putut prinde dă brâncă. Dac-ai 
văzut că vine cineva, iute l-ai lăsat dă brâncă, să nu te vadă!

Cu serenadă mai tare vineau sâmbăta sara, duminica sara. Ș-atuncea, dacă o 
vinit cu sărenadu, fata aprindea la geam tri fire dă mașină și asta însemna că-i dă 
primit sărenadu. Dacă nu o aprins mașină, atuncea mâne o țâpa dân danț!… or horit 
mândru, Doamne-or horit! odată, când o fost gata sărenadu cu „rândunelile să duc”, 
io să mă duc să aprind mașina, pă-ntunerec – că nu ai putut aprinde sterțu, că te-o 
văzut – am mărs cu fruntea în tocu ușii; mi s-a făcut on cocoș măroc în frunte! Așa 
or cântat:	(cântă) : Când rândunelele, se duc / Pică frunza dâpă nuc / S-așază bruma 
păstă vii / iubita mea, de ce nu vii? / noapte bună, mândra mea, / nu știu când te-oi 
mai vedea : / n-a fi mâne, nici poimâne / Să mai viu, mândro, la tine. // Ș-atunci 
aprindeai mașina, că ăsta o fost capătu’. Și tot asta era și ungurește (cântă pe aceeași 
melodie) : jó éjszakát kell mondanom, / nem zavar már a mai dal. / jó éjszakát szép 
rózsaszál / Én rólam és álmodazzál // …o fost tare mândru, credi-mă, dragă! unde 
mai auzi amu ficior horind pă uliță? Socru’ lu’ gyuszi90, tata lu’ Marika, așa horea 
noaptea, dă stăteai ș-ascultai, cu gura căscată!

dintre	poveștile	personale	ale	Micuței,	cea	referitoare	la	cumpărarea	scaunului	în	
biserica	ortodoxă	depășește	cadrul	familial	și	expune	o	tradiție	interesantă	a	comunității	
românești	ortodoxe	din	Chitighaz.	Prelungirea	relațiilor	de	familie	dincolo	de	moarte	și	
evidențierea	indicilor	apartenenței	de	neam	și	limbă	pe	cruce	și	mormânt	sunt	elemente	

88 Ce altfel de lumea era… atunci a fost dragostea adevărată.
89 un local public din centrul satului, cu trepte la intrare
90 hipocoristic maghiar de la györgy (gheorghe)



55Florică, dragu’ tăicuțî! RepovestiRi de familie, din Chitighaz

narative	despre	care	soții	Santău	nu	mi-au	vorbit	niciodată.	de	aceea,	acest	segment	
al	povestirilor	de	familie	l-am	înregistrat	de	la	fiica	cea	mică.	Pe	vremea	aceea,	în	anul	
2000,	 nu	 avea	 cum	 să	 știe	 că	 toate	 pregătirile	 cerute	 de	 evenimentele	 funebre	 din	
familie	le	va	duce	la	capăt	ea	însăși,	atât	pentru	cei	doi	frați,	cât	și	pentru	părinți.	

De când e biserica, oamenii își cumpără un scauăn în biserică și-și pun numele 
pe el. Și este obiceiul că dacă moare respectivul, atuncea cineva din cileghi, să cuvine 
să cumpere scauănu: pruncu’ ori nepotu’, ca scauănu’ să rămâie în familie. Să zâce la 
noi că scauănu’ să bate la litație! Și care dă mai mult, ăla dobândește scauănu’. nu se 
moștenește! Dacă tatăl moare, de exemplu, atunci să cuvine ca careva dântre băieți să 
bată scauănu’ lui la litație! Da’ numai cela-l poate cumpăra, care-i botezat în biserica 
noastră. Care e baptist, n-are dreptul! Și dacă din familie nu bate nime, atunci poate 
bate oricine. Da’ nu se cuvine, că se zice: „uite, cât e de obraznic, că s-a băgat pă el!” 
un scauăn se poate vinde și cu o sută dă mii dă forinți! Maică-me n-o avut, ș-amu, 
la șaptezăci și tri dă ani, ei doi, bătrânii, s-or vorbit că, no, să cumpere on scauăn. 
numa mămica o zâs: „Bine, bine, dacă io până-amu n-am avut… tăt am umblat io 
la biserică și fără scauăn. Să-l cumpărăm pă numile lu’ Floricuța!” Adică pă numile 
meu! Ș-am zis: „Mămică, nu-m trabă mie scauăn, că şi eu am umblat la biserică și 
tăt m-am dus și fără scauăn, când am vrut!” „Ba, că nu-i aceea așe, că tu te țâi dă 
biserica asta și dă ce să te tragă pă tine dânt-on scauăn în altu’?”… Popa a strâgat în 
tri duminici că, uite, să bate la litație scauănu’ lu’ cutare răposată. numai bărbații 
poate să bată la litație. Și s-o dus taică-meu, că s-or vorbit ei că până la cinzăci dă 
mii dau păntru on scauăn. Și bărbatu trabă să spună că în numile cui bate. Și tata 
o zâs că în numile meu. Ș-or zâs că-n numile lu’ Floricuța lu Chicin, bate taică-său. 
Și nime nu s-o băgat pă el! Că de obicei să bagă: a lui vărşendanu, or fost gazde mari 
și o murit muierea și are nepoată. Și s-o știut, dară, că vrea să cumpere scauănu, să 
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rămâie în familie, pentru nepoată-sa! Și s-or băgat pă vărșendanu, ș-o dat în jur dă 
o sută dă mii pentru scauănu’ muierii…

Mai nou, ortodocșii își cumpără locurile în morminte. Și păstă puteri, dar își 
fac cruce! înainte se făceau inscripțiile în limba română; acum își pun numele în 
limba maghiară. eu, pe taică-meu nu l-am auzit niciodată în viață că el ar vrea să 
aibă ceva, că lui îi trabă ceva. niciodată! Și cu tri ani în urmă o zâs cătă maică-
mea: „no, aici ascultă! io m-am gândit că suntem bătrâni și trabă să ne cumpărăm 
locurile.” Și maică-mea o zâs că: „Ce ne-om cumpăra locurile și ne-om face crucile și 
ne-om uita cătă ele încă douăzeci dă ani! Ce vrei cu crucea, că nu ești tu dă moarte 
încă!” Dar taică-meu o ținut la asta, ca să nu rămâie cheltuiala pă prunci. „Știu io, 
zâce, că nu m-or lăsa pă pământ, că și pă mine m-or îngropa, da’ casa noi trebuie 
să ne-o facem.” Maică-mea n-o vrut și eu am zis că tătica niciodată n-o avut vreo 
dorință. tot ce-a făcut, numai pentru noi a făcut. Dacă asta e singura dorință a lui, 
atunci lasă-l! Și l-am dus la Bichiș91, că acolo o vrut, și-o ales din ce material, ce 
culoare vrea… Și a comandat inscripțiile în românește… Și s-or gândit să facă locul 
pentru patru. Că Petruca, s-o prostit el, ș-o zâs că dacă el moare, să nu lăsăm să-l 
îngroape la Căuăcihaz92, și să-l aducem aici. Că nevastă-sa e reformată. Și fiindcă eu 
nu m-am măritat, și oi rămâne sângură – și asta e cea mai mare durere a lor – dară…
poate păntru mine… Da’ aste nouă nu ne-au spus, numai eu gândesc că dântr-aceea 
or făcut loc păntru patru!

Ji d ov i i ,  u n tă r â m d i s Pă r u t

românii,	grup	care	a	făcut	parte	din	cele	mai	vechi	timpuri	din	structura	multietnică	
a	Câmpiei	Maghiare,	au	fost	influențați	de	diferite	alte	culturi	cu	care	au	venit	în	contact	
și	au	influențat	la	rândul	lor	cultura	celor	cu	care	au	împărțit	spațiul	vital.	în	cercetările	

91 orașul Békés
92 orașul Mezőkovácsháza
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mele	 pe	 terenul	 familiei	 Chicineștilor,	 am	 pus	 și	
întrebarea:	„dar	cu	jidovii	cum	v-ați	înțeles?”.	am	
ascultat	amintiri	și	mărturii	emoționante,	aspecte	
ale	 acestui	 contact	 dintre	 două	minorități,	 dintre	
două	grupuri	etnice,	la	nivelul	unei	localități	rurale	
pe	care	am	cunoscut-o	îndeaproape,	Chitighaz.

denumirile	 topografice	 din	 localitatea	
Chitighaz	 sunt	 încă	 legate	 de	 structura	 satului	
din	 trecut,	 de	 funcția	 pe	 care	 unele	 elemente	 de	
ordonare	a	spațiului	o	aveau	în	practicile	economice	
și	sociale	ale	locuitorilor.	Unele	toponime	provin	de	
fapt	din	antroponime,	multe	dintre	ele	pasibile	de	a	
fi	date	uitării,	o	dată	cu	schimbul	de	generații	și	cu	
renunțarea	la	codul	lingvistic	românesc,	odinioară	
dominant.	 Printre	 aceste	 denumiri	 se	 găsesc	 și	
câteva	patronime	de	familii	evreiești,	ele	indicând	
mai	 ales	 repere	 din	 localitate,	 unde,	 la	 începutul	
secolului	 al	 XX-lea,	 existau	 prăvălii	 ale	 evreilor	
stabiliți	 aici:	la Colțata, la Freizingher, inde-o 
avut țigler cukászda (cofetărie), inde-o șezut Con.

Până	în	 iunie	1944,	de-a	 lungul	a	cel	puțin	
o	sută	de	ani,	în	Chitighaz	a	trăit	și	o	comunitate	
evreiască.	Cimitirul	îngrijit	de	la	marginea	satului,	
în	care	mai	sunt	astăzi	douăsprezece	pietre	funerare,	
numele	evreiești	încrustate	pe	monumentul	ridicat	
în	centrul	comunei,	în	memoria	localnicilor	căzuți	în	
cel	de-al	doilea	război	mondial,	amintirile	sătenilor	

Florica Santău,  
fotografie din copilărie; 

Fotografie din arhiva  
doamnei profesoare  

Florica Santău
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în	vârstă,	tot	mai	puțini	și	câteva	fonduri	de	documente	din	arhiva	din	Gyula	au	rămas	
singurele	mărturii	ale	existenței	acestei	comunități.	

Monografia	 preotului	 Iosif	 Ioan	ardelean	 le	 acordă	 consătenilor	 israeliți	 doar	
câteva	rânduri93		în	care	se	specifică	lapidar	că	la	sfârşitul	secolului	al	XIX-lea	trăiau	
aici	63	de	israeliţi.	El	constată	că	„Grecii	au	fost	neguţătorii	cei	mai	vechi	din	comună.	
Evreii	s-au	încuibat	numai	mai	târziu,	pe	timpul	când	adică	se	lăţiră	în	toată	ţeara.	
Sosirea	lor	de	pe-aici,	se	dăteză	cu	începutul	calei	ferate”94,	adică	din	1858.	

între	anii	1920-40,	existau	 în	Chitighaz	mai	multe	magazine	mixte	şi	crâşme	
aparţinând	 familiilor	 Freinsinger,	 Kramer	 şi	 Gelbert.	 Freinsinger	 Benjamin	 era	
proprietarul	a	trei	magazine	mixte	şi	a	două	crâşme	în	care	lucrau,	ca	angajaţi,	români.	
Era	 cel	 mai	 înstărit	 evreu	 din	 Chitighazul	 începutului	 de	 secol	 douăzeci.	 Una	 din	
prăvăliile	Freisinger	a	rămas	imortalizată	pe	prima	carte	poştală	ilustrată	a	localităţii,	
împreună	cu	„zarda”,	şcoala	susţinută	de	călugărițele	iezuite	din	Congregația	„Notre	
dame”.	 în	 fotografie	 se	 vede	 și	 autoturismul	 negustorului,	 singurul	 din	 localitate,	
precum	și	proprietarul	elegant	îmbrăcat,	alături	de	un	angajat	și	de	câțiva	mușterii.

Nu	am	primit	permisiunea	să	înregistrez	povestirile	familiei	Santău	despre	evreii	
din	Chitighaz,	însă	în	jurnalul	de	teren	din	anul	2000	mi-am	notat	următoarele:	

Comercianții evrei dădeau mărfuri pe datorie sau deseori făceau înlesniri la 
prețuri pentru românii chitighăzeni. După deportarea familiei Freisinger, oamenii 
obișnuiau să spună: „De-aș avea eu atâția bani, câte datorii are satu la Freisinger...”. 
în cadrul pitoresc pe care l-au creat evreii în această localitate românească, un loc 
aparte îl ocupă în amintirile oamenilor bătrâna kramer, mama comerciantului 
kramer Sándor, supranumită de săteni Colţata, din cauza dinţilor incisivi, orientaţi 
spre exterior. în magazinul lor exista o imensă sobă de fontă aşezată în mijlocul 
încăperii. lângă sobă, într-un fotoliu comod era prezentă totdeauna Colţata, 

93 Iosif-Ioan	ardelean,	op.cit.,	p.	75.
94 Ibidem,	p.	13.
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supraveghind cumpărătorii dar şi pe nora sa, olga, care stătea în spatele tejghelei, 
aşteptând muşteriii. kramerii au venit probabil din zone de limbă română, căci 
vorbeau bine românește, dar tânăra olga era o evreică săracă de la rakospalota. 
Fetița olgăi semăna cu bunică-sa, cu incisivii ca doi colți și din această cauză purta 
un aparat de corectare a danturii, prilej de haz pentru copiii din sat care spuneau 
că „fătuța lu kramer are drot în gură” și considerau că aceasta ar fi o caracteristică 
generală a copiilor evrei.

Ţăranii români din Chitighaz le considerau pe femeile evreice deosebit de frumoase 
și elegante. Cu aceste atribute și-o amintesc în special pe Deborah Freisinger (pe care o 
numeau „Debura”), un model la care aspira orice tânără româncă. Feciorilor români 
le plăceau fetele evreice, dar n-au existat cazuri de apropiere între ei. tinerii evrei nu 
participau la „joc”, nici la șezători, nici la alte ocazii de întâlnire a celor necăsătoriți. 
o întâmplare tratată și azi cu maximă discreție este legată de concedierea bruscă a 
unei tinere slujnice a lui kramer, atunci când „au prins-o cu jidovul”. Femeia trăiește 
și astăzi, iar oprobiul faptei sale nu și-a pierdut din amploare. tolerant în multe alte 
cazuri asemănătoare, grupul martor al evenimentului își argumentează condamnarea 
prin trei motive, cu grade de gravitate diferite: era la mijloc un bărbat însurat, 
de pe o altă treaptă socială, de altă confesiune. la fel de reprobabil este clasificat 
comportamentul celor care, după deportarea evreilor, au dus din gospodăriile acestora 
lucruri care nu le aparțineau (mașini de cusut, vase, tablouri), deși, în scurt timp, 
autoritățile maghiare au confiscat toate bunurile evreilor.”

războiul	 a	 tulburat	 viața	 liniștită	 din	 Chitighaz	 și	 a	 schimbat	 multe	 lucruri,	
printre	care	și	compoziția	etnică	a	localității.	în	1944,	prin	ordinul	1240	din	31	martie	
e	impusă	deosebirea	evreilor	de	ceilalți	membri	ai	societății	prin	purtarea	obligatorie	
a	banderolei	cu	stea	galbenă,	„de	culoarea	canarului”,	în	șase	colțuri.	în	luna	aprilie	
a	 aceluiași	 an	 are	 loc	 recensământul	 evreilor	 și	 li	 se	 interzice	 totodată	 practicarea	
comerțului.	La	Chitighaz,	prăvăliile	evreiești	au	continuat	să	funcționeze	un	timp,	iar	
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stigma,	steaua	galbenă,	n-au	purtat-o	în	sat	decât	tinerii	evrei	care	erau	obligați	să	
participe	la	exercițiile	de	pregătire	paramilitară,	cunoscute	cu	denumirea	de	Levente.	
în	 cadrul	 acestei	 pregătiri,	 evreii	 nu	 primeau	 cunoștințe	 despre	 instrucția	militară,	
ci	erau	puși	să	facă	munci	degradabile.	Gheorghe	Santău	își	amintea	cu	compasiune	
că	 tinerii	 evrei	 erau	obligați	 să	 sape,	 apoi	 să	astupe	 la	nesfârșit	 tranșee	adânci,	 în	
timpul	în	care	ceilalți	„levenți”	învățau	să	mânuiască	arma.	de	noua	situație	dificilă	
a	 evreilor	 nu	 s-a	 bucurat	 niciun	 locuitor	 din	Chitighaz,	 deoarece	 evreii	 întrețineau	
aici	o	situație	echilibrată,	de	bunăstare	și	ordine.	după	terminarea	războiului,	puțini	
evrei	s-au	întors	la	Chitighaz,	și	pentru	scurt	timp.	astfel,	compoziția	etnică	a	acestei	
localități	și-a	pierdut	un	element	care	a	jucat	un	rol	social	important	timp	de	mai	bine	
de	un	secol.	Imaginea	evreilor	printre	români	a	rămas	nostalgică	și	discretă.

câ n d e t no l o G u l P oat e s P u n e: „te r e n u l s u n t e u!”
Povestirea,	această	specie	„de	graniță”,	încadrată	în	tratatul	de	folclor	maghiar	

apărut	în	1989,	la	capitolul	narațiuni mai simple,	înainte	de	a	face	obiectul	naratologiei	
și	al	folclorului,	a	intrat	în	sfera	de	interes	a	sociologiei,	a	lingvisticii,	a	semioticii	și	
chiar	a	istoriei.	Considerată	de	Paul	ricœur	„prea	legată	de	tradiție,	de	legendă,	de	
folclor,	de	mit”95,	povestirea	este	în	concepția	eseistului	francez	primul	mod	în	care	omul	
încearcă	să	înțeleagă	și	să	stăpânească	„diferitul”	din	teren,	oferindu-și	despre	acesta	
o	 imagine	 fictivă96.	 în	 relația	 sa	 cu	 istoriografia,	 cu	 „istoria	 istoricilor”,	 povestirea	
este	 o	 componentă	minoră,	 chiar	marginală	 a	 cunoașterii	 istorice.	Totuși,	 procesul	
povestirii	 este	 cel	 al	 evenimentului,	 deci,	 înainte	 de	 a	 deveni	 obiect	 al	 cunoașterii	
istorice,	 evenimentul	 constituie	 obiectul	 povestirii.	 Legând	 povestirea	 de	 procesele	
memoriei,	ricœur	 constată	 că	 „o	 povestire	 nu	 seamănă	 cu	 evenimentele	 pe	 care	 le	

95 Paul	 ricœur,	Memoria, istoria, uitarea (Traducere	 în	 română	 de	 Ilie	 Gyurcsik	 și	 Margareta	
Gyurcsik),	Editura	amarcord,	Timișoara,	2001,	p.	330.

96 Ibidem,	p.	208.
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povestește”,	deoarece	a-și	aminti	de	ceva	înseamnă	
a-și	 aminti	 de	 sine,	 deci	 subiectul	memoriei	 este	
eul	la	persoana	întâi,	singular,	ba	mai	mult,	atunci	
și	 noțiunea	 de	 memorie	 colectivă	 nu	 poate	 fi	
decât	un	concept	analog.	definind	povestirea	ca	o	
istorie	speculativă,	cu	caracter	mimetic,	nu	facem	
altceva	decât	să	reactualizăm	definiția	lui	Cicero,	
care	 spunea	că	„Istoria	 este	o	povestire	veridică	
a	 unor	 lucruri	 trecute”,	 intuind	 parcă,	 dinaintea	
erei	 noastre,	 că	 după	 rivalitatea	 dintre	 story	 și	
history,	din	obstacol	în	calea	științificității	istoriei,	
povestirea	e	pe	cale	să	devină	substitutul	ei.

Voi	 completa	 ultima	 pagină	 a	 tezaurului	
narativ	 al	 familiei	 Santău	 din	 Chitighaz,	 cu	
primele	 povestiri	 pe	 care	 le-am	 auzit	 de	 la	 cele	
două	 Florici,	 la	 mijlocul	 anilor	 1990.	 Sfirțig,	
roanca,	Zbânga,	Cupiti	și	Cupitoaie,	Sandala	sunt	
personajele	unor	scurte	povestiri	uniepisodice,	ale	
unor	snoave,	de	fapt,	care	cuprind	notele	de	umor	
specifice	 comunității	 din	 care	au	 făcut	parte	 eroii	
și	 povestitorii	 de-o	 potrivă.	Umorul	 este	 și	 el	 un	
element	dintr-un	cod	cultural.	Eu	am	învățat	să	râd	
la	repetarea	acestor	snoave	despre	săteni	de	mult	
dispăruți	 din	 viață,	 ale	 căror	 pățanii,	 din	 punctul	
meu	 de	 vedere,	 nu	 reprezintă	 o	 sursă	 de	 veselie.	
Odată	 cu	 povestitorii,	 dispar	 și	 aceste	 anecdote,	
despre	 care	mai	 e	 de	 spus	 că	 prezintă	 totdeauna	

Florica lu’ Gugu  
și Floricuța lu’ Chicin  

în curtea casei din Chitighaz;

Fotografie din timpul  
întrevederii din anul 2006
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eroi	 cu	 caracter	 și	 apucături	negative	 sau	necuvenite,	 dar	acești	 eroi	nu	mai	 trăiesc.	
Narațiunile	nu	sunt	niște	bârfe	despre	vecini,	ci	niște	îndrumări	practice	despre	ce	să	nu	
faci	și	estetice,	despre	cum	să	te	amuzi.

Profesorul	 Voigt	 Vilmos	 constata	 că,	 în	 timp	 ce	 speciile	 narative	 clasice	 îşi	
pierd	 creditul	 în	 comunităţile	 rurale,	 vidul	 lăsat	 de	 acestea	 este	 completat	 cu	 alte	
acte de comunicare orală:	 gluma,	 anecdota,	 bârfa,	 bancul	 politic	 şi	 erotic,	 pe	 de-o	
parte,	dar	şi	de	aşa-numitele	povestiri adevărate, istorisiri, relatări despre întâmplări 
senzaţionale, despre lucruri spectaculoase97.	Voigt	consideră	în	continuare	că	această	
actuală	descompunere,	fărâmiţare	a	tradiţiilor	epice	este	semnul	de	crepuscul	al	unei	
anumite	perioade	de	existenţă	a	artei	folclorice	narative.

Povestirea	cu	Sfirțig	și	muierea	lui	scoate	în	evidență	traiul	lipsit	de	înțelepciune	
al	 unor	 consăteni,	 condiția	 femeii	 și	 atitudinea	 față	 de	 divorț,	 practic	 inexistent	 în	
comunitatea	chitighăzenilor	de	acum	un	secol.	Textul	redă	dialogurile	în	mod	realist,	
cu	mici	incizii	de	limbaj	obscen,	precum	și	obiceiul	bocitului	la	mort:

o fost on om tare, tare corhei : Sfirțig i-o fost numile. or șăzut la sălaș. toată 
zâua iera la birt, în sat, la Petőfi telep98, unde-am șezut… Și s-o dus cu două vițăle 
la târg. o vândut vițălile, banii toț i-o băut și n-o mai avut bani să vie cu máșina 
acasă. Ș-apu, o trebuit să margă nană Florică, muiere lui, să-l scoată dă la ștație, că 
l-or trimis pă utánvétel99… Cum v-am spus, el toată zâua iera la birt. Így, este fele100, 
venea nană Florică - olyan kicsi kis asszony volt, bőszoknyás101. o videam că vine, 
vine: tupu-tupu-tupu-tupu, vinea nană Florică dâpă Sfirțig. Că n-a fost acasă dă ieri, 

97 Voigt	Vilmos,	A folklor esztétikájához (Despre estetica folclorului)	Budapest,	1972,	p.	242.
98 cartierul Petőfi
99 ramburs
100 așa, spre seară
101 era o femeie scundă, cu fustă largă
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oă cine știi dă când! Apoi mikor fiatal házasok voltunk102, așe élveztünk103! jön104 nană 
Florică, mere dâpă Sfirțig! Ș-apu-apoi erau acolea tăt tineri ca noi, ne strânjeam, ne 
puneam pă laviță și așteptam să vie Sfirțig cu Sfirțigoaie, dară! Ș-apu nană Florică 
merea, să băga-n birt, numa nu-l putea scoate din birt numa dacă-i horea lui! Ș-apu 
tăt așe-i horea: (cântă) : Mă, ioane, vin’ acasă, / la copii și la nevastă. / Bine, bine, 
c-oi vini, / num-amu-oi bea două-tri. / la, la, la, la … Și dacă-i cânta nană Florică-
așe, atuncea ieșe dân birt și tot așe trebuia să-i cânte, până-ajunje afară dân sat. 
tă-naitea lui merea, și-i cânta… Că mai dămult oaminii nu s-or dăspărțât. C-or avut 
prunci laolaltă. o fost mare rușine să să dăspărțască, uă cum să spun! Atunci băteau 
oaminii pă muieri și tot nu s-o dăspărțât. o fost care o a prins dă chică și o-ntors 
roată! o vinit vremea c-o murit mama lu Sfirțig. o murit mă-sa! Și muierea lui, 
nană Florică, s-o cântat. Sfirțig o fost la birt. Pă când el o vint acasă pă sară – iera 
țapăn –, mă-sa iera moartă, c-atunci așa iera, pusă pă laviță, știi! Și vine Sfirțig, să 
bagă-nlontru și vede pă mă-sa… Asta nană Florică m-o povestit și m-o arâtat: așa să 
cântau atunci, așe puneau brâncile (pune mâinile în șold). Și-o zâs: (bocește) „Dacă 
meri, maică, și meri / nu te duce pă drum dă fier / Da du-te, maică, pă drum dă 
cheatră, / Că, uită-te, ioane cum te-așteptă…”. Acela o fost Sfirțig, că s-o pus pă vatră 
să şadă, aşa, bat. Şi zâce el d-acole: „Da mai pominește-mă și pă mine, Florică!” Și ie: 
„ioane dă năcaz și dă bănat / uită-te, maică, cum s-o-mbătat!” Da Sfirțig: „nu așa, 
fută-te dracu să te fută…”.

Acolo, la rămânie, nu să cânta? Să cânta ș-acolo, așa-i? Mai dămult dac-o 
murit cineva și nu s-or cântat dâpă el, o fost dă mniraz! Zâceau: „uoăăă, nime, nime 
nu s-o cântat dâpă el”! o fost așa, care și-o băgat muiere să să cânte. Ș-aste-or zâs că : 
(bocește) „io nu mă cânt, nană Floare, că mă doare / numa io mă cânt dâpă poale…”.

102 când eram tineri căsătoriți
103 ne delectam
104 vine
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Personajul	roanca	a	fost	străbunica	primarului	satului	din	perioada	în	care	am	
făcut	înregistrările.	acest	fapt	mărea	comicul,	facil	dealtfel,	al	povestirilor.	Glume	cu	
roanca	au	apărut	și	prin	diferite	publicații	și	colecții	de	folclor	românesc	din	Ungaria,	
și	zicale	despre	ea	se	mai	aud	și	azi	din	gura	bătrânilor:

roanca o fost maica lu nană livie, dédi105 lu polgármester106. ez nem volt 
mese107… Și roanca asta care o rămas dă beserică, o avut o fată, o a chemat Ana. 
Ș-apu or făcut pită dară-n cuptori! Și bătrâna o avut bani și i-o ascuns în sălmăjac 
banii. Ana – n-or avut dăstul să ardă cuptoriul – o scos paile dân sălmăjac şi le-o 
băgat în cuptor. Ş-o băgat şi banii, că ea n-o ştiut că banii-s acolo! Ş-apu apoi o vinit 
bătrâna : – Ană, maichii, arde suta şi cinzăci…

într-o duminică, roanca s-o gătat la beserică. Da aşe s-o sâlit, că pă când o 
ajuns la căputu besericii, oamini ișeau, că s-o gătat sclujba. Să zâce la Chitighaz, 
când cineva ajunje pre târzâu într-on loc că o rămădit108 ca roanca dă beserică.

Scurta	povestire	despre	Cupitoaie	are	scoapul	de	a	prezenta	în	mod	îngăduior,	
fariseismul	femeii	adventiste,	pentru	care	foamea	e	mai	mare	decât	credința.	Umorul	
și	nu	critica	intolerantă	primează	în	această	scurtă	comunicare:

o fost la sălaș on om sărac, Cupiti, cu muierea și cu pruncii. Cupitoaie o fost 
szombatista109. n-o mâncat carne dă porc. Ș-or tăiat odată pui dă capră, ș-or făcut 
curechi umplut…dă capră! ea venea, săraca, la noi. Și peste săptămână mama ne 

105 străbunica
106 primarul
107 Asta n-a fost poveste
108 a rămâne,	aici,	a întârzia
109 sâmbătistă
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făcea noauă krumplispogácsa110. Și mama n-o-mbia, că tot nu mâncă. Că ungea 
tăpsia în care cocea cu unsoare. Da ea: „no, oi cota și eu!” Și coaja dă jos o lua jos dă 
pă pogace, că ajungea la tăpsie, la unsoare și mânca.

înlocuirea	 numelor	 tradiționale	 românești	 și	 ungurești	 cu	 cele	 moderne,	
neobișnuite,	 produce	 situații	 comice:	 bunica	 își	 duce	 la	 medic	 nepoata	 și,	 fiindcă	
prenumele	 Sanda	 nu	 e	 unul	 pe	 care	 să	 îl	 rețină,	 îi	 spune	 doctorului	 că	 pe	 fetiță	 o	
cheamă	Pilan	Sanda.

o avut Pilan néni1 o fătuță, o-a chemat Sandi, Alexandra. Și o fost tare beteagă 
Sandi. Că mai dămult ierau pruncii dă vărsat, știi, himlőșe111. Ș-apoi, ce-o făcut? S-o 
dus cu ea la timar, la doptor: „– Bună zâua, domnule!” timar : „– no, ce bai este? 
– D-apu-i beteagă, domnule, fata.” o vizgălește doptoru, gata! Apu’, că cum cheamă 
fata, să-i scrie rățeptu… D-apu’ n-o știut Pilan néni nicicum să-i spuie cum o cheamă 
pă fătuță:„Pilan…Pilan…Pilan…” „Az tudom, hogy112 Pilan – o zâs timar, s-o mâniet 
ș-o dat cu pumnu-n masă, de mi a másik neve113? „Stai, domnule, stai, domnule!” 
zâce. S-o uitat bătrâna spăriată-n jos, ș-o văzut sandalile-n picioare : „Szandala114, 
domnule, o cheamă!”

în	 cei	 douăzeci	 de	 ani	 de	 când	 am	 făcut	 pentru	 prima	 oară	 terenul	 familiei	
Chicineștilor,	 întorcându-mă	 la	el	 în	 repetate	 rânduri,	am	 învățat	când	și	de	cine	e	
potrivit	 să	 râzi,	 pentru	 cine	 și	 de	 ce	 plâng	 povestitorii.	astfel,	m-am	 încumetat	 să	
refac	acest	teren	în	paginile	acestui	volum.	drumul	larg,	însorit,	spre	ograda	familiei	

110 turtă, pogace cu cartofi
111 cu variolă
112 ştiu că
113 dar care-i e celălalt nume
114 sandală
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Santău,	 din	Chitighaz,	 spre	 tărâmul	 în	 care	Floricile	 bătrâne	 și	 tinere	 înfloreau	 la	
amintirea	părinților	care	le	numeau	„Florică,	dragu’	tăicuțî!”,	a	devenit	impracticabil.	

ul t i m a î n s e m na r e d i n J u r na lu l d e t e r e n

Septembrie	 2016,	 Gyula,	 apartamentul	 unui	 bloc	 de	 pe	 strada	 Bartók,	 în	
vecinătatea	școlii	de	muzică,	 fosta	 sinagogă.	de	vorbă	cu	Szantó	Flóra,	profesoară	
de	română	la	Liceul	Nicolae	Bălcescu.	apartamentul	este	de	curând	renovat,	plăcut,	
primitor.	Micuța	locuiește	aici	de	mai	puțin	de	un	an.	Casa	părinților	din	Chitighaz	a	
vândut-o,	la	fel	și	casa	proprie,	cu	terasă	și	curte	mare.	Cei	doi	frați,	Gheorghica	și	
Petruca,	au	decedat	înainte	de	vreme,	răpuși	de	boli	fără	leac.	Mama	sa	a	murit	anul	
trecut,	 în	căminul	de	bătrâni	din	oraș.	Nu-și	mai	recunoștea	fiica.	Nu	mai	povestea	
despre	nimic.	Florica	îmi	arată	niște	cutii	cu	actele,	scrisorile,	fotografiile	părinților.	
Este	tot	ce	a	păstrat	de	la	ei.	îi	cer	permisiunea	să	selectez	câteva	fotografii,	pentru	
a	le	scana.	acum,	sunt	dezlegată	de	promisiunea	anonimatului.	Mă	îndeamnă	să	iau	
câte	vreau,	pe	care	le	vreau.	apoi	adaugă:	„Poze	cu	mine	să	nu	pui,	eu	încă	trăiesc…”

Mă	uit	la	fotografii,	le	citesc,	le	măsor.	Le	amăsur	ca	Lole,	țâganu’	badogoș	dân	
Chitighaz,	la	care	Nană	Florică	și-a	făcut	cândva	tăpsâi	păntru	cuptor,	cu	tomneala…
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MuIerIle Cele MArI  
De lA MArgine De hotAr 

Un	dialog	reluat	cu	Maria	Pilan	Kalcsó	 
din	Chitighaz

Privite	din	plan	apropiat,	rândurile	care	urmează	rezumă	observațiile	notate	pe	
marginea	unui	experiment	antropologic,	a	unui	studiu	de	caz	centrat	pe	modul	în	care	se	
imaginează	feminitatea	într-un	discurs	autobiografic	al	cărui	fir	e	dirijat	de	cercetători	
spre	aspectele	culinare	ale	ritualurilor	și	spre	practicile	locale	legate	de	alimentație.	
Experimentul	s-a	desfășurat	în	două	etape,	la	distanță	de	zece	ani.	O	primă	intrare	a	
cercetătorilor	în	teren	s-a	produs	în	iarna	anului	2006.	revenirea,	în	2016,	a	făcut	
posibilă	reluarea	convorbirilor	pe	aceleași	teme,	cu	aceeași	informatoare	–	Maria	Pilan	
Kalcsó,	din	Chitighaz1.

Privite	 în	 ansamblu,	 rândurile	 care	 descriu	 acest	 experiment	 antropologic	
documentează	 schimbări	 sociale	 radicale	 în	 spațiul	 rural	 central	 european,	 în	
ultimul	deceniu.

Privit,	 însă,	 dintr-o	 perspectivă	 autoreflexivă,	 dialogul	 reluat	 de	 trei	 femei-
cercetătoare	și	o	femeie-informator2	surprinde	etapele	unor	maturizări	în	subculturi	
paralele	 și	 evoluția	 de	 la	 statutul	 de	 femei	 tinere,	 care	 încearcă	 să-și	 dovedească	

1 Kétegyháza,	localitate	situată	în	apropierea	graniței	Ungariei	cu	românia.
2 Maria	 este	 ceea	 ce	 Jean	Copans	numește	 „informator	 privilegiat”.	Ea	 este	 foarte	 competentă	 în	
domeniul	 asupra	 căruia	 se	 focalizează	 studiul	 de	 caz	 prezentat	 în	 aceste	 rânduri.	 Cunoașterea	
domeniului	e	completată	de	talentul	de	povestitor	care	facilitează	înțelegerea	și	descrierea	culturii	
pe	care	o	reprezintă.	Jean	Copans,	introducere în etnologie şi antropologie,	traducere	de	Elisabeta	
Stănciulescu	şi	Ionela	Ciobănaşu,	prefață	de	dumitru	Stan,	Iași,	Polirom,	1999.
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abilitățile	 profesionale,	 să	 câștige	 recunoaștere	 și	 prestigiu	 social,	 la	 statutul	 de	
femei	 consacrate	 profesional,	 ajunse	 la	 vârsta	 la	 care	 sunt	 capabile	 să	 inițieze	 la	
rândul	 lor	 alte	generații	 și	 să	 construiască	un	discurs	 pertinent	 despre	 tradiție	 și	
identității	colective.

revenind	la	intențiile	experimentului	antropologic,	trebuie	menționat	faptul	că	–	în	
paralel	cu	documentarea	pe	care	o	derula	echipa	de	cercetători	pe	teren,	pentru	identificarea	
și	culgerea	unui	corpus	nou	de	narațiuni	ale	românilor	din	afara	granițelor	–	Mihaela	
Bucin,	Otilia	Hedeșan	și	Florentina	Leucuția	editau,	în	2007,	un	volum	ce	repunea	în	
circulație	marii	povestitori	ai	comunităților	românești	din	Ungaria,	deschizând	etnologiei	
românești	calea	spre	noi	abordări	ale	ariilor	culturale	și	ale	temelor	de	cercetare.3

3 Vezi	volumul	Dacă n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti...: antologie a povestitorilor români din ungaria,	
Ediție	de	Florentina	Leucuţia,	Mihaela	Bucin;	Cuvânt	înainte	de	Otilia	Hedeşan,	Notă	asupra	ediției	
şi	glosar	de	Florentina	Leucuţia,	Bucureşti,	Paideia,	2007.

maria maier și soțul ei – 
bunicii mariei Pilan; 

Fotografie din arhiva  
Mariei Pilan
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în	 terenul	 din	 Ungaria	 anului	 2006,	 făceam	 parte	 din	 echipa	 care	 urma	 să	
documenteze,	prin	interviuri	și	narațiuni	autobiografice	înregistrate	„la	firul	ierbii”4,	
aspecte	legate	de	alimentație	și	de	valorizarea	rituală	a	hranei	în	cadrul	sărbătorilor	
de	peste	an	sau	al	momentelor	 festive	din	viața	comunității.	acum	zece	ani	notam,	
încă	din	primele	rânduri	ale	jurnalului	de	teren,	simptomele	unei	crize	de	 identitate	
proprii	cercetătorului	român	intrat	într-un	spațiu	în	care	metodele	și	chiar	conceptele	
etnologiei	 românești	 clasice	 nu	 erau	 de	 niciun	 folos.	 Cine	 eram	 noi	 –	 cercetătorii	
români	–	 dincolo	 de	 granița	 de	 vest	 a	 țării	 noastre,	 în	 satele	 în	 care	 dintotdeauna	
au	 trăit	 români?	 în	Ungaria	 eram	 desigur	 niște	 străini,	 veniți	 dintr-o	 țară	 în	 care	

4	 Termenul	 se	 referă	 în	 acest	 caz	 la	 abordarea	 informatorilor	 identificați	 drept	 competenți	 pentru	
tema	cercetată,	aleși	din	straturile	profunde	ale	comunității	și	nu	din	cel	al	elitelor	sau	al	celor	care	
reprezintă	comunitatea	de	pe	poziții	de	putere.	Pentru	aprofundarea	metodei,	vezi	Zoltan	rostas,	
istorie la firul ierbii – documente sociale orale,	Bucureşti,	Editura	Tritonic,	2003.

Teren antropologic  
la Chitighaz, 2006.  

Prima vizită acasă la maria 
Pilan. De la stânga la dreapta: 

monica Vlad, Corina Popa, 
maria Pilan, anca Becan,  

Vlad Riteș, Nicolata mușat 
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memoria	colectivă	păstra	încă	vie	imaginea	penuriei	în	care	o	comunismul	ceaușist	își	
călăuzise	cetățenii.	Țara	vecină	–	Ungaria	–	era	un	spațiu	pe	care	imaginarul	colectiv	
al	românilor	îl	asocia	cu	abundența	și	societatea	de	consum	occidentală5.	Cu	siguranță,	
grupul	nu	putea	fi	etichetat	drept	„colonizator”	–	așa	cum	avertizează	manualul	de	
antropologie	că	s-ar	putea	întâmpla	într-o	cercetare	de	teren6.	Ungaria	era	membră	în	
Uniunea	Europeană	din	2004.	românia	mai	avea	de	așteptat	un	an	pentru	a	se	integra	
în	această	structură	care	ar	fi	garantat	românilor	un	status	civic	privilegiat	sau	cel	
puțin	o	poziție	avantajată	în	contextul	de	atunci	al	Europei	Centrale	și	de	Est.	

Cu	toate	acestea,	nu	eram	„ceilalți”	în	satele	românești.	Vorbeam	aceeași	limbă	
cu	localnicii,	ne	raportam	la	aceleași	mituri	și	tradiții,	căci	aparținusem	aceleiași	arii	
culturale	în	trecutul	nu	prea	îndepărtat.	

dilemele	acestea	identitare	aveau	să	se	dizolve	treptat	în	timpul	călătoriei	spre	
casa	 interlocutoarei	 noastre,	 din	 satul	Chitighaz.	am	parcurs	 o	 parte	 din	 drum	 cu	
trenul	–	cea	mai	incomodă,	dar	și	cea	mai	potrivită	cale	de	a	ne	apropia	de	un	teren	
pe	 care	 voiam	 să-l	 cunoaștem	 îndeaproape,	 pentru	 a	 putea	 înțelege	 și	 descrie,	mai	
apoi,	structurile	cotidianului7.	Contrar	așteptărilor	de	atunci,	în	tren	lipsea	încordarea	
specifică	zonelor	de	graniță,	starea	cu	care	eram	obișnuiți	noi,	cei	din	generația	captivă	
în	românia	comunistă.	Călătorii	păreau	navetiști	mai	de	soi.	Totuși,	oprirea	îndelungată	
la	vama	Curtici	și	controlul	atent,	dar	politicos,	al	pașapoartelor	ne-au	făcut	să	simțim	
că	trecem	„dincolo”.	Iată	ce	notam	în	jurnal	despre	această	intrare	în	teren,	în	prima	
seară	petrecută	într-una	dintre	camerele	de	oaspeți	ale	Liceului	românesc	„Nicolae	
Bălcescu”	 din	 orașul	Gyula:	 „Ne	 întâmpină	 o	 lume	 ospitalieră.	 Jovialitatea	 domină	
atmosfera.	Ne	simțim	confortabil	de	la	bun	început.	Să	fie	acesta	un	semn	rău,	de	fapt?	

5	 Vezi	 Jean	 Baudrillard,	 Societatea de consum. Mituri şi structuri,	 traducător	 alexandru	 Matei,	
Bucureşti,	Editura	Comunicare.ro,	2008.

6	 Vezi	Jean	Copans,	idem.
7 Vezi	Fernand	Braudel,	Structurile cotidianului; posibilul și imposibilul,	Traducere	de	adrian	riza,	
București,	Meridiane,	1984.



71Muierile cele Mari de la Margine de hotar

Inconfortul	și	mirarea	trebuie	să	fie	stările	care	să	pună	în	lumină	detaliile	esențiale/	
diferențele	specifice	ale	acestei	lumi”.	

după	 prima	 zi	 de	 interviuri	 în	 comunitatea	 românilor	 din	 Ungaria	 practica	
terenului	 contrazicea	 teoria	 „abaterilor	 diferențiale”8:	 „1	 decembrie	 2006.	 de	
dimineață	știu	care	va	fi	tema	interviului	nostru	–	mâncarea.	Ce	mănâncă,	cum	gătesc,	
ce	evenimente	esențiale	din	viața	comunității	sunt	marcate	de	mese	mai	mult	sau	mai	
puțin	festive…	Interlocutoarea	noastră	este	o	persoană	recunoscută	pentru	priceperea	
ei	în	domeniul	gastronomiei,	un	informator	specializat	și	recunoscut	de	comunitatea	
din	care	face	parte,	căci	este	organizatoarea	unui	festival	gastronomic,	autoarea	unei	
cărți	–	Mâncăruri tradiționale românești din ungaria	[pe	care	o	citisem	înainte	de	
a	 o	 cunoaște	 personal	 pe	 informatoare	n.n.]	 –,	 autoarea	 unor	 articole	 cu	 subiecte	
culinare	în	publicațiile	locale	și	a	unor	pagini	de	rețete	și	sfaturi	practice	pe	internet.	
Maria	Pilan	Klacsó	din	Kétegyháza	/	Chitighaz	locuiește	la	marginea	satului.	Casa	ei	
este	spațioasă	și	îngrijită,	seamănă	cu	celelalte	case	noi	din	Ungaria.	Intrăm	chiar	prin	
bucătăria	modernă	în	sufrageria	la	fel	de	modernă.	E	un	spațiu	mare,	asemenea	unui	
salon,	dominat	de	o	masă	din	lemn	masiv	care	poate	strânge	în	jurul	ei	cel	puțin	zece	
persoane.	aflăm	imediat	că	familia	Klacsó	e	numeroasă.	Maria	are	cinci	prunci.	Sunt	
mari	și	și-au	întemeiat	familiile	lor	în	sat.	Se	adună	încă	la	această	masă	la	care	se	
consumă	mâncăruri	făcute	numai	de	ea	din	resursele	oferite	de	propria	gospodărie.	de	
la	cincisprezece	ani	e	măritată	și	tot	de	atunci	gătește	mult.	Nu	știe	să	aștearnă	masa	
decât	cu	multe	și	felurite	mâncăruri,	pentru	multe	guri	înfometate.	Nu	și-a	terminat	
școala,	căci	tinerețea	ei	s-a	petrecut	în	jurul	acestei	mese	și	a	copiilor.	Nu	regretă	nimic	
pentru	că	marea	ei	pasiune	este	gătitul.”

8	 Sintagma	apare	în	discursul	susținut	de	Claude	Lévi-Strauss,	în	1952,	la	cererea	UNESCO	și	se	
referă	la	necesitatea	cunoașterii	și	acceptării	abaterilor	diferențiale	care	definesc	o	cultură	în	raport	
cu	altele.	Vezi	Claude	Lévi-Strauss,	rasă și istorie,	Iași,	FIdES,	1996,	p.	105.
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în	articolele	care	s-au	publicat	la	finalizarea	terenului,	am	reprodus	și	interpretat	
toate	 rețetele	 oferite	 cu	 entuziasm	 de	 Maria,	 am	 consemnat	 detaliile	 prelucrării	
alimentelor,	 gesturile	 legate	 de	 ritualul	 mesei,	 contextele	 consumului	 hranei.	 am	
transcris,	de	asemenea,	câteva	povești	de	viață	derulate	în	spațiul	dominat	de	femei	
al	 bucătăriei.	 atât	 nouă	 –	 antropologilor	 –,	 cât	 și	 interlocutoarei	 noastre,	 simpla	
enumerare	a	tuturor	felurilor	sau	formelor	de	mâncare	(cum	zicea	Maria,	n.n.)	în	graiul	
românilor	din	Ungaria	ni	se	părea	un	act	de	salvgardare	a	tradiției,	o	datorie	împlinită	
în	paginile	unui	volum	de	texte	etnografice	sau	ale	unei	cărți	de	gastronomie.

Ce	observații	am	putea	să	facem	acum,	după	zece	ani,	reevaluând	convorbirile	
purtate	de	noi	atunci?	

în	primul	rând,	trebuie	notat	faptul	că,	 invitată	să	vorbească	despre	mâncare,	
Maria	insista	asupra	unei	întâmplări	care	a	declanșat	criza	ei	de	identitate.	dăruită	
cu	talent	de	povestitoare,	ea	marca	printr-o	intonație	aparte	acest	pasaj	autobiografic,	
descriind	 momentul	 când	 a	 decis	 să	 reînvețe	 limba	 română	 și,	 cu	 fiecare	 cuvânt	
recuperat,	 să	 reactiveze	 în	 memoria	 personală	 acele	 amintiri	 care	 salvau	 din	 zona	
uitării	memoria	colectivă	–	memoria	familiei	ei	românești	și	a	comunității	românilor	
din	Ungaria:

Am avut cincisprezece ani când m-am măritat. la liceu am fost când m-am 
măritat. Soţul meu a fost ungur. noi, când am fost acasă copii, tot româneşte am 
vorbit. Mama tot româneşte o vorbit. ea n-o ştiut ungureşte. Şi la şcoală tăt româneşte 
am vorbit. Când m-am măritat numa ungureşte am vorbit. Socrii erau unguri. numa 
în limba maghiară or vorbit. Şi am avut cam treizeci și cinci de ani când m-am 
învăţat din nou să vorbesc… tare greu mi-a fost să mă învăţ iar!… A venit la mine 
Ana de la Budapesta. ea fost aici şi nu ştiu ce o scris despre românii din Chitighaz. Şi 
ea o zâs cătă mine: «Măriuță, da cum ți-i rușine să vorbești românește?». Apoi, după 
ce s-o dus ie, am luat nişte ziare, cărţi ş-am început să învăţ iară româneşte. [...] iar 
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de când fac festivalul aesta gastronomic şi m-am întâlnit cu toţi românii, îmi place 
tare să vorbesc româneşte şi învaţă şi copiii să vorbească.

în	cazul	Mariei,	limba	vorbită	din pruncie	trezea	anumite	zone	ale	memoriei	și,	
odată	cu	cuvintele	românești,	reveneau	și	amintirile	legate	de	contextul	în	care	acestea	
au	fost	învățate.	Cuvintele	evocau	spațiul	casnic,	al	bucătăriei	în	care	găteau	mama,	
bunica,	mătușile,	vecinele	–	femeile	care	transmiteau	un	tip	aparte	de	cunoaștere	copilei	
extrem	de	receptive	la	gesturi,	materii,	arome	și	la	poveștile	care	însoțeau	fiecare	fel	
de	mâncare.	Cartea	de	bucate	pe	care	Maria	a	scris-o	după	ce	a	reînvățat	românește	
este	o	cale	de	întoarcere	acasă,	la	primul	strat	al	unei	identități	complexe,	cel	al	familiei	
sale	românești.

rugată	să-și	amintească	mesele	de	Crăciun	din	copilărie,	Maria	a	construit	un	
discurs	care	era	ezitant	la	început,	dar	care,	apoi,	când	ea	a	abandonat	limba	română	
standard,	pe	care	a	învățat-o	din	ziare,	și	a	folosit	nestigherită	graiul	din	Chitighaz,	
a	devenit	cursiv	și	încărcat	de	emoții.	Timpul	trecut	alterna	cu	cel	prezent,	sugerând	
astfel	că	ruptura	dintre	cele	două	lumi	nu	se	produsese	iremediabil9:	

Se făcea de Crăciun pită, lingălău. Se făcea numai înainte de Crăciun. nu se 
făcea înainte peste an. lingălău – aluat de pită, cu smântână şi cu ţucăr. [...] înainte 
decorăm casa. Aşa-i la noi obicei. tăte vasele în care om fierbe ş-om face mâncărurile 
de Crăciun le spălăm, le curăţâm... Cu hămoacă! Apoi se fac turtiele. turtielele aste se 
fac cu două tri săptămâni înainte, mai iute. Aştea-s cu o chilă de fărină, cincizeci de 
decuri de unsoare. unsoare de gâscă pe Crăciun. Apoi, patruzeci decagrame de zahăr, 

9	 în	transcrierea	acestui	interviu	s-a	preferat	selectarea	discursului	Mariei	fără	intervențiile	noastre,	
pentru	 a	 pune	 în	 valoare	fluența	 ideilor	 și	 savoarea	 cuvintelor	 din	graiul	 local.	S-a	 optat	 pentru	
transcrierea	fonetică	a	cuvintelor	așa	cum	le-a	rostit	interlocutoarea	noastră	și	le-am	auzit	noi	cu	
urechea	nefamiliaizată	cu	sunetele	idiomului	local,	renunțându-se	la	sistemele	specializate	de	notare	
specifice	foneticii	și	dialectologiei.
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opt ouă – numa gălbenuşurile –, albuşurile se bat 
cu zahăr şi se pun pe turtiele şi cu nuci măcinate. 
Şi aştea trabă să steie două-tri săptămâni ca să 
se moaie. Şi aştea facem multe, multe. numa noi, 
rămâncele, le făceam. Şi aşa să zicea: cu sologaist. 
Cu sologaist le facem noi, românile. Facem 
plăcintă dospită. Cu măr, cu nuci, cu scoacă. 
Avem colac de Crăciun. îi colac mare. Se face 
rotund. De dulce! Făceau şi colată. îl împlete tot 
roată şi era gol la mijloc. îl făceau ca o cunună. Şi 
la Paşti făceau, dar altfel. De Paşti aşe se împletea 
că se punea ouă la mijloc. la Crăciun, nu. Pentru 
copii, facem colăcuți și păsărici. le facem şi cloci, 
şi cap, şi coadă. le legăm. Facem o legătură. îi 
fac cap, cloţ. îi pun ochi din stafide. îi fac coadă. 
o crestez c-un cuţât. Pentru fiecare copil din casă. 
Da şi pentru care vine la noi. Câte trizeci, trizeci 
și cinci. 

Da. După cum v-am spus, familia nostră e o 
familie mare. Aşe făceau mătuşile mele, aşe făceau 
bunicile, aşe făce mama. Aşe ne-am învăţat! la 
post, mătuşile mele, în tătă vinerea, făceu cucuruz 
fert cu zahăr şi grâu fert cu zahăr. Dar numa dă 
Crăciun. numa înainte dă Crăciun. Şi noi aşa 
ziceam: cocoşi. Cocoşi făceam. Abia aşteptam să 
vie vinerea. Ţineau post. Fierbeau cartofi… nu 
tare mâncare. Mai bine fierbeau cocoşi. Câteodată, 

Teren la Chitighaz, 
2016. Revederea, 
acasă la maria Pilan.

otilia Hedeșan  
și maria Pilan
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maica, când o fost mai bătrână – pită încinsă cu 
ulei dă ludaie. Mânca pita şi cu varză murată. îi 
tare faină! 

la noi, la Crăciun, făceam supă de pirchiţă. 
Da! Carnea, când o luăm afară, o punem înapoi 
în supă. Cu carne şi tăiţei. Asta e numai păntru 
Crăciun. Altfel nu mai facem alt rând. Am luat 
obiceiul şi de la unguri şi cu peşte, dar – şi copiii şi 
noi, tătă familia – mai bine ne place aştea noaşte, 
româneşti. io, pentru noi, fac cincisprezece-
șaisprezece feluri de mâncări. Da nu numa la 
Crăciun, şi duminica io fac opt-nouă feluri de 
mâncări. Da! Aşe ne-am învăţat. [...]

la noi românii fierb şi mai bine şi mai bun ca 
ungurii. noi facem. Aşe ne-am învăţat. tăt mulţi 
am fost. Şi amu la noi: noră-mea nu-i place carne 
dă pui, mie nu-mi place carne dă porc, la bărbatu-
meu îi place de vită. Facem şi carne umplută, 
carne umplută cu cârnaţi. Porci taie toată lumea, 
aici la noi, înainte de Crăciun, cu două-tri zâle 
înainte. Porcul îi dă Crăciun, pentru Crăciun. 
noi tăiem în tătă luna, nu umblăm la prăvălie 
după carne. Când se taie porcul, se scoate peştele 
şi se umple cu cârnaţ. Se face ţigaico – se zice la 
noi. Se umple cu carne făcută şi din cârnaţi şi din 
cărtăboşi, atunci când se taie porcul. Se prăjeşte 
şi se mănâncă atunci. Cu pireu de cartofi. eu fac 

Maria Pilan  
în 2016
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şi orez cu ciuperci, cu mere, cu portocale. io fac foarte multe feluri dă sosuri – dă 
hrean, dă ai, dă roşii, de vişini. Mama îmi făcea mai mult sos dă roşii. Şi sosul dă 
roşii îl făcem în mai multe feluri. la noi să zîce rântaş. Se face cu ulei. Cu făină se 
face rântaşu. Se pun roşiile care le avem în uiagă sau în conservă. [...]

Prăjituri?! vai! Douăzeci, douăzeci şi ceva dă feluri! înainte dă Crăciun cu 
tri-patru zâle, ne adunăm femeile din familie şi noi le facem împreună pentru toată 
familia. îs tradiţionali colacii şi turtiele şi scorzile. Dar este reţete şi cu ceva noutăţi, 
din românia şi dă aici. Mai căutăm şi pe internet. turte, colaci, scorzi… Multe, dar 
tare multe! era o plăcintă – numai românii făceau aşe ceva. Se făcea două foi şi între 
foi… Și asta se făcea cu sologaist. Asta o făcea sora lu mama şi cele mai bătrâne de 
aici. Asta n-o ştiu face. [...] 

la Crăciun, la Paşti făcem crimeş. nu-i Crăciun şi Paşti fără crimeş. le facem 
cu unt! haioşul?! Doamnie, apăi Crăciun fără haioş?! Şi haioşu în mai multe feluri le 
facem. Se zâce haioş rece. e o foaită dă aluat fără drojdii şi este cu drojdii. Facem un 
aluat dospit şi îl ungem cu haiul. îl împăturăm dă patru, cinci, șase ori. Fiecare care 
cât. Mie aiesta mi-l place mai tare dospit. Şi din haioşul ăsta – aluat dospit uns cu hai 
– se fac şi scorzi ca ritieşul. Dar asta numa rumânile le fac la noi. Se zice romariteş. 
romaritieş îi tarie faină! Cu mac, cu nuci. Şi se făcea ... Cum să zâce?… Cu ludaie. 

Mai sunt şi torturi. Mama – cum am spus şi-n caietul acesta [	cartea	de	bucate	
publicată	de	Maria	n.n.]	–	, făcea o tortă de mure. torta asta de mure să făcea pentru 
femeile care or născut. Aşa o fost obiceiul. io şi azi, dacă naşte cineva în familie, fac 
tortă de mure. Aşe ne-am învăţat. Străbunica mea o fost moaşe şi de la ie s-o vinit 
obiceiul acesta. ie făcea – avem noi aici în familie – un fel dă tocăniţă de cocoş. De 
la ie o făcut bunica, mama… vai, Doamne! De mult, la noi – rumânii – nu să făcea 
torturi. Cred că prin anii șaptezeci… Da, cred că de la unguri le-am luat. Mi-aduc 
aminte că mama făcea, dar numa cu zahăr, cacao. Pişcotul era gros şi crema subţire. 
Făceu şi rotundă, dar la noi – rumânii – nu făceau. Pe Crăciun, facem griliaș cu 
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zahăr, cu nucă măcinată şi turta bătută în zahărul acesta. e foarte, foarte gustoasă. 
Şi fata mea face aşa! turtă de brânză – túrótorta. Asta cred că-i de la nemţi sau de la 
unguri. nu ştiu să vă spun. Soţul meu are neamuri în niemţâia şi de acolo am multe. 
Sunt nemţi, dar şi români. vorbesc aşa de frumos! Sunt din Aletea. [...]

Străbunica mea – ea era aşe o femeie temperamentală şi se implica. Da tăte 
făceau. la tăte le plăceau. Și la mătuşile mele. Fata mea e socaci – bucătăreasă. Aşa 
să pregăteşte de Crăciun cum o învăţat de la mine. Aşa bucurie am că este cine a face 
dacă n-oi mai fi!

îmi place să fac, iar de când fac şi festivalul acesta mă cheamă în foarte 
multe locuri. Cu aşe plăcere mă duc şi mă pregătesc. îmi place să fac! Să le fac 
plăcinte. Să le fac mâncăruri. Mă află pă internet şi mă cheamă.	 în românia 
nime nu m-a chemat. [...]

Atunci când o fost ziarista aceea… Şi m-am gândit că să mă duc să caut femeile 
cele mai bătrâne şi le-oi întreba, şi-oi strânge eu reţetele. Și aşa... Da, am umblat pe 
la Bătania. în localităţile unde trăiesc românii. la Cenad este un obicei – cezniţă. 
la noi nu se făcea. numa acolo la ei. este ceva aşa ca ritieşul, numa că se face nouă 
foi. un aluat întins. Şi acolo se pune stafide şi nuci măcinate, mac, mere. l-am făcut 
şi io ca să văd cum e. e tare faină! trăbă să fie meşter care face! Mai sunt! Se mai 
face și la Bătania, dar samănă cu sârbii. la aistă fac, pă Crăciun, ceva plăcintă ca 
gomboţi – cu mac şi păsulă.

Avem aici în sat un ziar – ziarul satului – şi în anul acesta am căpătat o rubrică 
pentru reţete pentru Crăciun şi practice. în ungureşte. După festival, anul trecut, mă 
sunau pe telefon: «Asta-i tare faină! Asta cum să face?» Şi, după ce s-o făcut festivalul 
acesta, multe femei să sfădesc: «vezi că aceie face şi ştie! ».

înregistrate	cu	zece	ani	în	urmă,	cele	câteva	ore	de	interviu	focalizate	pe	tema	
alimentației	 recuperează	 azi	 o	 perspectivă	 aparte	 asupra	 unor	 secvențe	 din	 viața	
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cotidiană	 în	 care	 femeile	 erau	principalii	 actori.	Ele	 trebuia	„să știe rândul”	 și	 „să 
fiarbă”	felurile	de	mâncare	consacrate	pentru	fiecare	etapă	a	vieții	familiei	sau	pentru	
ritmarea	festivă	a	trecerii	 timpului	și	 întreținerea	armoniei	sociale,	pentru	întărirea	
sentimentului	 de	 apartenență	 la	 o	 comunitate.	 Femeile	 prelucrau	 hrana	 în	 feluri 
potrivite	ritualurilor	de	Crăciun,	de	Paște,	de	pomenirea	morților.	de	la	o	generație	
la	alta	memoria	colectivă	asocia	forme,	arome	și	gusturi	cu	momentele	fundamentale	
ale	existenței	individului	ca	parte	a	grupului.	Povestindu-și	viața,	Maria	își	amintea	ce	
se	gătea	în	bucătăriile	din	Chitighaz	pentru	mireasa	care	ieșea	din	casa	părintească,	
pentru	femeia	care	tocmai	născuse,	pentru	copiii	cărora	le	dădeau	dinții,	pentru	toți	ai	
casei	după	vârstă	și	gen,	după	rolul	îndeplinit	într-o	familie	în	care	nimeni	nu	trebuia	
să	rămână	„cu dobița goală”.

O	 lectură	 comparativă	 a	 discursurilor	 tuturor	 interlocutoarelor	 care	 au	 fost	
incluse	în	această	cercetare	pune	în	lumină	faptul	că	femeile	născute	înainte	de	cel	de-
al	doilea	război	Mondial	au	vorbit	cu	emoție	despre	greutatea	procurării	alimentelor,	
despre	truda	pe	care	femeile	o	îndurau	pentru	a	pune	hrana	pe	masa	familiei,	în	vremuri	
ale	sărăciei	postbelice.	La	polul	opus,	Maria	Pilan,	care	avea	mai	puțin	de	cincizeci	de	
ani	în	2006,	evoca	anii	copilăriei	cu	imagini	ale	abundenței,	ale	meselor	încărcate	cu	
feluri	de	mâncare	diverse,	pe	gustul	fiecărui	participant	 la	masă.	Emoția	din	glasul	
Mariei	 era	 legată	de	 sentimentul	 că	 solidaritatea	 și	 bunăstarea	grupului	 se	 pierdea	
pe	măsură	ce	uitarea	unui	mod	de	conviețuire,	de	procurare	și	de	prelucrare	a	hranei	
ca	principală	resursă	a	vieții,	punea	stăpânire	pe	oameni	și	pe	sat.	în	lumea	satului	
tradițional	pe	care	o	descria	cu	nostalgie	Maria,	femeile	mențineau	coeziunea	familiei	
în	jurul	mesei	pe	care	așezau	alimentele	cărora	li	se	asocia	o	poveste	care	lega	trecutul	
de	prezent,	pe	cei	morți	de	cei	vii10.

10 Maria	 a	 intuit,	 încă	 de	 acum	 zece	 ani,	 importanța	 rețelelor	 de	 comunicare	 în	 mediul	 virtual	 al	
internetului	și	a	inițiat	un	blog,	apoi	o	pagină	Facebook	–	Chitighazul meu	–	pe	care	postează	rețete	
culinare	în	limba	maghiară,	fotografii	ale	procesului	de	gătire,	însoțite	de	scurte	narațiuni	care	evocă	
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O	femeie	„cum trăbă”	era	o	femeie	care	știa	„să fiarbă”,	care	stăpânea	gesturile,	
tehnicile	și	uneltele	bucătăriei	și	care	deținea	un	repertoriu	vast	de	rețete	culinare.	„la 
noi, românele știau să fiarbă!”,	afirma	ea.	Tradiția	se	transmitea	în	familia	extinsă,	
între	vecini,	în	comunitate.	Femeile	bătrâne	le	inițiau	pe	cele	tinere.	despre	mâncarea	
„fiartă cum trăbă”	se	învăța	din	primii	ani	ai	vieții,	prin	contact	direct	și	prin	povești.	

La	Chitighaz,	în	casa	Mariei,	cercetătoarele	au	privit	din	interior	o	comunitate	
aflată	 în	pragul	unor	schimbări	radicale	și	au	 înțeles	strategiile	de	adaptare	 la	care	
apelau	indivizii	în	încercarea	de	a	se	integra	fără	a	se	înstrăina	total.	Intuind	perfect	
șansa	 unei	 astfel	 de	 întâlniri,	 Maria	 construia	 pentru	 cercetătoare,	 dar	 și	 pentru	
propria	comunitate	un	discurs	despre	tradiție.	Ea	salva,	evocându-l,	un	trecut	luminos,	
aproape	perfect	armonizat	prin	respectarea	rânduielii,	care	aparținea	anilor	petrecuți	
acasă,	lângă	mama	și	femeile	care	își	asumau	roluri	materne,	într-un	spațiu	domestic	
ocrotitor.	Provocată	cândva	de	un	reporter	care	investiga	chiar	fenomenul	identificării	
prin	practici	culinare	specifice,	ea	a	înțeles	că	este	deținătoarea	unor	valori	de	patrimoniu	
imaterial	care	îi	puteau	conferi	prestigiu	și	care,	împărtășite,	puteau	salva	comunitatea	
de	la	alienare.	Maria	a	început	prin	a	recupera	imagini,	gusturi	și	gesturi	din	memoria	
proprie	 și	 din	 memoria	 colectivă.	 apoi	 a	 inovat.	 a	 străbătut	 satele	 românești	 din	
Ungaria,	a	cules	rețete,	sfaturi	practice	și	fragmente	din	trecutul	celor	care	le	dețineau.	
Le-a	arhivat,	le-a	transcris	într-o	carte	și	le-a	relansat	în	comunitatea	virtuală,	numai	
după	ce	ea	însăși	„le-a fiert și le-a guștulit”	în	bucătăria	sa	din	Chitighaz.	a	înțeles	
repede	 că	 tradiția	 se	 poate	 revigora	 prin	marketizare11	 și,	 pentru	 a	 putea	 pune	 în	
valoare	tezaurul	de	cunoștințe	și	valori	culturale	locale,	a	participat	la	festivaluri	și	a	
organizat	chiar	ea	un	festival	gastronomic	în	satul	ei.	

momente	sau	personaje	din	trecutul	satului.	replicile	pe	care	le	stârnește	cu	aceste	postări	în	cercul	
prietenilor	virtuali	refac	un	tip	de	convivialitate	pierdută.

11 Vezi	Florin	dumitrescu,	tradiții la superofertă. între socoteala din agenție și cea de la raft,	Chișinău,	
Editura	Cartier,	2015.
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Pentru	comunitate,	mai	 important	decât	orice,	era	 faptul	că	Maria	a	menținut	
obiceiurile	culinare	în	propria	familie	și	și-a	inițiat	copiii.	Povestea	supei	de	conopidă	
„ca	 la	mama	acasă”	e	 relevantă	 în	acest	 sens.	Evaluând	o	 supă	de	 conopidă	 într-o	
bucătărie	de	deservire	publică,	fiica	Mariei	–	cea	care	a	devenit	bucătar	profesionist	–	
folosea	rețeta	familiei	ca	etalon	al	gustului:

«vai da cum îi supa asta! îi tare rea! Mama mea așa o face: pune conopida în 
apă, o fierbe, face arântaș subțire alb și, când s-o răcit arântașul, mama pune piparcă 
roșie, pătrunjel tocat și smântână. Astea se amestecă laolaltă și se pun doi decilitri de 
apă rece și cu arântașul cu smântână. Așa se pune în conopida asta.» «Ce? Da cum? 
inde o învățat maică-ta?» a întrebat profesorul de gastronomie.

La	fel	de	relevantă	este	secvența	în	care	Maria	evocă	moașa	locală	care	își	exprima	
în	public	admirația	față	de	cunoștințele	și	talentul	ei	special	de	a	găti,	dorind	să	o	cunoască	
personal	pe	„doamna	de	la	asociația	Gastronomică”.	în	ochii	moașei	locale,	competența	
Mariei	era	confirmată	mai	ales	de	faptul	că	a	născut	și	hrănit	sănătos	cinci	prunci.

în	2006,	când	am	întâlnit-o,	Maria	era	„aceie care face și știe a fierbe românește”. 
am	 plecat	 din	 Chitighaz,	 încrezătoare	 în	 forța	 tradiției	 revigorate	 de	 oameni	 ca	 ea.	
Tradiția	se	putea	hrăni,	în	acea	nouă	etapă,	din	comunicarea	între	comunitățile	de	români	
de	pe	ambele	părți	ale	graniței.	și	noi	–	antropologii	–	și	Maria	–	un	adevărat	tezaur	
uman	viu	–	simțeam	că	suntem	agenții	unui	proces	care	va	întări	identitatea	colectivă.	

Ne-am	 reîntâlnit	 cu	Maria	 după	 zece	 ani,	 datorită	 inițiativei	 Otiliei	Hedeșan.	
Echipa	 de	 cercetătoare	 dobândise	 între	 timp	 competențe	 aprofundate	 legate	 de	
comunitățile	 istorice	 românești	 din	 afara	 graniței.	 Terenurile	 se	 desfășuraseră	 în	
ultimii	zece	ani	și	în	Ucraina,	și	în	Serbia.	Temele	abordate	erau	impuse	mai	ales	de	
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comunități,	dar	și	de	rolul	pe	care	aceste	comunități	îl	atribuia	cercetătoarelor	conform	
genului	și	statutului	lor	profesional.	

am	scris	în	toți	acești	ani	despre	configurarea	identității	feminine	în	contextele	
istoriei	 recente	 a	 Europei,	 despre	 strategiile	 de	 păstrare	 a	 identității	 românești	 în	
proximitatea	unor	granițe	schimbătoare,	despre	patrimonializarea	sau	marketizarea	
tradițiilor,	 despre	 importanța	 poveștilor	 individuale	 de	 viață	 în	 înțelegerea	 unei	
comunități.	am	urmărit	de	la	distanță,	prin	filtrul	pe	care	îl	creau	textele	publicate	cu	
care	veneam	în	contact,	aspecte	din	viața	comunității	românilor	din	Ungaria.

după	zece	ani,	am	fost	primite	cu	aceeași	căldură	în	casa	spațioasă	și	frumoasă	a	
Mariei	și	ne-am	așezat	la	aceeași	masă,	în	aceleași	poziții.	în	câteva	minute	masa	a	fost	
acoperită	de	felurite	mâncăruri	–	supă	limpede	cu	tăiței,	pui	prăjit,	cartofi	la	cuptor	cu	
mere,	plăcintă:

v-aduc iute să mâncați! vai, Doamne! Cum ați gândit că viniți la mine și nu vă 
puneți la masă?! Doamne, ferit-ai! [...] Punem măsărița!

Pe	interlocutoarea	noastră	am	găsit-o,	însă,	cu	sănătatea	fragilă	și	cu	o	nostalgie	
în	glas	care	a	dominat	întreaga	convorbire.	dialogul	a	fost	reluat	firesc,	confortul	s-a	
reinstalat	rapid	–	eram	din	nou	patru	femei	pricepute	la	tot	ceea	ce	ține	de	hrană	și	
de	obiceiurile	culinare	ale	românilor.	dacă	acum	zece	ani	priveam	în	trecut	pentru	a	
reconfigura	prezentul	comunității	românilor	din	Ungaria,	în	2016	priveam	în	trecut	
pentru	a	descoperi	sensuri	mai	profunde	legate	de	viață	și	valorile	ei	fundamentale.	
Eram	fericite	și	grave	în	același	timp.

Maria	relua	aproape	identic	temele	care	îi	marcau	povestea	vieții:	plăcerea	de	a	găti,	
femeile	care	i-au	transmis	cunoștințele	legate	de	prelucrarea	hranei,	datoria	de-a	păstra	
tradiția	în	practicile	culinare.	revedeam	împreună	scenele	cu	mese	supradimensionate	la	
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care	se	hrănește	o	familie	numeroasă,	cu	gusturi	și	preferințe	diverse.	discursul	despre	
trecut	era	nuanțat,	completat	cu	scene	neevocate	la	prima	întâlnire.	

Ce	 observații	 se	 pot	 nota	 acum,	 la	 timpul	 prezent,	 pe	 marginea	 dialogului	
reînnodat	după	zece	ani?	

Maria	nu	mai	gătește	la	festivaluri	de	câțiva	ani,	dar	povestește	scene	care	evocă	
viața	cotidiană	din	trecutul	apropiat	cu	un	talent	care	îl	egalează	pe	cel	al	gătitului.	
regretul	 și	 uneori	 teama	 că	 amintirile	 despre	 obiceiuri	 și	 gusturi	 românești	 se	 vor	
pierde	punctează	aproape	fiecare	frază	a	ei:

în tare multe locuri m-or chemat, când or fost festivaluri, să mă duc în juriuri. nu 
mă mai duc de șase ani. Am fost în multe locuri. [...] Amu, nu mai vorbesc românește 
așa bine. Pe stradă nu mai sunt români. Și care rămân nu vorbesc românește. tare 
puțini! o, dragile mele! De zece ani s-o schimbat lumea aici la noi! [...] la școală vorbesc 
pruncii românește. Acolo e și nepoțica mea cea mică. ea vorbește românește și învață 
tare bine. Măroaca e la școală ungurească. îmi pare rău că nu vorbește românește 
așa cum ar trebui. [...] or murit acei bătrâni care or ținut românii împreună. la 
biserica ortodoxă română îs puțini. Zece-douăzeci de oameni, dacă se duc. eu nu poci 
cu piciorele! [...] tare mult s-o schimbat. nu-s mai tradiții! îs gata. nici nu mai știi 
ce-i tradiție. Dacă se face o mâncare la America, pe mâine se face și la noi! nu mai 
este cum o fost de mult că astea numai noi le facem or voi le faceți. tradiții îs astea 
făcute de bătrînile noastre. Mâncărurile noastre, plăcinturile noastre care numai ele 
le-or făcut. românile noastre fierbeau cam pe-o formă în toate satele.

Fiecărei	întrebări	care	urmărește	un	aspect	aparte	al	ritualurilor	pe	care	românii	
din	Ungaria	le	practică,	Maria	îi	găsește	un	răspuns	care	are	un	nucleu	epic.	Personaje	
din	trecut	apar	pentru	a	da	sens	gesturilor.	Viața	cotidiană	poate	fi	astfel	recompusă	
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din	discursul	ei	fragmentar.	Iată	ce	ne	spune	despre	hramul	bisericii	și	hrana	care	se	
oferă	la	această	sărbătoare	a	comunității:

tăt anul am făcut. hat, amu de tri ani dară nu mai fac. nu mai poci! nu mai 
poci! Făceam acolo la biserică. întâie mama, ea o fost. îi tare credincioasă. Familia 
asta a noastă îi tare credincioasă și tăți îs ortodocși. Mama a gătit la hram, apoi io 
m-am dus. Am făcut colac mare cu lapte și prăjituri cu cremă, torturi.

O	 scenă	 plină	 de	 umor	 și	 autoironie	 se	 construiește	 în	 jurul	 ritualurilor	 de	
înmormântare:

nici priveghi tare nu se mai face! De mult se făcea la noi în casă. în casa chistașe 
– așa se zicea. veneau neamurile, așa neamuri care nici n-am văzut. veneau vecinii, 
cunoscuții din sat. Se vorbeau și ascultam și eu. tăt ședeam acolo și ascultam. o, 
Doamne! este când mi-aduc aminte și este când… la noi o fost moda cu colac. Colac 
o fost. o fost răchie. Fără răchie n-o fost. Și vin roșu. Mereau verișenele și făceau. la 
mort, femeile erau de tilin. Că așa era, femeile ședeau înluntru cu mortul. Apă așe 
se uitau cum o fost îmbrăcat mortul și ce lipidieu o fost, ce pernă are la cap, ce haine 
are acolo. Că: «ui, nici hainele cele bune nu le-o dat pă el!» vai, Doamne! odată am 
fost la un mort, la sora lu tata, în otlaca Pustă. ne-am dus acolo și – ioi Doamne! 
– acolo o fost sat micuț și tăt satul o vinit. vreo cinci sute de oameni or șezut acolo. 
tăți s-or cunoscut. Și tăți care or fost Pilani, tăți or fost neamurile noaște. Și tăte or 
vinit. Și zice tata: «Măriuță, Cătiță, vine mătușă-ta Florică! țucați-o!» Da, ioi! Când 
o vinit una șchioapă, una numai un ochi o avut. Apăi, aialaltă nu știu ce bai o avut. 
Dar, când o venit a patra, n-am mai putut. o trebuit să ne râdem. «tată, aiștea sunt 
tăte mătușile noaste? niciuna normală, mândră?» o trebuit să fugim afară. n-am 
mai putut. Că așe muieri urâte nici n-am mai văzut! Se îmbrăcau cu haine negre și 
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cu poale și – ști-le Dumnezeu ce aveau – și hainele aveau ceva miros a naftalin. Și 
când veneau acolo, pe lângă mine…o! iisus! Doamne, amu, când mă uit în cototoare 
câteodată, gândesc: «vai! Da cum samăn pă mătușa Florica! Așa samăn pe ele!».

rețeta	pâinii	făcute	în	casă	evocă	schimbări	din	viața	cotidiană	resimțite	dureros	
de	întreaga	familie:

Mai fac pâine. Și pe internet îi pusă. vă spun rețeta, cum zicem noi [în	grai	n.n.]. 
Cern fărina. Și io fac covasât – așa zicea mama – din pita veche, maia. Și drojdii – 
mai puține. Apa să fie nu tare caldă, numai cum brânca...trăbă tare mult frământată. 
eu o frământ și câte un ceas și jumătate. De tri ori o las să crească. este cu crumpe. 
Fierb crumpe. este când cu unt. Amu se fac în zece și cincișpe și douăzeci de feluri! Cu 

Maria Pilan  
și Corina Popa, 2017
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măsline! vai și amar! După patru-cinci ceasuri o formez și o bag în cuptor. o fac în 
cuptor electric. Mama, când am fost micuță, am avut opt o nouă ani, or buntuzât casa, 
or spart, or făcut casă nouă. or plâns nu casa, or plâns cuptorul și mama, și bunica. 
Zic: «vai, Doamne, după ce plâng aștea?» Amu înțeleg! Cu mintea mea, amu știu că de 
ce or plâns. Puneam în el carne pe tâpsâie, cu curechi acru – cum să zâce la noi.

Structura	lărgită	a	neamului	se	reface	din	amintiri	legate	de	comensualitate:	

nu făceau – cum ziceți voi – colivă. Mătușa mea făcea grâu înainte de Crăciun. 
în apă cu țucur îl fierbea grâul până o fost așa puhav, fain. Punea mac cu țucur. 
numa la mătușa Anușca. Asta o fost nașa mea. ea o fost sora lu tata. îmi aduc 

Festivalul gastronomic  
din Chitghaz; 

Fotografie din arhiva  
mariei Pilan.
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aminte că tăți frații i-o plăcut să-i prindă laolaltă. Până ea o trăit, i-o chemat la 
Paști, la Crăciun. nime nu s-o putut pune la masă până n-or fost acolo tăți. o fost o 
muiere tare bună. numa patruzeci și opt de ani o trăit. o avut cancer. ea pe tăți i-o 
prins și tare mândru o vorbit cu frații. Cătă tata zicea: «Frătuțu meu!» io tăt la ea am 
fost, de micuță. Când am avut șapte ani, o făcut scăunaș micuț. M-o pus acolea lângă 
șpoier. o zâs că amu facem zamă cu ouă. Și aceea o fost zama mea întâie ce am făcut. 
Și, când o vinit acasă unchiul meu, o zis: «hai numa să vezi ce o făcut fina noastră!» 
[...] Mama mai zice: «uăi, Măriuță, tu faci ca mătușe-ta Anușcă!» [...]

îmi aduc aminte o nașe a mea, sora lu tata. Punea gâsca întreagă. Dapu ce 
miros! Doamne! Și amu când îmi amintesc! Două ceasuri și jumătate o țânea. nu așa 
gâscoce măroace. Mai micuțe câte cinci făcea, că o avut și ea familie mare. o avut 
prunci mai mulți. Și ea strîngea tăți frații, surorile – câți or fost, cinci , șase… nu 
știu. o fost o muiere tare bună!

dintre	toate	femeile	din	familie,	figura	unei	bunici	e	cea	care	marchează	memoria.	
destinul	tragic,	căreia	ea	i	se	opune	din	răsputeri,	a	influențat	și	destinul	Mariei:

Mie mi-a plăcut să fiu tăt acolo unde se fierbe ceva. Mama lu tata, Maria Maier, 
o fost oarbă. De patruzeci și opt de ani când o fost, o orbit. o avut șapte copii.[...] îmi 
arăta cum trabă să fac plăcinta. nimic, nimic n-o văzut! Făcea plăcinta dospită cu 
brânca. tăt mă întreba cum îi plăcinta. trabă să fie plăcinta cu aer, așa faină. ea 
m-a învățat să fac aluatul. locuia cu noi și îmi arăta cum trabă să fac. [...] Bunica 
tăt zicea: «tu să te râzi! Macar inde meri. nu-i sclobod să faci cum caii. numa așa 
cu moder. Să zâmbești! tăt să zâmbești! Atunci o femeie-i frumoasă!

„A fi muiere bună!”	acesta	este	idealul	care	cumulează	valori	morale	și	abilități	
fizice	transmise	de	la	o	generație	la	alta,	de	la	mamă	la	fiică,	de	la	nașă	la	fină,	de	la	vecină	
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mai	vârstnică	la	vecină	tânără	și	lipsită	de	experiență	acesta	este	patrimoniul	imaterial	
al	comunității	românilor	din	Ungaria	așa	cum	și-l	imaginează	Maria	acum,	când	vede	
comunitatea	din	perspectiva	vârstei	 înaintate.	„Pentru paisprezece oameni fierb!”	zice	
ea,	convinsă	că	solidaritatea	neamului	se	relevă	în	gesturile	cotidiene.	a	nu	lăsa	copiii	
„cu dobița goală”	e	misiunea	femeii	care	ține	casa	și	neamul.	Hrana	este	un	vehicul	al	
transmiterii	iubirii	și	al	unei	valorii	fundamentale	pentru	umanitate	–	solidaritatea.

Am o soră – o căpătat paraliză. Stă în ulița asta. eu le fierb. o trăbuit, așa 
beteagă cum îs. [...] tăți pruncii mănâncă la noi. lucră... Când fac plăcintă dospită, 
scoardă... Cincisprezece-șaisprezece scorzi, ca să ajungă la tăți. Când sunt gata, strig 
omului: «Miși! hai, dă la prunci!».

O	pleiadă	a	„muierilor celor mari”	se	acumulează	în	textul	autonarativ,	pe	măsură	
ce	se	evocă	feluri	de	mâncare	sau	practici	alimentare.	Tot	satul	se	configurează	odată	
cu	rețetele:

Am găsit popire. noi suntem de la timișoara. toată familia noastră o vinit de la 
românia. în o mie șapte sute patru-cinci or vinit să facă bisericile. A lu mama: Moț și 
tripon. Mama îi Ana tripon. A lu buna o fost Moț. tata o fost Pilan gheorghe, bunicul 
o fost teodor. Popirul ăsta e a lu bunica, când o murit. Asta o fost moașă, dar și mama 
ei o fost. Pe ea o chema Suzana nedreu. [...]

Buna asta a mea a avut o casă aici pe ulița asta și o mai trecut o sută de ani și 
casa o fost trecută tăt pă numele ei – Moț Maria. o fost o muiere tare bună! o trăit la 
sălaș. Și noi meream acolo la ea în tătă luna să o vedem. Mama îi tăgășea, îi văruia tăt 
sălașu. Da n-o vrut să vie înluntru în sat. Multă vreme o trăit cu pruncu cel mai mic… 
Și bunica asta făcea tare mândre și bune pite. Așe pite mari făcea! Pite mari! De-abia 
așteptam să ajunem acolo și să mâncăm pită! nu ne-o trebuit nimic, numai pita ceia să 
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mâncăm. o fost tare bună! Avea și ea de tăte. Avea livadă, vie avea, pomi de corobețe – 
se zice la noi – cartofi, roșii, castraveți. ea își ținea sămânța, ea își planta, ani de zile. 
în tătă luna o dată, mergeam pe jos de aici cam doisprezece kilometăre. Pe jos meream. 
Mama fierbea, făcea plăcintă și meream la ea. Avea pomi de nuc și așe pomi măroci or 
fost că un pom avea doisprezece-paisprezece metăre. Și așa nucoace măroace avea! [...] 
Și când o fost așa tare bătrână, o venit cineva și ne-o spus că... ea a trăit optzeci și șase 
de ani și cealaltă a lu tata, optzeci și nouă. [...]

De la multe am învățat. De la vecinile mele. nană Măriuca a lu Chișolai. Soțul ei 
a fost la ciopor. ea fierbea tare bine! Mâncăriuri mai scumpe. nană Florică a lu Fume. 
Are un nepot Adico. e la Szegedin la teve. De la tare multe. [...]

la noi, femeile se purtau cu conci, roșii în obraz, optzeci-nouăzeci de chile. la noi 
așa o fost că or fost în sat muieri care or știut fierbe. Acele or fost muierile cele mari – 
așe se zicea cătă ele. nu-i bai că o fost săracă, nu-i bai că o fost mai cu bani. Care știa 
să fiarbă acele erau muierile cele mari, care or fost onorate. [...] 

înainte făceam torte cu unt, cu țucur, cu cacao. vai și amar! uns așa și gata. 
le-am învățat de la vecine unguroaice, cele la care le plăcea tare să fiarbă. Am pus nu 
demult pe internet. le-am lăudat pe femeile cele care au fiert. Am avut noroc că am avut 
așa o vecină care... or fost dară șase surori și la tăte șasă le-o plăcut să fiarbă. Mama 
lor, prin anii treizeci – nu știu – a avut undeva restaurant. Și aceea o fost Mariko neni. 
Și le-o învățat pe fetile aștea. Am avut noroc că eu, de când am fost de patru ani, tăt 
pângă ele am fost. Mi-e mi-o plăcut să fiu acolo. Prietenile mele să jucau cu păpuși. eu 
eram tăt acolo între bătrâni să văd că ce fac, cum fac. Mi-o plăcut să văd cum o făcut 
riteșul aiesta, când întindeau plăcinta pe măsăriță. eu eram acolo și trăgeam și io. 
tăt mă chema ghiza neni. De la ele, eu tare mult am învățat! [...] Și de la surorile ei. 
vineau. una, când am fost gravidă cu pruncul cel mai mare, îmi făcea lapte cu vanilie, 
cu ouă și cu spumă albă... lapte de pasăre! Asta se dă la femeie după ce naște. ea tăt 
venea cu bliduțu. Am avut iară o vecină și aceea o fost română – nană nuța a lu Mihoc. 
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Și cu aceea am fost tare bine. noi am fost – nu numai ulița asta – tăt satu, care ședeau 
așa pe uliță lângăolaltă. era ca o familie mare. eu, când am născut, o vinit nana nuță. 
nu o lăsat nici pe mama, nici pe soacră. ea făcea zamă de pircă. Și fata ei o fost cu 
mine de-o vrâstă. ea o murit, săraca, cu fata împreună, înt-o zî! Amu a fi de cinci ani în 
octombrie. [...] înt-o zi or murit și io le-am înmormântat, io cu pruncii mei. noi așa am 
vrut că ea nu o avut numa fata asta. noi laolaltă ne-am crescut, ca surori. o lăsat doi 
prunci și pruncii așa sunt cu mine, ca și cum io le-aș fi mamă. nană nuță mi-o adus 
zamă de pircă, cu tăițăi. Așa faină! Cu morcovi, petrinjei, tăte laolaltă. Carnea o frigea 
în oloi cu ai și cu cartofi piure. o vinit cu laboșu și, ca să nu pice jos, fedeu. laptele de 
pasăre era desert. tăt să râdeau doctorii. Dapu de cinci ori am născut. Deloc o vinit 
nană nuța o fata cu mâncare. Cu laboșe roșie, bătută de foc! Așe mi-or adus. Așe o fost 
moda la noi. or fost așa cum mi-s io. Apu dacă pier io! [...] 

Mai sunt care fierb, numa nu mai umblă vecini așe unii la alții, cum or umblat. 
Dă mult, când făceau plăcintă, erau cinci-șase muieri împreună. Cântau românește, 
ungurește. Mai trăgeau cu păhărașul vișinată... Și de nuci, de mure. Zicem noi, 
scurte.[...] Și ele beau, cântau, făceau plăcinte și făceau gârtene. Apu acolo o trebuit 
bătrâne. Bătrânile știau. Să nu fie aluatul nici țapăn, nici puhav. Așa o trăbuit să fie! 
Apu întindeau aluatul. o bătrână întindea aluatul, celalată le tăia coțchițe micuțe. 
Da or făcut întâie – se zice la noi – lăscuțe mici, mici. Și era din lemn acéle cu care 
făceau gârtene. [...]

eu am lucrat la primărie și odată a venit la noi o femeie mai în vrâstă care o zis 
că iute să-i scriu popiru că ea trabă să margă că face doboș. «no, zâc eu, atunci tare 
bine-i! ocupă loc și îmi zi mie cum faci doboșul!» l-am scris, dar i-am zis că nu îl știu 
face. Am avut acolo gazul ce l-om duce la festival – că era atunci la festival. «Aiesta 
mere? Mâine vin și-ți fac doboș.» Și o venit și o făcut. Dapu tătă iroada, câți am fost 
acolo – nu știu câți am fost și femei și bărbați – or vinit să vadă cum face doboșul. Așa 



90 Doamnele au vreme

ne-am învățat noi cu doboș torta! eu pe fedeu de laboș îl fac. Subțire. trabă să faci șase 
foi și nu-i doboș fără caramel! Crema la doboș e din gălbenuș și unt, nu margarină! [...]

la noi scorzile se duceau la pec și se coceau în cuptor. tăt sâmbăta. Cincisprezece-
douăzeci de femei mereau cu plăcinta cea dospită. Și o mai înșchimbat! «hopa! Dapu 
asta nu-i a mea! Asta-i cu mac!» «Asta nu-i cu nuci! Asta oare a cui îi?» Și apoi așa 
cotau că cine o fost, ce o fost. [...]

era care făcea tare fain prai – nană Măriuța. la ea o fost praiul în ladă și, când 
noi nu aveam, că n-am avut prune, atunci meream la nană Măriuță și luam de la ea 
prai. Așe grijea săraca – tare de multe ori o pomenim. nu o avut nici un prunc. Așe o 
fost de zâgărâtă! Când meream și luam o kilă de prai, lua cu lingura o cu cuțâtul să nu 
fie cu două decuri mai mult acolo. lua pe geget și mânca, să nu rămâie acolo cumva! 
ea făcea prai tare fain! răchie și vin făcea bace gheorghe a lu Blagu. Care vând, la noi, 
afară pun. Duc afară un scaun și pun acolo crumpile înt-un blid. Când avem vișini, 
atunci punem afară un blid cu vișini.[...]

În bucătăria  
mariei Pilan; 

Fotografie din arhiva  
mariei Pilan.
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Buna mea s-o crescut între jidovi. Când o fost de doi ani, mă-sa o murit. tată-su 
s-o însurat și nu o știut ce să facă cu fătuța asta. o avut o muiere destul de blăstămată 
și or dat la jidovi și or crescut-o jidovii. Și buna mea fierbea așe cum o fiert jidovii. tare 
multă carne de gâscă cu rișcaș. Făceau plăcinte cu mai multe foi. erau cu patru foi, cu 
cinci foi. le făceau cu formă. jidovii or avut ceva... Buna mea zicea că suciu. Mătușile 
mele nu știu ce or făcut, unde l-or pus. Făceau checsuri. Astea tăt se sfădeau: «Mamă, ce 
vrei tu tăt cu jidovii? ești română, ești ortodoxă!» ea se ruga și jidovește. [...]

la noi, demult, când murea cineva, se cânta. Amu nu-i sclobod, hat cam de 
zece ani. Mie amu mi-o murit o verișană și eu m-am cântat după ea. Pe mine nu m-o 
interesat că cine. o trăbuit. tăt eu am fost beteagă. ea mi-o dat putere și amu tot eu 
trebuie s-o îngrop. o făcut șaizeci de ani și n-o fost beteagă. vai, frumoasă o fost! Cancer 
la plămâni... M-o sunat pruncu că mama s-o dus. eu zic: «inde s-o dus mă-ta?» «Mama 
o murit.» Doamne, Dumnezeule! la români am îngropat, că ea s-o ținut ortodoxă. Așa 
o lăsat la prunci. numa română, nicio vorbă ungurească. [...] 

Avem aici popă românesc, venit din românia. Amu i-o murit muierea – preoteasa 
noastră. ea o învățat la gyula, la liceu. o femeie tare frumoasă și tare bună. De multe 
ori or fost aici la noi. Când o vinit preasfințitul Sofronie, aici la masa asta o șezut. De 
două ori o fost aici. De la presfințitul am primit icoana.[...]

taman una o murit astăzi – nană livie. nouăzeci și doi de ani o avut. Amu o 
murit, în septembrie or în octombrie una de o sută și una de ani. Și așa o murit săraca, 
de o puțulit găina. o zis că amu nu ie așe de bine, că nu poate puțuli găina. o pus pe 
masă. o șezut și o murit! o șăzut prin ogradă, o cusut fără ocheri! la noi totdeauna a 
fost că ele – bunicile – ele or fert, ele or copt, ele or dat minte! Cea mai bătrînă spune 
că ce trabă să facă și cum trabă să facă. Arată cum trabă să fie rândurile în ogradă, 
ce trabă acolo pus. Ce nu e sclobod să punem lângă crumpe, ce punem lângă morcovi. 
Când se taie porcul, ele fac mațăle, ele le spală – săracele. ele goștolesc! Până atunci 
nici n-o fost sclobod. Dacă bunica nu gustă că cum îi tocana ceie. ea spune că ce mai 
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trabă, dacă-i destul de sărată, dacă apă trabă sau nu trabă. ie, ele! Fără bunici nu tare 
merge viața.”

Maria	nu	salvează	de	la	uitare	doar	rețetele,	ci	și	un	tip	de	gospodărie	tradițională	
în	care	alimentele	se	produc	„natural”.	de	la	semințele	puse	în	pământ	și	animalele	
moșite	în	cotețe,	până	la	farfuria	așezată	cu	grijă	pe	masă,	toate	muncile	sunt	făcute	
în	ograda	ei	așa	cum	erau	făcute	în	trecut	de	bunici	sau	părinți.	

Avem pui, pirchițe, reță, porci – șapte porci am tăiet. Doamne ferita! nu poci 
mânca de la bold. Și amu avem o scroafă cu unsprezece purcei. [...] Amu-i trendu aici 
că iară mănâncă oamenii unsoare. nu-i sclobod oloi. Dacă mergem la doctor, de loc 
ne întreabă: «Și dumneata fierbi cu oloi? Știți că nu-i bun oloiul? numa unsoare.» 
oloiul să pune pe sânge. Amu dă doi ani nu-i sclobod. [...] Facem pită cu unsoare, 
dimineața.[...] noi cu hai facem pogăcițe, facem haioș, facem reteș.[...] Sunt de toate 
prăjiturile la bold, dar nu-s bune. Mărg pe la tesco12, la țucrazdă la gyula. îs ca 
popiru. [...]

Bărbatul meu – așa nu mai există pe lume ca el! omul lui Dumnezeu! n-o știut. 
nici acela n-o știut care-s morcovii, care-s pătrunjeii. trizeci și cinci de ani tăt eu 
le-am făcut. grădina o fost a mea. Și când el o vinit să lucre aici în sat – eu de atunci 
sunt cam beteagă – o zis să-l învăț. i-am arătat și așa ogradă face de, vai, mamă 
dragă! tare faină face! Punem de tăte ce există pe pământ, ce aici la noi se pune în 
ogradă. nu vindem. ținem la prunci. Pământul e bun că avem noi gunoi de pui, porci, 
găini, pirce, de tăte. Aici pe uliță nu mai fac. nici ogrăzi nu mai au, nici animale 
pângă casă nu mai au. Doară tri care mai au un porc sau găini, dar așa ca noi, nu 
tare mai. nu le mai trabă. Se duc pe la tesco și pe la Penny și iau. nici jumătate din 
sat care au ogradă.

12 Supermarket	specific	zonei.
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Povestea	vieții	Mariei	confirmă	credința	răspândită	printre	femei	că	dragostea	
trece	prin	stomac.	Femeile	din	amintirile	ei	trăiesc	bucuria	de	a	găti	și	de	a-i	hrăni	
pe	 ceilalți.	Ele	 știu	 să	mențină	 familia	 unită	 în	 jurul	mesei	 și	 să	 reconfigureze	 alte	
ramificații	de	neam.

hat de mult erau la noi în tătă săptămâna... Ce o fost înainte de disco? la presto 
mereau sâmbăta. Acolo ne cunoșteam... un an de zile erau mirese fetele. Mamă-sa lu băiat 
trabă să vie la fată. numai noi mamile ne vorbim că amu ce să fie cum să fie. [...] Aveam o 
vecină – nană Măriuță. noi tăt în ogradă ne vorbeam. Meream să săpăm și câte două trei 
ceasuri de vreme stăteam pe sapă și ne vorbeam. indeva am auzit ceva muzică și zice: «tu, 
Măriuță, știi ce mi-am adus aminte? Când o fost nuța cum și cu cine...» Și am povestit 
de sora ei. o fost un om care o fost despărțât și o avut un prunc. Și sora asta o fost fată de 
șaisprezece ani și s-o dus să o ceară, cum îi moda. Și or zis părinții că: «Doamne, ferit-ai! 
Cum gândește? Dapu ăsta o fost însurat, cu prunc! » Și, săracii, se întâlneau indeva pe la 
paie. Atunci era baluri, țuhăr – așe se zicea. Aiesta olecuță s-o îmbătat. Ce-o făcut? o luat 
țâganii, cu hidede, și s-or dus acolo acasă și i-o cântat. no! S-o îmbrăcat tată-su. o luat 
cureaua. Zâce: «Ce face aiesta aici cu țâganii? ne face de rușine.» Da așa de fain o tras! 
Zâce că bătrâna o șezut în pat și o plâns. o zâs: «lasă-l, ioane! ăsta a fi om de casă, că 
tare-i place de nuța noastă.» Și așe o dat fata.

Prezența	Mariei	la	evenimentele	din	viața	comunității	e	marcată	de	generozitate	
și	de	nevoia	ei	de	a-și	afirma	identitatea	românească:

Patru ani am învățat femei tinere. Am scris pe febe. or vinit la mine și le-am învățat 
cum să facă plăcintă dospită. tinerele nu tare cunosc. numa supa de găină. înt-un an 
le-am învățat câte feluri de supe sunt. Apoi le-am învățat cum se face tocana. Cum se face 
pita. Amu ele fac. Și amu în mai facem cum se fac băuturile.[...]
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Amu-s doi ani, am fost la festival aici la noi. Festivalul pogăcițelor e aici la noi , de 
când nu mai fac festivalul gastronomic. Bine e așa cum îi! vin femeile de aici de la noi. Și 
am făcut – așa se zice la noi – langoși românești. Cu scoacă am făcut, din douăzeci și cinci 
de kile de fărină. Ar fi fostă record. M-or fost pruncii, m-or ajutat. Am un prunc de patruzeci 
de ani, robi – el e cel mai mare. el o frământat cu mâna. îi și tare și face plăcinturi – el ști. 
Atâția oamini câți or stat în rând, să mânce din langoși! încă aceea nici n-am văzut! rețeta 
asta-i de la soacră-mea. Soacră-mea îi de la românia. Bunica ei o vinit aici, s-o măritat. Și 
asta-i de la socară-mea. nu o dat la nime rețeta asta, numa mie. Și o zâs: «Știi câți o cerut 
de la mine, tu, fată?» tăt așa făcea săraca: jumătate lapte, jumătate apă. nu numa cu lapte, 
nu numa cu apă! numa un pic de zahăr, un pic de sare. Fără ouă, nici un ou! Și aluatul 
aiesta trăbă frământat de tri ori. nu trăbă să fie țapăn nici un aluat. Așa fin, bun! Și se taie 
așa pătrate, hat mai lunguțe. Și așa le punem brânza, scoaca, și acoperim. Așa-s de mândre, 
faine făcute! Așa langoși românești nu mai face lumea. Aici la noi, ungurii fac langoșul 
rotund, prăjit. Și noi facem cu cartofi în langoși. Dar acelea sunt mâncări ungurești. înt-a 
noaște nu se bagă. noi fierbem în alt fel ca ungurii. Și acum, când se duc la festivaluri sau 
le vin ceva goști mă sună și mă întreabă.

reluată	 după	 zece	 ani,	 convorbirea	 cu	 Maria	 este	 un	 document	 antropologic	
revelator	pentru	felul	 în	care	 femeile	păstrează	și	 transmit	mai	departe	patrimoniul	
cultural	material	și	imaterial	al	unei	comunități	–	cunoștințele,	gesturile	și	poveștile	
legate	 de	 practici	 ale	 vieții	 cotidiene,	 esențiale	 pentru	 supraviețuirea	 identitară	 a	
grupului	și	pentru	coeziunea	lui.	

Povestea	 de	 viață	 a	 Mariei	 e	 un	 document	 din	 seria	 celor	 care	 configurează	
istoria	 orală	 a	 românilor	 din	 Ungaria	 și	 surprinde,	 dintr-o	 perspectivă	 subiectivă,	
transformările	radicale	prin	care	trec	comunitățile	și	societatea	în	ansamblu	la	începutul	
mileniului	trei.	
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APu, AȘte-S Ale D-AColo… 
Povestiri,	discreții	și	tăceri	 
ale	Evei	Sava	din	Micherechi

mi c h e r e c h i / mé h k e r é k

„Micherechiul	 este	 așezat	 la	 trei	 kilometri	 de	 frontiera	 maghiaro-română;	
în	 vecinătatea	 sa	 se	 află	 localitățile	maghiare	Kötegyán,	 Sarkad,	 Sarkadkeresztur,	
Ujszalonta	și	localitățile	din	românia	Salonta	și	Ciumeghi.	(…)	în	prezent,	face	parte	
din	 județul	 Bichiș	 (Békés	 Megye).	 în	 documente,	 numele	 localității	 apare	 pentru	
prima	dată	în	1359”1	–	notează	sintetic	ana	Borbely,	în	debutul	studiului	lingvistic	al	
localității,	parte	din	volumul	monografic	despre	Micherechi	al	Institutului	de	Cercetări	
al	românilor	din	Ungaria.	

Foarte	probabil,	denumirea	localității	trimite	la	rădăcinile	maghiare	méh	(albină)	
și	kerék	(pădure	în	formă	rotundă)2,	ceea	ce	a	coagulat	narativ,	mai	ales	în	istoriografia	
locală,	tradiția	unui	topos	originar	idilic:	„în	legătură	cu	originea	denumirii	se	pare	
acceptabilă	explicația	pe	care	o	păstrează	tradiția.	Pe	vremuri	‒	scrie	Teodor	Misaroș,	
în	cartea	sa	despre	parohiile	ortodoxe	ale	românilor	din	Ungaria	‒,	regiunea	în	care	se	
găsește	comuna	a	fost	pădure.	în	mijlocul	pădurii,	în	formă	rotundă,	era	un	câmp	cu	
iarbă	și	flori	multe,	atrăgând	o	mulțime	de	albine.	Prin	îmbinarea	cuvintelor	ungurești	
méh	(albină)	și kerék (rotund)	ajungem	la	numele	pe	care	îl	poartă	astăzi	comuna.”3 

1 ana	 Borbely,	 limba română din Micherechi,	 în	 Micherechi,	 Pagini	 istorico-culturale,	 Giula,	
Institutul	de	Cercetări	al	românilor	din	Ungaria,	2000,	p.	124.

2 apud ibidem.
3 Teodor	Misaroș,	Din istoria comunităților bisericești ortodoxe române din ungaria,	Ed.	 a	 II-a.	
Giula,	2002,	p.	179.	
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dealtfel	un	atare	imaginar	care	mizează	pe	
interpretarea	 idealizată	 a	 datelor	 documentare	
poate	fi	regăsit	și	în	alte	texte.	Bunăoară,	în	litera	
involuntar	expresivă	a	preotului	Teodor	Pătcașiu,	
autorul	unei	monografii	a	 localității	din	perioada	
interbelică:	 „Numele	 comunii	 noastre	 Méhkerék	
l-am	 găsit	 însemnat	 într-on	 sijil	 care	 datează	
de	 la	 anul	 1721,	 pre	 sijil	 este	 săpat	 însemnat	
MÉHKErÉK	Hi.	Pec.	1721	iar	în	mijlocul	sijilului	
ieste	însemnat	on	spic	de	grâu,	on	arbore	cu	crenji	
și	 on	 fir	 dă	 trestie,	 aceștia	 trei	 însămnează	 sau	
simbolizează	 în	 următorul	 mod,	 spicul	 dă	 grâu	
însămniază	 în	 lăuntrul	 hotarului	 Micherechiu	
ieste	 pământ	 arătoriu.	 arborele,	 adică	 lemnul	
însămniază	 că	 ieste	 și	pădure	 iar	firul	dă	 trestie	
însămniază	că	ieste	o	parte	a	hotarului	nostru	cu	
trestie	 (nád),	 pipirig,	 jitei,	 cu	 care	 oameni	 și-au	
acoperit	căsile	și	poețile.”4

deși	 toate	 studiile	 cu	 caracter	 descriptiv-
istoriografic	 invocă	 îndepărtatele	 secole	 al	
XIII-lea	–	 al	XIV-lea	 când	 se	 referă	 la	 primele	
atestări	 ale	Micherechiului5,	 istoria	 documentată	
a	 localității	 începe	 din	 secolul	 al	 XVIII-lea.	 „în	

4	 Teodor	 Pătcașiu,	 Monografia comunei Micherechi,	
Micherechi,	1934,	p.	2.

5	 Elena	Csabai,	Comunitatea românească din Micherechi,	
în	Micherechi,	ed. cit.,	p.	6.

Bunicul Vuței, Toader a Flocii, 
emigrant în america  
între 1914 – 1920; 

Fotografie din arhiva  
personală a Evei Sava
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anul	1745,	domeniul	din	derecske	din	comitatul	
Bihor,	 căruia	 îi	 aparținea	 și	 Micherechiul,	 intră	
definitiv	 în	 posesia	 principelui	 Pal	 Eszterhazy	
antal.”6	 Uzând	 de	 interpretarea	 surselor	 de	
epocă,	 istoriografii	 constată	 că	 primii	 locuitori	
ai	 satului	 „…au	 ajuns	 pe	 aceste	 părți	 după	
anul	 1758,	 dar	 înainte	 de	 anul	 1768”7.	 încet-
încet,	 se	 constituie	 principalele	 instituții,	 care	
vor	marca	 întreaga	 viață	 comunitară.	 astfel,	 în	
1773	 e	 atestată	 prima	 biserică	 de	 paiantă,	 care	
va	funcționa	până	în	1836,	când	e	distrusă	într-
un	 incendiu8;	 în	 1815	 este	 atestată	 o	 școală	
confesională9.	 La	 începutul	 secolului	 douăzeci,	
se	 fac	 demersuri	 pentru	 organizarea	 unei	 școli	
de	stat,	uzându-se	de	argumente	dintre	cele	mai	
diverse.	astfel:	„în	comuna	Méhkerék	este	școală	
confesională.	 deunăzile	 înșiși	 locuitorii	 români	
ai	 acestei	 comune	 s-au	 plâns	 că	 învățătorul	
școalei	nu	știe	ungurește.	Bravii	români	să	plâng	
că	 asta	 le	 cauzează	 multe	 năcazuri,	 căci	 toate	
comunele	învecinate	sunt	comune	curat	ungurești	
și	 locuitorii	 din	Méhkerék	 nu	 se	 pot	 înțelege	 cu	

6	 Ibidem.	
7 Teodor	Misaroș,	op. cit.,	p.	180.	
8	 Elena	Csobai,	op. cit.,	p.	8.
9	 Ibidem,	p.	23.

Teodor Sava, tatăl Vuței, 
militar între 1940 – 1944; 

Fotografie din arhiva 
personală a Evei Sava
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vecinii	lor.	Chiar	dacă	ar	voi	să	vândă	puțin	grâu,	asta	încă	le	merge	greu,	că	nu	pot	
vorbi	ungurește	cu	cumpărătorii.”10

dincolo	de	aceste	repere	cronologice,	viața	satului	ascuns	în	pustă,	greu	accesibil,	
asemeni	 unei	 insule	 lingvistice,	 se	 derulează	marcată	 fiind	 de	 o	 serie	 de	 momente	
pilduitoare,	care	dobândesc	caracter	exemplar	și,	odată	cu	trecerea	timpului,	glisează	
discret	spre	mitologie.	astfel,	o	ninsoare	de	o	abundență	ieșită	din	comun	generează	
o	adevărată	traumă	legată	de	inundarea	pământurilor	și,	în	mod	imediat	secvent,	de	
sărăcie	și	de	foamete.	„Trădițiie	spune	‒	prin	pana	lui	Teodor	Pătcaș	‒	că	la	anul	1816	
au	fost	o	iarnă	foarte	gria	în	postul	crăciunului	au	nins	în	trei	zile	și	în	trei	nopți,	au	
fost	niaua	cât	căsâle	de	mare,	oameni	câteva	zâle	n-au	putut	ieși	depă	animale	pentru	
că	n-au	știut	ce	să	facă	cu	niaua	cia	mare,	primăvara	când	s-a	topit	niaua	tot	hotarul	
nostru	a	fost	sub	apă,	szalontani	în	trei	ani	n-au	putut	ara	din	hotarul	lor	nimica	că	
au	fost	ca	și	o	mare	tot	apă,	și	apă	n-au	fost	atuncia	apele	răgulate,	n-au	fost	cănale	
ca	să	se	ducă	apa	din	crișuri,	au	dat	apă	afară,	că	nici	crișurile	n-au	avut	dolme,	cum	
amu”11.	asemenea	ocazii	sunt	și	momente	prielnice	pentru	demonstrații	eroice,	pe	care	
memoria	populară	nu	ezită	să	le	rețină,	sub	etichete	verbale	aparte.	„On	păcurar	cu	
numile	Sucigan	Mihai	‒	istorisește	același	cronicar	local	‒	au	fost	cu	oile	pă	nimașu	
șiap	când	sa	început	și	ningă	nainte	de	mniazăzi,	și	așia	au	picat	de	deasă	neaua	că	
nainte	la	cinci	pași	n-au	văzut	nimica	și	așia	au	rămas	acolo	afară	cu	oile	și	cu	doi	câni	
în	trei	zile	și	în	trei	nopți	după	trei	zile	au	stat	de	n-au	ninsu	numa	au	fost	un	jeru	
foarte	mare	și	așe	au	văzut	beserica	adică	turnu	cel	dă	lemn	și	au	mânat	oile	pă	niauă	
ca	pă	pod,	fiindcă	au	fost	înghiețată	și	flămând	și	el	și	oile	pă	păcurariu	acesta	oamenii	
l-or	numit	Simu	pățitu…”12

10 Maria	Berényi,	Școala din Micherechi, Situația generală a școlilor românești din comitatul Bihor în 
secolele Xviii – XiX,	în	Micherechi, ed. cit.,	p.	63. 

11 Teodor	Pătcașiu,	p.	35.
12 Ibidem.
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Manualele	 școlare	 subliniază	 și	 ele	 specificitatea	 localității:	 „Micherechenii	 au	
o	 identitate	 puternică.	 această	 identitate	 este	 legată	 de	 rădăcinile	 lor	 comune,	 de	
familia	lor	din	această	așezare,	pe	care	au	ridicat-o	și	au	ocrotit-o	de-a	lungul	multor	
generații	 și	 spre	care	 își	 îndreaptă	gândul	oriunde	s-ar	afla. Pe lângă cele 1250 de 
suflete de confesiune ortodoxă, în localitate sunt micherecheni de confesiune baptistă, 
penticostală și o parte ortodoxă care a făcut legământ la oastea Domnului. existența 
acestei diversități este un mare câștig pentru întreaga comunitate din Micherechi, 
deoarece toate confesiunile țin la limba română. în biserică, în casele de rugăciuni 
se vorbește, se cântă și se roagă în limba română, lucru prin care așezarea își poate 
menține identitatea românească.13 

Poziția	de	eminență	a	Micherechiului	pentru	comunitatea	românilor	din	Ungaria	
rezidă	și	din	faptul	că	este	localitatea	cu	cel	mai	mare	număr	de	români	și,	pe	cale	de	
consecință,	cu	cea	mai	bine	marcată	identitate.	„Comuna	Micherechi	este	localitatea	
populată	 în	 cea	mai	mare	măsură	 de	 români,	 de	 aceea	 aici	 găsim	 și	 azi	 datinile	 și	
tradițiile	cele	mai	complexe	–	observă	Emilia	Martin.	Micherechiul	s-a	dovedit	a	fi	locul	
cel	mai	potrivit	pentru	înregistrarea	a	tot	ceea	ce	înseamnă	trecutul,	cultura	tradițională	
din	zonă,	fiindcă	aproape	fiecare	membru	al	comunității	cunoaște	graiul	local	și	multe	
dintre	 trăsăturile	 specifice	 românești.	 Numele	 localității	 a	 ajuns	 să	 fie	 cunoscut	 în	
întreaga	țară	prin	dansurile	tradiționale	puse	în	scenă	în	coregrafii	variate.”14

dincoace	de	toate	aceste	afirmații	care	participă	împreună	la	configurarea	unui	
text	complex	și	cât	mai	dens	despre	istoria	și	specificitatea	Micherechiului,	nu	ezit	să	
spun	că	satul	este	un	adevărat	 loc	al	memoriei	 regionale.	 în	anii	de	când	 fac	 teren	
în	Ungaria,	mi-a	 fost	dat	să	aud	 în	multiple	variante	și	 întotdeauna	de	 la	persoane	

13 Mihaela	Bucin,	Manual de limba română și noțiuni de cultură și civilizație românească,	pentru	
școlile	de	naționalitate	unde	limba	se	predă	ca	obiect	de	studiu,	Budapesta,	Croatica,	2015,	p.	89.

14 Emilia	Martin,	Sărbătorile calendaristice ale românilor din ungaria,	Giula,	Institutul	de	Cercetări	
al	românilor	din	Ungaria,	2003,	p.	18	–	19.	
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care	au	migrat	 în	Ungaria	 în	special	din	românia,	o	scurtă	 istorioară	 în	care	două	
personaje	care	se	presupune	că	vorbesc	ungurește	‒	chiar	dacă	discursul	se	scurge,	
implacabil,	în	română	‒	discută	despre	locul	unde	trebuie	să	ajungă	unul	dintre	ele,	
adică	la	Micherechi.	Celălalt	vorbitor	rostește	apoi	de	obicei	cu	multă	empatie	aceeași	
frază	memorabilă:	Apăi, dragă, la Micherechi și Dumnezeu e român!

ch i P u r i ș i  P ov e ș t i

O	legendă	urbană	care	circulă	printre	românii	din	Ungaria	este	aceea	că	„românii	
din	Ungaria	sunt	de	două	feluri:	cei	care	au	fost	la	ecranul nostru15	și	cei	care	vor	fi	
la	ecranul nostru”.	dincolo	de	doza	sa	de	autoironie	dacă	nu	chiar	de	cinism,	această	
formulă	semnalează	că,	în	prezent,	un	număr	considerabil	de	membri	ai	comunității	a	fost	

15 ecranul nostru	 este	 numele	 unei	 emisiuni	 bilunare	 de	 tip	magazin,	 produsă	 în	 limba	 română	de	
Televiziunea	Maghiară.	

Nană Floare Cozma,  
vecina Vuței,  
cea mai vârstnică femeie  
din sat în momentul 
înregistrării; 

Fotografie din timpul 
întrevederii din 2006
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subiectul	unor	investigații	din	cele	mai	diverse,	de	
la	jurnalismul	televizual	sau	radiofonic	la	ancheta	
etnografică.	în	calitatea	sa	de	„cel	mai	mare	sat	
locuit	de	români	în	Ungaria”,	Micherechiul	deține	
supremația	în	acest	sens,	ceea	ce,	pe	de	o	parte,	
facilitează	intrarea	în	comunitate,	pe	de	alta,	însă,	
a	condus	la	un	gen	de	minimalizare	a	importanței	
interacțiunii	 cu	orice	 tip	de	 străin	observator	 și,	
adesea,	la	clișeizarea	informațiilor	oferite.

în	august	2006,	când	am	ajuns	la	Micherechi,	
știam	 deja	 atâtea	 lucruri	 despre	 sat	 și	 despre	
specificul	 său	 folcloric,	 etnografic	 și	 lingvistic16,	
încât	am	resimțit	ca	pe	o	mare	provocare	încercarea	
de	a	observa	sau	de	a	afla	ceva	inedit.	am	decis	
să	fac	un	experiment,	ținând	cont	și	de	unul	dintre	
dezideratele	 proiectului	 în	 cadrul	 căruia	 eram	
acolo,	acela	de	a	organiza	o	expoziție	referitoare	
la	satele	prin	care	treceam.	am	anunțat,	așadar,	
că	doresc	să	văd	fotografii	de	familie	și	să	ascult	
povestiri	 despre	 personajele	 din	 acele	 fotografii.	
Criteriul	de	selecție	al	interlocutorilor	urma	să	fie,	

16 Majoritatea	membrilor	 intelectualității	 din	 comunitatea	
românilor	 din	 Ungaria	 este	 originară	 din	 Micherechi,	
astfel	încât,	în	mod	direct	sau	indirect,	prin	texte	aparte	
dedicate	 acestei	 localități,	 sau	 prin	 referințe	 pasagere,	
specificul	său	este	mereu	evocat.

Floare Cozma și soțul său Iosif, 
în intervalul în care  

au fost despărțiți; 

Fotografie din arhiva  
Floarei Cozma
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inițial,	 acela	 de	 a	 avea	 arhive	 fotografice	 consistente	 și,	 apoi,	 disponibilitatea	 de	 a	
relata	despre	acestea.

Grație	 Emiliei	 Martin,	 muzeografă	 la	 Munkácsy	 Mihály	 Muzeum	 din	 Giula,	
originară	 din	 localitate,	 am	 fost	 îndreptată	 acasă	 la	 Eva	 Sava	 ‒	 Vuța,	 mătușa	 sa	
maternă.	înregistrările	din	24	și	25	august	2006	și	apoi	cele	din	18	februarie	2017	
au	fost	realizate	împreună	cu	Mihaela	Bucin	și	se	derulează	pe	timp	de	aproape	patru	
ore.	Cu	scanner-ul	pe	masă	și	reportofonul	pornit,	am	încercat	să	capturăm	în	sincron	
imaginile	și	amintirile	pe	care	acestea	i	le	provocau	Vuței.	

rezultatul	 observabil	 abia	 la	 finalul	 întrevederilor	 și	 la	 reascultarea	 textelor	
se	 poate	 întrezări,	 parțial,	 în	 transcrierile	 de	mai	 jos.	 înregistrarea	produsă	 este	 o	
povestire	a	vieții	cu	episoade	bine	determinate,	coagulate	în	jurul	unor	personaje	sau	
evenimente	 reprezentative,	 care	 se	 regăsesc	 și	 în	 fotografii.	Utilizarea	 fotografiilor	
de	familie	a	făcut	ca	Viața	Vuței	și	a	familiei	sale	să	fie	povestită	în	mod	sincopat,	cu	
încetiniri	de	ritm	și	aprofundări	uneori,	însă,	foarte	probabil,	cu	numeroase	omisiuni	și	
cu	foarte	problematice	tăceri,	în	multe	cazuri.	

Efect	direct	al	faptului	că	fotografiile	au	fost	așezate	într-o	aproximativă	ordine	
generațională	și	cronologică,	povestea	de	viață	este,	totodată	și	o	istorie	a	familiei,	prin	
evenimentele	majore	ale	acesteia,	respectiv	o	poveste	a	întregii	comunități,	în	măsura	
în	 care	 evenimente	 importante	 din	 viața	 diferitelor	 persoane	 din	 familie	 acroșează	
momentele	istorice	care	au	marcat	comunitatea	în	ultimul	secol.	

tată băt r â n, tata m a m i i  m e l e…
…apu îi tată bătrân, tata mamii mele. o avut tri fete, pă mama și încă mai două 

sore, mătușa Mărișcă, mătușa evă… Pă vreme aceia or fost oamenii săraci, da tata 
bătrân, el o dus oamenii la lucru. (…) o umblat până la America. S-or dus oameni din 
Micherechi așe, la lucru. o lucrat în fabrica dă gumă, dă…, cum să zâce, dă cauciuc. 
S-or dus-or câțiva dân sat. 
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Atunci or avut… o fost născută mama bătrână două fete, numa mama mea n-o 
fost născută. Și or mărs… în anu 1920 or vinit napoi, atunce s-o născut mama me. 
Și în 14, în 1914, atunce s-or dus. Șasă ani o stătut acolo. opt zâle și opt nopți or 
mărs pă vapor, mama bătrână ne-o povestit. Și în 20 o vinit, și atunce, apoi, iarna 
s-o născut mama me. 

Mama bătrână a me o fost acasă cu două fete, apăi tăt ne poveste că-i era urât 
noapte. Aci în tindă, să culca pă jos cu fetile. Și înt-o noapte o vinit cineva și o 
dășchis ușa, da atunce nu să închideu ușile la uliță, or fost dășchisă. nu tare erau 
nici garduri. Și o zâs că nu s-o temut, o strâgat că cine ești, afară d-aicea… Ș-apoi o 
luat fetile și s-o dus la mama ei. o zâs mama bătrână că o vrut acela și fure ceva, da 
așe o lăsat ușile dășchisă, da o zâs că o avut vo doi bani și i-o băgat în poale, în jeb și 
o luat fetile susuoară și s-o dus. Și o lăsat ușile dășchisă, da n-o perit nimică, că nu 
tare o fost, n-o fost atunci, n-o fost mobilă, așe (…)

Apu, aște-s ale d-acolo. Când o plecat o fost cu cizme. or fost oaminii săraci… 
Apoi acolo, tot ne-o povestit, că zâce că americanii eștia așa oamini găzdaci or fost 
că mereu la petreceri sara. veneau acasă, că erau tăți ca șefi… Aieștia care or lucrat, 
ei n-aveu voie, săracii, să margă la petreceri. Apu țâpau topancile și zocnii după 
picioare, nu-i mai spălau. îi țâpau și micherechenii ăștia, oamenii care-or lucrat, 
îi scoteau de-acolo d-unde i-or țâpat, i-or aruncat și i-or spălat. tăt îmi spunea c-o 
fost aici, nu dăparte, bace lic-a lu titi, zâcea „bace toadere, ia povestește-ne dă 
America!” ne poveste, că și anglizăște știe vorbi, șasă ani o fost acolo. Zâceam: Da cu 
ce-ai ajuns până la America, cu ce-ai mărs? Ai mărs cu repeleu, ai mărs cu aieu? tăt 
ne povestea, îi plăcea să povestească…

lada asta o fost plină. numai asta-i bai, că banii i-or pus pă poștă, că or zâs că 
trabă pă poștă și banii pă românia kerestur și banii n-or mai ajuns în Micherechi. 
numa le-o adus la amândouă mătușile mele, fetele lui, le-o adus bumbi în urechi 



104 Doamnele au vreme

dă aur și mătușe evă cu aceia s-o și îngropat… 
o mărs cu ei, așe o fost rotuță, așe. Că mătușa 
Mărișca i-o dădut la mama, la maica. 

(emilia Martin) Și o avut ceas dă jeb dân 
argint și lanțu acela o ajuns la soră-mea, la 
Marika, și ea n-o știut că dân argint, și ani d-a 
rându o legat gardu cu el, că o uitat că-i dă la ceas. 
Și odată și-o dat seama că îi lanțu de la ceasu 
bunicului, a tatii bătrân și i-o făcut la pruncu 
meu o brățară din argint și io am păstrat din el 
un pic și port ca medalion.(…)

Și apoi, în lada acee mare, acolo o fost hane: 
or fost rochii, la amândouă fetile le-o adus, or fost 
firhoanje, firhoanje mândre dă cipcă, că și amu 
mai am… Și pă ferești și pă paturi… lada asta 
o vinit cu vaporu, cu ei o vinit lada, ca pachet, o 
avut, fieștecare o avut…

Da, după ce-o vinit umblat-o, și la besărică 
o mărs cu pantaloni, dar și cu cioareci. Și avea 
cizme, da n-o fost opinci, și bocoance o avut. 
Da i-o plăcut să să-mbrece, numai n-o umblat 
cu cravată, cu nyakkendő. D-apu că atunci ne 
poveste că era uliță întreagă care c-o păreche dă 
cizme mere la besărică. Ș-apu la unii cioaricii 
i-o întors pă dos în iaște zâle și când o mărs la 
besărică i-o întors pă față. 

„mărișcuță, Vuță și 
anuță” – Eva Sava și 
surorile sale în copilărie;

Fotografie din arhiva 
personală a Evei Sava
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(…) nu s-o lipit numele a Americanului, 
numa toader a Flocii. numa o fost aici o altă 
familie, cătă aceia o zâs Americănița. Apu, săraca, 
o vinit cu clop, ca doamnele. Apu io umblam la ie, 
că așe dă săracă o fost apoi. îmi lega mătușe bote 
dă iarba soarelui laolaltă și-i ducem oariceva dă 
mâncare. Și și-n zâua ceia când o murit, atunci o 
fost aici în ocol gătați tulheni și-i duc io. Și-o vinit 
nana Filă, cine o grijit acolea, o vinit și ne-o spus 
că o aflat în pat, o murit noapte. Miercuri noapte o 
murit, că io m-am dus la Șercad la piaț. (…) Când 
vine la noi nana tăt întreba, arâtă-ne cum ați jucat 
acolo, la America? Că erau tăt la petrecere sara. 
Apu m-am pus acolo și m-o jucat. Da știi cum m-o 
întors? Ș-apu nu te-o vătămat topancile? Care am 
jucat sara cu ele, le țâpam. Da io tât zâceam: nană 
Ană, d-apu dă acolo dă la colț, dă inde or țâpat 
doamnile… Ba nu, zo, că ț-ai putut aleje, or fost 
acolo atâtea topance. Și cu hane, zâce că atâtea 
chimeși, atâtea bluzuri dă aștea…

Bunicul	 matern,	 tată bătrân, tata mamii 
se	 dovedește	 a	 fi	 figura	 tutelară	 a	 copilăriei	
povestitoarei.	 Cel	 mai	 impresionant	 moment	 al	
vieții	acestuia	pare	să	se	fi	desfășurat	la	începutul	
secolului	 al	 XX-lea,	 cu	 multă	 vreme	 înainte	
de	 nașterea	 Vuței.	 asemeni	 altor	 locuitori	 ai	

„Firhoanjile  
de la america…” 

 – darurile aduse de bunicul 
Vuței din america; 

Fotografie din timpul 
întrevederii din 2006
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Imperiului	austro-Ungar,	și	bunicul	Vuței	a	plecat	pentru	o	perioadă	în	america17,	
revenind	acasă	abia	după	încheierea	Primului	război	Mondial.

astfel,	povestea	tinereții	 lui	Toader	a	Flocii	din	Micherechi	poate	fi	 înțeleasă	în	
raport	cu	o	falie	a	istoriei	Europei	Centrale	de	la	finalul	secolului	al	XIX-lea	și	începutul	
secolului	al	XX-lea.	în	cele	mai	generale	linii,	aceasta	poate	fi	prezentată	în	litera	textelor	
lui	Mary	 Leuca,	 specialistă	 a	 imigrației	 românești	 în	america,	 astfel:	 „La	 începutul	
secolului	(al	XX-lea	–	nm,	OH),	din	Transilvania	și	Banat	au	venit	în	america	un	număr	
considerabil	de	români.	acești	imigranți,	cei	mai	mulți	țărani,	nu	aveau	o	stare	materială	
mulțumitoare.	Prin	urmare,	au	considerat	că	pot	accepta	cea	mai	grea	muncă,	 la	cel	
mai	redus	salariu	și	cu	cele	mai	multe	ore	de	muncă.	(…)	românii	au	intrat	în	valul	noii 
imigrații,	dintre	1881	și	1914.	în	această	perioadă	aproximativ	134253	de	imigranți	
au	sosit	din	austroungaria	(…).	Cei	mai	mulți	dintre	acești	imigranți	nu	erau	austrieci	
sau	 unguri,	 ci	 români.”18	 în	mod	 subiacent,	 amintirea	 despre	 bunicul	 care	 fusese	 în	
america	și,	 în	general,	despre	sătenii	din	Micherechi	care	aveau	un	trecut	dincolo	de	
ocean,	acroșează	și	memoria	unui	personaj	devenit,	în	timp,	un	adevărat	reper	simbolic	
al	 românilor	 din	 Ungaria,	 generalul	 George	 Pomuț	 /	 Pomutz	 György,	 revoluționar	
pașoptist	ajuns	în	america	și	implicat	în	războaiele	de	secesiune.

Povestirea	Vuței	reproduce,	însă,	imaginea	extrem	de	frustă	a	localnicilor	despre	
lumea	americană	în	care	unii	dintre	înaintașii	lor	au	călătorit	și	din	care	s-au	și	întors.	
Spațiul	american	se	configurează	la	limita	irealității,	drept	un	loc	al	bogăției	și	dărniciei	
excesive,	 cu	grămezi	de	pantofi,	 șosete,	 rochii	 și	 bluze	din	 care	fiecare	poate	alege,	
nu	doar	ce	îi	este	necesar,	ci	mai	ales	ce	își	dorește.	El	pune	în	act	un	consumerism	
idilizat,	căci	în	fiecare	seară	oamenii	renunța	la	ținuta	cu	care	au	ieșit	în	oraș,	cedând-o	

17 V.	în	acest	sens,	anca	Hartular,	Merem la America,	București,	Fundația	Culturală	română,	1996;	
(coord.Smaranda	Vultur),	lumi în destine, Memoria generațiilor de început de secol din Banat,	
Nemira,	2000.	

18 Mary	Leuca,	imigrația românească în America,	prefață	la	anca	Hartular,	op. cit.,	p.	5.	
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altuia.	replicând	 numeroase	 filme	 despre	america	 primilor	 ani	 ai	 secolului	 al	XX-
lea,	imaginea	locuitorilor	din	Micherechi	despre	america	este	una	a	satului	lor	întors	
pe	 dos.	 „Americanii eștia așa oamini găzdaci or fost că mereu la petreceri sara” 
– reproduce,	fără	îndoială,	din	imaginarul	 local,	povestitoarea,	 iar	această	etalare	a	
dreptului	de	a	petrece	nu	poate	să	nu	amintească	despre	 interdicția	de	a	 face	acest	
lucru	fără	determinări	limpezi	la	Micherechi,	ipostaziată,	de	exemplu,	în	binecunoscuta	
interdicție	ca	„adulții	să	se	plimbe	fără	rost	pe	stradă”19.

în	afara	amintirilor	care,	de	fapt,	nu	sunt	ale	Vuței,	ci	i-au	fost	povestite,	de-a	
lungul	 timpului,	 acesteia,	 de	 ceilalți	membri	 ai	 familiei,	america	prin	 care	 a	 trecut	
bunicul	său	este	evocată	de	o	sumă	de	obiecte	care	există	încă	în	gospodărie.	O	ladă,	
niște	 perdele,	 câteva	 cuverturi,	 resturi	 ale	 unui	 ceas	 de	 buzunar	 al	 bunicului	 stau	
mărturie	 pentru	 faptul	 că	 odată,	 atunci,	 într-un	 timp	 primordial,	 cu	 începere	 de	 la	
care,	dealtfel,	există	și	o	poveste	a	familiei	Vuței,	cineva	a	ajuns	acasă	dintr-un	spațiu	
extrem	de	îndepărtat,	foarte	anevoios	de	atins,	ca	dealtfel	toate	spațiile	mitice	și	care	
presupun	transferuri	inițiatice	–	opt zâle și opt nopți or mărs pă vapor –, întemeind	
aici	un	anumit	mod	de	a	viețui.

amintirile	despre	america	prin	care	a	trecut	bunicul	său,	pe	care,	însă,	lumea	
nu-l	 supranumea	americanul,	măcar	 că	 știa	 vorbi	 engleză,	 sunt	 puse	 în	 relație	 cu	
amintirile	despre	o	altă	femeie	din	sat	revenită	de	acolo	și	căreia	oamenii	îi	spuneau	
„americănița”.	Noul	mod	de	a	se	îmbrăca	al	femeii	–	cu	clop	–,	plăcerea	cu	care	aceasta	
povestea	despre	dansurile	din	america	complinesc	imaginea	unei	americi	mitizate	și	
caricaturale	în	același	timp.	

d-a P u no i dă tata n u m u l t e ș t i m P ov e s t i

D-apu noi dă tata nu multe știm povesti, că io am fost dă patru ani, soră-mea 
ce bătrână o fost dă cinci și jumătate, cea mică o fost dă un an și jumătate. nu mai 

19 Emilia	Martin,	tradițiile românilor din Micherechi,	în	Micherechi,	ed. cit.,	p.	227.	
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știm, nici nu-mi aduc aminte nimic-nimic. Șasă ani o stat cu mama laolaltă, în șasă 
ani ne-am născut tri și mai mult o fost tăt dus. Că mai năinte o fost levente, o cum s-o 
zâs. Când o fost și vie acasă, iar l-or chemat înontru c-o fost bătaie.

(o scris scrisori) că îs bine, așteaptă și vie acasă, i-i dor după fete. Apă o 
scris odată, că mama o scris că ne-o făcut nana taște cu prai și am mâncat și o zâs 
Mărișcuța că „ata rămâne lu tata!” Soră-mea zâce că ea-și aduce aminte că odată așe 
ploaie o fost și o petrecut la stație, la alomas. ea-și aduce aminte ca pân vis, da io nici 
nu-mi aduc aminte. numai atâta îmi aduc aminte că eram așe mică și bace gheorghe 
aiesta a lu ijac mă prinde așe dă obraz și zâce că „inde-i tată-to?” Și io n-am zâs la 
hentes, numai am zâs la herles. 

is vo trizăci și patru care or perit… estă... Mult am căutat… Și io cât am lucrat… 
ne-am dus la Szolnok… că or fost acolo care or lucrat, că noi am fost dă la Békéscsaba și 
la Szolnok or fost inși care or fost pă tren. Și aceia dă la Szolnok m-or știut. Că io am fost 
șef dă tren și când am vinit dă la Budapesta, atunci am adus on vagon care o adus marfă 
și în vagonul acela o fost dă la Szolnok, doi lucra. Și acela o zâs cătă mine că io îs Sava 
eva? Am zâs că da. Zâce, io am un cunoscut unu care o fost cătană și o zâs, m-o povestit, 
zâce, că când o vinit bătaie, ei o fost pă parte ceilaltă la tisa și pă parte astalaltă o fost 
on cătană pă cal. Și pă apă o fost o luntre. Și o zâs omu esta că o zâs pretinu meu că noi 
n-am știut mâna luntre și am strâgat căt-acela că o fost pă cal, am strâgat că știi a-nota? 
Pu o zâs că da, știu. n-ai face bine și vii să ne duci cu luntrea dâncolo? Și o zâs că s-o 
scoborât jos după cal și și-o țâpat hanile și o mărs în apă și o acățat luntrea și i-o dus 
dâncolo. Și o zâs că mai bine te-ai scoborî și ai vini, zâce, că n-ai trăbui și meri în bătaie. 
Și o zâs, zâce, nu, că io trab și mă duc. Și o zâs că barem atâta ne spune că dă inde ești. 
Apu o zâs că mi-s dă la Békés megyei. Ș-apoi am mers noi, apoi, că io l-am cotat pă omu 
acela, la Szolnok. ne-am dus la Szolnok, apu o zâs… Am spus dă ce am vinit, cu sora mai 
mică dă la jula și cu bărbatu ei și bărbatu mneu, noi tăți patru am mărs. Și fi dus două 
fotografii, una unu, una altu. Și am dus dă tata pă amândouă. Și o zâs soră-sa că n-o avut 
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familie omu aista… o șezut în Szolnok, da atunci s-o dus la soră-sa, că o fost tare bolnav. 
Și atunci i-o fost dat omorfium. o zâs: D-apu, zâce, haidați înlontru, numa fratile meu îi 
tare bolnav, d-apăi dacă-ți pute vorbi cu el. Ș-apăi ne-am dus și i-am spus că iacă cine 
suntem și io tăte i le-am spus că iaca d-inde am auzât și o zâs că așa o fost. Da omu acela 
o zâs că și pă nume, Sava tivadar, o zâs. Ș-apu când am zâs cătă omu aiesta, o zâs că io 
nume n-am zâs, numa atâta l-am întrebat pă tânăru acela, că barem spune-ne că dă inde 
ești? o-s că Békés megyei. Și m-o spus că așa o fost uom bărnaci, cu mustețe. (…) tata 
meu o fost dă douășșasă dă ani când n-am mai știut dă el, mama dă douășcinci. 

o P ov e s t i r e a l t e r nat i vă:  
bă r bat u m e u o F o s t at u n c e Pă F r o n t

(nană Floare Cozma) or vinit rușii. or vinit aicea în lontru și le-o trăbuit vin, 
numa noi n-am avut vin. numa am avut befeturi și tăt or băut zama după prune și după 
vișine. (râde.) Da cum nu să temeu? Ș-or pus aicea ceva și fie ca gravide, ca în altă stare. 
(nana Floare) Bărbatu meu o fost atunce pă front, la ruși o fost, da o picat prizoneri, am 
fost aici cu tri bătrâni… Apu am avut o vițauă, o fost micuță când o am luat și mama mea 
mere la românia și aduce sare, și ce știu io, făcea o leac dă comerț. Și când o fost vițaua 
mare, ca vacele, or vinit rușii, nemțî, și io am văzut că vițaua mea îi în brânci la nemți… 
Și am văzut, că io am fost ascunsă, că am fost dă 22 dă ani, am fost tânără. Și io așa am 
fost dă ciudoasă, că am țânut vițaua doi ani – da s-o ivi bărbatu – că n-am știut nimic 
dă el un an și jumătate, da mortu-i, da viu-i… Ș-apu atunci io m-am dus la ei, da n-am 
știut io nemțăște, numa ungurește am zâs, și ungurește și rămânește, am zâs: și bărbatu 
meu îi la ruși, poate că-i mort. Și unu bag-samă tăt o-nțăles ceva ungurește. Și soră-mea, 
zâce: Floare noastă, lasă, duc-o, dă te-a lovi o te-a bate. Pă mine, zâc? io nu lăs. Am și 
plâns, am fost amărâtă, că doi ani dă zâle am țânut cu mâncare, cu abrac, cu fân. Ș-apu 
ș-o bănuit unu dă mine și am vinit cu ea năpoi și i-am mulțămit ungurește, că ungurește 
un pic o mai înțăles. 
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al	doilea	personaj	care	pare	să	fi	marcat	viața	Vuței	este	tatăl	său.	din	păcate	
acesta	este	un	personaj	cu	apariții	extrem	de	scurte,	aproape	fulgurante,	inițial,	pentru	
a	deveni,	apoi,	de-a	lungul	vieții	povestitoarei,	un	subiect	permanent	de	căutare.	

Paramilitar	în	anii	de	dinaintea	Celui	de-al	doilea	război	Mondial,	apoi	rechemat	
sub	arme	spre	finalul	războiului,	tatăl	Teodor	Sava	/	Sáva	Tivadar	este	unul	dintre	
militarii	despre	care	nu	se	știe	nimic	după	război.	 Incertitudinea,	 imposibilitatea	de	
a-l	trata	ca	pe	un	mort	ori	ca	pe	un	supraviețuitor	care	are	încă	nevoie	de	sprijin	lasă	
familia	într-o	stare	de	perplexitate	și	nesiguranță.	astfel,	orice	informație,	oricât	de	
neînsemnată	poate	fi	convertită	într-o	veste	aproape	miraculoasă	despre	tânărul	de	26	
de	ani	dispărut	undeva,	între	Păuliș	și	munții	Tatra,	în	toamna	tragică	a	anului	1944.

din	povestirea	Vuței	atrage	atenția,	în	acest	sens,	mai	ales	trama	căutării	unui	
necunoscut	care	pare	păstrătorul	unui	teribil	secret	despre	tatăl	dispărut.	Modulată,	
aproape	literar,	înfășurată	în	pelicule	suprapuse	care,	toate,	semnalează	virtualitatea,	
iar	nu	realitatea,	povestirea	Vuței	se	construiește,	mereu,	cel	puțin	la	mâna	a	treia.	Un	
necunoscut	o	abordează	în	tren	cu:	io am un cunoscut, unu care o fost cătană și o zâs, 
m-o povestit, zâce, că când o vinit bătaie… descoperit,	prietenul	care	pare	martorul	
întâmplării,	mai	adaugă,	la	rându-i,	un	nivel	de	distanță: Și o zâs omu esta că o zâs 
pretinu meu…	 într-un	final,	martorul	ultim	al	 întâmplării	este	găsit,	după	un	drum	
obositor	la	care	participă,	alături	de	Vuța,	o	parte	din	membrii	familiei,	însă	acest	lucru	
se	întâmplă	prea	târziu,	căci	acesta	este,	deja,	în	pragul	morții.	

Memoria	 tatălui	 rămâne,	 încă,	 o	 problemă	 și	 o	 rană	 deschisă	 în	 viața	Vuței.	
Ea	 continuă	 să	 participe	 la	 toate	 festivitățile	 dedicate	 eroilor,	 mai	 cu	 seamă	 celor	
necunoscuți,	socotind	că	acesta	e	cel	mai	sigur	mod	de	a-și	cinsti	tatăl,	probabil	mort	în	
război.	Pe	de	altă	parte,	însă,	nu	pregetă	să	regrete	că	nu	a	aflat	la	timp	cele	petrecute.	

amintirile	Celui	de-al	doilea	război	Mondial	sunt,	însă,	mai	numeroase	și	mai	
diversificate	 la	 Micherechi.	 aflată	 absolut	 din	 întâmplare	 în	 încăpere	 în	 momentul	
înregistrării,	una	din	vecinele	Vuței,	Floarea	Cozma,	a	relatat,	la	rându-i,	o	povestire	
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la	limita	scenei	burlești,	petrecută	în	timpul	războiului.	Soldații	germani	şi	cei	ruși	care	
au	trecut,	unii	după	alții,	prin	sat	în	aceeași	toamnă	a	lui	1944,	au	ajuns	să	se	confunde	
în	mintea	bătrânei.	dornici	de	vin,	rușii	se	mulțumesc,	în	cele	din	urmă,	cu	zeama	de	
pe	compoturi,	ceea	ce	îi	pune,	după	mai	bine	de	jumătate	de	secol	de	la	întâmplare,	în	
posturi	derizorii.	Pregătindu-se	să	rechiziționeze	animale,	nemții	cedează,	în	cele	din	
urmă,	în	fața	unei	scene	patetico-isterice	a	unei	tinere	din	sat,	care	reușește	să	salveze	
o	vită	fără	a	ști,	măcar,	să	le	vorbească	limba.	

Traumatizante,	 în	 unele	 cazuri,	 revigorante	 sau	 chiar	 terapeutice,	 alteori,	
povestirile	despre	al	doilea	război	Mondial	s-au	dovedit,	la	momentul	înregistrării,	
marcheri	puternici	ai	memoriei,	cu	atât	mai	mult	cu	cât	povestitoarele	puteau	proba,	
prin	propria	experiență,	acele	evenimente.	

am u P ov e s t e s c dă câ n d a m F o s t P r i m a dată,  
n e-o Făc u t tata c o l i bă…
io avem crăpi, eram dă școală. Am avut crăpi în iștalău, apu tăt io trăbuia și mă 

duc și le dau și mânce. Apu crăpile așe s-or temut dă mine, că le bătem. Apu tăt io o 
trăbuit și mă scol la ele, că când mă videu, apu zburau în iesle. (…) Zâcem doamnă cătă 
soră-mea, dî ce soră-mea umbla la școală. o zâs că tu nu faci nimic, nu vrei și înveți să 
meri mai dăparte, tu trab și lucri. io merem la șirărit tenchi cu bace ioșca. io numa opt 
clasă am făcut, da sor-mea o mărs ma dăparte la școală și Anuța o mărs la Budapesta. 

După ce tata nost o rămas acolo în bătaie, mama o trăit aici cu părințî, cu tata 
bătrân și cu mama bătrână. Și mătușa mea, mătușa Mărișcă, și ea o fost aici cu noi, 
ea o fost slujnică la popa și la besărică o lucrat. Ș-apoi după aceea, după ce o murit 
părințî ăștia bătrâni, o vinit aici și ne-o grijât pă noi și i-o ajutat mamii. numai când 
am fost mai mice, șapte-opt ani am avut, atunce am avut iosag, așe am zâs noi, mult, 
am avut gâște, am avut porci, am avut vaci, am avut cai, ce și facem… Caii i-o vândut 
mai târzâu tata cel bătrân, numa or rămas vacele. 
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Și vacele le-o prins la jug, la cocie. o vândut caii și așe ne duce la sapă… Și pă 
drum era cucuruz și dâncoace și dâncoace, tăt așe mereau pă drum, că mâncau și aici 
și dă cole. Apoi zâcem: iar merem așe! lasă, nu vă temereți, nu-i bai că merem așe, 
lasă că ajunjem noi și așe… Și atunci ce să facem cu atâta iosag, o zâs tata bătrân, o 
zâs că știi ce… Am avut noi pământ optsprăzece holduri… 

(…) Amu povestesc dă când am fost prima dată, ne-o făcut tata colibă… no, și am 
ajuns acolo, ne-am mutat acolo ne-o dus dă tăte, numa n-am avut acolo… numa jos, 
pă paie, ne-o pus tata fân, am dus procouță, că așa am zâs… numa io, noapte… era și 
Anuța, că nana, ea tăt p-acasă o fost, numa noi eram… Și io noapte mă legam la gură 
că umblau șoarici și îmi era frică că oi durmi cu gura dășchisă și s-a băga șoaricile. 

Și avem vaci acolo, mulje tata și vinem d-acolo cam șapte kilometri, vinem pă jos. 
Și și la școală, că după ce s-o-apucat școala am mai fost acolo, apoi ne-am mutat iară 
păstă iarnă și fim acasă. Apu noi grijem dă porci, dă vaci, apu când era sâmbăta sara 
zâce tata bun… tăt zâcem c-am mere-n sat barem duminică, că merem la besărică și 
zâcem și Apostolu și Credeu și tată nostru… Apu zâce, dacă-ți culeje volbură, noi așe 
zâcem la goz d-acela ce-l mâncă porcii, zâce tata, dacă-ți culeje barem voi doi saci, io 
atunci mâne-oi ave tătă zâua să dau la porci și voi pă mâne sară, când s-a însăra, 
când a mere soarile-n jos, să fiți napoi. Și când era dimineața își bănuie să ne scoale, 
gozu era cules la porci… D-apu nu mereți, fetile mele, vezi că v-am lăsat să durmiți 
mult, nu mereți voi nicări, că vezi ce nor vine dincolo, că-și bănuie dă noi că vinim pă 
jos, că n-o fost bicicletă atunce, că vinim pă jos iară și merem pă jos. Pângă drumu 
cel dă fer am mărs. Pântră duleauă, da. Apu v-oi frije clisă și ne spune, tăt ne spune 
că ce ne-a face dă mâncat, și avem acolo aluat și avem lapte… 

Așe că mama ce bună și cu mama me erau acasă, c-am avut și duhan, totun am 
avut în ogradă și multe dă tăte. Și era pă vremea fertului dă porodici. Și fost-o când 
mereau la plivit, și tata bătrân era acolo cu noi. Apu am avut cucuruz, acela o trăbuit 
săpat, așe că o fost dă lucru. 
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vara, vara eram acolo, dân ce să termina școala eram acolo până să apuca 
iar școala, da încă mai rămânem, că-n septembrie încă-i vreme bună. Zâce tata cel 
bătrân: om mai râmâne o lună dă zâle, până a vini frigu. vinem dă acolo la școală, 
șapte kilometri. Pă când să apuca, pă opt ceasuri, eram la școală. ne-ndăluiam la 
șasă și era când vineam tăt fuga, am fost tânăre. 

Merem cu gâștile dăsculță pă meriște. Apu ne-o spus tata că cum și călcăm pă 
meriște: cum era călcată meriștea-ncolo, atunci așe și călcăm. tăt eram copți… ne 
pune mama ce bună, mama bătrână, ne făce aloățăl zâce… Aloățălu o fost ceapă cu 
slăină, o fost care punea o leac dă oloi, apă acela îl punea acolo, să cocea bine ș-apoi 
să spărjea. Și sopon, răzălit sopon dă casă. Și crin alb. Și acela, dacă era uscat, îl uști 
bine și îl puni acolea pă buba ceea, să tămădește.

Apu mai târzâu am avut colibă, la-nceput o fost așe ca o căsuță, că numai o sobiță 
o fost, numa o fost astupată așe cu fân. Acolo era agățată pita, la colibă sus, nu dân 
afară, dân lontru, slăina. Apu aveam acolo pruni, că și care erau acolo la sapă și aveau 
teritori, acolo vineau dă mniază. vineau și să culcau acolo, mai șideau la umbră. 

Apu o fost acolo, o mai avut acolo baci Florea a lupului altă colibă, și acolo or 
fost tri prunci ca noi. ei or fost tri prunci, numa tată-so o murit și acela. Și aceia or 
fost tri prunci și aciia am fost tri fete. Și o fost o apă mare, apu în tătă zî ne-am scăldat 
acolo. Apu eram mice, numa avem bughigălași pă noi. Apu ei ce făceu? Să băgau cu 
capu su apă, ei pruncii trăjeu bughigălașii după noi. Apu merem plângând… Apu nu-i 
bai, fetile tatii, da-i-o-le-oi io lor! Apu ei ce făceu? Că vineu cu bote, apu erau puși acolo 
sus bughigăii noști pă bote, apu-i aruncau așe la noi la colibă. o, că tare bine o fost…

O	 imagine	 în	 care	 pozează	 alături	 de	 surorile	Mărișcuță și	 anuță	 i-a	 permis	
Vuței	un	excurs	detaliat	în	anii	copilăriei	sale.	Este	un	discurs	paradoxal,	fiindcă,	pe	
de	o	parte,	în	el	este	vorba	mai	degrabă	despre	muncă,	despre	eforturi,	privațiuni	și	
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marginalizări,	pe	de	altă	parte,	întreaga	perioadă	este,	până	la	urmă,	caracterizată	în	
mod	global	prin	formula	„o, că tare bine o fost”. 

Tema	 copilăriei	 interferează	 cu	 tema	 vieții	 tradiționale	 la	 Micherechi	 în	 mod	
mai	general,	 iar,	 în	aceste	condiții,	experiențele	Vuței	se	generalizează.	Suferințele,	
tristețile,	dar	și	plăcerile	și	bucuriile	ei	de	odinioară	sunt,	desigur,	și	ale	ei,	însă	ele	
vorbesc,	totodată,	despre	un	anumit	orizont	al	lumii	sătești.	Povestitoarea	punctează	
de	câteva	ori	că	familia	sa	 locuia,	 în	cea	mai	mare	parte	a	timpului,	 în	două	spații:	
femeile	și	copiii	destinați	să	urmeze	școală	locuiau	aproape	tot	timpul	în	locuința	din	
sat;	bărbații	și	copiii	care	urmau	să	se	dedice	gospodăriei,	locuiau	cea	mai	mare	parte	
timpului	în	locuințele	improvizate	din	mijlocul	proprietăților	familiale.	

dinspre	prezent,	Vuța	pare	să	se	fi	împăcat	demult	cu	rolul	care	i-a	fost	destinat	
și	să	se	fi	mulțumit	cu	ce	i-a	oferit	viața.	Totuși,	aluziile	la	sora	rămasă	să	studieze,	

„la diznotori”;

Fotografie din arhiva 
personală a Evei Sava
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căreia	îi	și	spunea	doamnă,	care	are	un	tratament	distinct,	de	natură	să	îi	marcheze	
statutul	pentru	care	este	pregătită	(de	exemplu,	poate	să	își	tundă	părul)	nu	sunt	rare	
și,	cu	toată	simpatia	cu	care	sunt	spuse,	indică	o	fractură	veche	și	oricând	activabilă.	

învățată	să	strunească	animalele,	să	deosebească	plantele	roditoare	de	buruieni,	
să	se	deplaseze	prin	câmp	fără	să	se	rătăcească,	fără	să	se	rănească	și	știind	cum	să	facă	
să	ajungă	întotdeauna	unde	trebuie,	indiferent	de	condiții,	Vuța	s-a	format	puternică	
și	 răzbătătoare.	 Istorisită	 la	 o	 vârstă	 respectabilă,	 copilăria	 sa	 pare	 luminoasă	 și	
șăgalnică,	în	măsura	în	care	puterea	și	dragostea	bunicului	girau	securitatea	și	sensul	
vieții	tuturor.	

În curtea casei  
Evei Sava; 

Fotografie din timpul 
întrevederii din 2006
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as ta l a d i z no t o r i…
Asta la diznotori. Făcem cârnaț la noi. îl făcem în covată. Puneu carne dărărită, 

apoi ce trabă: piparcă, piperi, ai, sare, ș-apu-nvârteu bine, să-nvârte… Și mațăle, le 
spălam mațăle cele dă porc, noi atunci spălam… io ș-amu le spăl… numa cilea, că-s 
groasă tare care-s dă cărdăboș și le-am ales numai care-s mai subțârele, că-i multă 
și baji multă carne acolo, rișcașu cela. ei, da oarecând… oarecând cilea groasă le-am 
golit, le-am spălat un pic, apoi le-am pus în covată, le-am întors și-am pus tenchi. 
Cu tenchi le-am spălat și am frecat bine… Am băgat apă caldă și iar o-am golit, cam 
dă șasă-șapte ori așa. Acilea or fost mață spălate, amu le baji în mașină. la urmă le 
punem într-on vas fără apă și punem ceapă tăietă pă ele și punem sodabicabor și oțet. 
Ș-apoi le lăsam, le punem dă chilin, ș-apu când gătau oaminii cu cărnurile și ferbe 
rișcașu, carne cie ce să bagă-n cărdăboș, apoi iar le spălam.

(…) D-apoi era, că vineau boșoloace. erau îmbrăcate așe în zdrențe, în haine… Să-
mbrăcau, s-întorceau pufoaică, zâceu, pă dos și aveu cioareci strâcați, să-mbrăcau… 
Muierile să-mbrăcau ca dă oameni, cu cușmă… Și am avut coșară la noi și în coșară 
ne puneu… Am avut cărdăboș, cârnaț, jumere… Și când am fost măritată la celălalt 
bărbat m-or îmbrăcat. Ș-apu pă ulița cee merem în câteva căși. 

(…) D-apu cam așe, pântru Crăciun și ai cârnaț proaspăt, pă când vineu 
colindătorii. Da, așe făce mătușa, coce tăt așe, colăcași, cucuțăi, și atâta cârnaț dă 
sara tăie mătușe. Apu aveu străițuță la ii, dă tort, ap-acolo le băgam colacu și cârnațu. 
umblau mai mult pruncii… Și mai umblau și fătuță cu frați, care erau tare săraci… 
Dar bani, n-ai avut atunci să le dai bani. numa dacă ne facem noi coardă cu mac, o 
cu scoacă, o cu prai, le tăia și plăcintă. le plăce plăcinta ceia.

(…) la boșoloace ducei scrisoare: gazda ista are dobă mare, știi, dacă o fost 
gras… nu zâcei nimic, îți scriei acasă și ducei scrisoare… io numa dă două ori am 
dus, că: să ne dați cârnați ori cărdăboș, nu numai o lecuță, ci mai mult, că sunteți 
gazde. Și pruncii să temeu, fujeu: Mă, inde-s pruncii? Că vine boșoloaca. 
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Că era prânz… numai mătușe noastă, io n-am mâncat sânje în viața mea… 
Să făce sânje cu ceapă. Mai nainte îl opăre bine, îl ferbe-n oleacă apă, apoi îl pune 
cu ceapă. Și dacă mai avem clisă, punem pită veche pă masă ș-apu era prânzu și 
palincă. Ș-apu la mniazu-zî, era carne frită și pită moale. Ș-apoi cina era leveșe… 
dar mai nainte făceu dă ghină, apoi erau cârnaț, cărdăboș, toroș o curechi umplut. Și 
la noi oamenii cigălesc porcu, îl sparg, îl punem aicea pă scări, io pun pânză su el ca 
sânjele și-l tragă, c-apoi le băgăm în frijider ș-apoi cură acolo și nu-mi place. Când 
era mătușe Marișcă făce și haioș, dân haiu acela. o scotea afară, o agăța în cui și să 
îngheța îndată untura aceea ș-apoi făcea dospită. 

Diznotori	este	cuvântul	prin	care	românii	din	Ungaria	numesc	tăiatul	porcului.	
Importanța	 acestui	 moment	 în	 viața	 unei	 familii	 cu	 gospodărie	 tradițională	 este	
notabilă,	 fiindcă	 momentul	 are	 deopotrivă	 funcții	 economice,	 simbolice,	 festive	 și	
sociale,	în	sensul	în	care	marchează	relațiile	de	neam.	

Povestirea	Vuței,	prilejuită	de	una	dintre	fotografiile	din	arhiva	familială,	este	
elocventă	în	acest	sens.	Este	descris,	mai	întâi,	procesul	tăierii	efective	a	porcului	și	
secvențele	principale	ale	prelucrării	componentelor	sale,	ceea	ce	relevă	câteva	procedee	
regionale	de	prelucrare,	în	mod	special	modul	cum	se	curăță	intestinele	porcului.	Mai	
apoi,	este	invocată	în	mod	pasager	sărbătoarea	Crăciunului,	pentru	care	se	pregătesc	
cârnați20.	Sunt	enumerate	principalele	feluri	de	mâncare	din	ziua	tăierii	porcului,	ceea	
ce	prezintă	interes	pentru	rețetarul	tradițional	local.	

Un	moment	notabil	al	zilei	despre	care	Vuța	narează	este	boșoloaca	/	boșoloacele,	
joc	carnavalesc	care	implică	rudele	și	vecinii.	Seara,	după	încheierea	muncilor	zilnice,	
câteva	 persoane	mascate	 dau	 buzna	 în	 locurile	 unde	 se	 cinează,	 stârnind	veselia	 și	
provocând,	 totodată,	 la	 petrecere.	 Practică	 specifică	 localității	 Micherechi,	 numită	

20 V.	mai	detaliat	la	Emilia	Martin,	Sărbătorile calendaristice ale românilor din ungaria,	ed. cit.,	p,	25.
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printr-un	cuvânt	rar21	și	necunoscută	ca	atare	sau	în	forme	apropiate	în	alte	părți22,	
boșoloaca	/	boșoloacele	încheie	ziua	tăierii	porcului	și	marchează,	totodată	apropierea	
de	perioada	de	petreceri	a	Crăciunului.	

so r a m a m i i  m e l e o F o s t P r e s c u r ă r i ță

Mama me, Ana Sava o fost prescurăriță la biserică. Dar mai nainte o fost 
mătușe, sora mamii mele, când am fost noi mice, ca să o ajutore pă mama me, că o 

21 care	nu	se	regăsește	 în	glosarul	dedicat	graiurilor	românești	din	Ungaria	din	Maria	Marin,	 Iulia	
Mărgărit,	graiurile românești din ungaria, Studiu lingvistic. texte dialectale. glosar,	București,	
Editura	academiei	române,	2005;	cf	p.	146.

22 V	și	tăiatul porcilor,	în	Tudor	Pamfile,	Sărbătorile la români. Crăciunul,	București,	Saeculum	I.O,	
1997,	p.	388	ș.u.	

În bucătăria  
nanei Floare Cozma; 

Fotografie din timpul 
întrevederii din 2006
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murit și bunica, o fost numai de 53 de ani când o murit ș-apoi o murit bunicu care 
ne-o crescut, o fost de 75. Și mătușe nu s-o măritat, sora mamii ce mai bătrână. Și o 
fost sclujnică, o lucrat și la besărică, o fost tăgășitoare și o fost sclujnică și la preot, la 
olah. Și apoi după ce n-o mai fost la olah ca sclujnică o fost prescurătiță. 

Obținută	la	înregistrarea	din	anul	2016,	această	mică	relatare	devoalează	că	din	
povestirile	detaliate	și	din	fotografiile	numeroase	ale	Vuței	fusese	omis	un	personaj:	
mama.	Chiar	și	aici,	după	ce	o	pomenește,	„mama me, Ana Sava o fost prescurăriță…”,	
femeia	trece	rapid,	mai	departe,	în	prezentarea	a	mult	mai	numeroase	detalii	despre	
una	dintre	mătușile	sale,	o	soră	mamei.

Eva Sava – Vuța,  
în august 2006;

Fotografie din timpul 
întrevederii din 2006
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Totuși,	 dincolo	 de	 acest	 personaj	mai	 discret	 chiar	 decât	 tatăl	militar	 și	 apoi	
dispărut	în	război,	poate	fi	recunoscută	una	dintre	cele	mai	interesante	personalități	din	
comunitatea	românilor	din	Ungaria.	Mama	Vuței,	ana	Sava	nu	a	fost	doar	prescurăriță,	
după	ce	a	rămas	văduvă	cu	trei	fete	la	vârsta	de	25	de	ani,	ci	și	una	dintre	autoarele	
de	verșuri	din	Micherechi.	

„(...)	 s-a	 născut	 în	 1920	 la	Micherechi	 şi	 tot	 aici	 a	 absolvit	 clasele	 primare.	
Soţul	i-a	murit	în	război,	singură	şi-a	crescut	fetele,	iar	în	ultima	perioadă	a	vieţii	a	
fost	prescurăriţă	la	biserica	din	Micherechi	–	consemnează	Mihaela	Bucin.	Colecţia	de	
manuscrise	pe	care	i-a	înmânat-o	nepoatei	sale	cuprinde	creaţii	personale	precum	şi	
manuscrisele	păstrate	de	generaţiile	de	cantori	care	cuprind	câteva	sute	de	exemplare	
din	hora mortului.	Manuscrisele	personale	sunt:	hore	ale	mortului,	pe	care	ana	le-a	
scris	după	ce	odată	cu	moartea	cantorului	Vasile	Poiendan	obiceiul	nu	a	mai	fost	reluat	
cu	regularitate;	oraţii	de	nuntă	(la	 junere,	 la	mireasă,	 la	nănaşi);	culegeri	şi	creaţii	
personale,	adunate	 în	două	manuscrise	cu	 titluri	distincte:	primul,	nedatat	–	Poezii 
jalnice,	al	doilea,	datat	1946	–	Amintire pentru totdeauna.	Creaţiile	din	aceste	caiete	
sunt	nişte	doine	de	dor	şi	jale	având	ca	temă	principală	războiul,	cu	multe	elemente	
autobiografice,	sau	scrisori	în	versuri	adresate	soţului	aflat	pe	front	sau	în	prizonierat.	
Nu	 este	 exclus	 ca	 războiul,	 care	 a	 înghiţit	mii	 de	vieţi	 să	fi	 jucat	 un	 rol	 important	
în	 lărgirea	ariei	de	existenţă	a	cântecelor	ceremoniale	denumite	 iertăciuni	sau	hora	
mortului,	deoarece	cel	decedat	pe	front	nu	îndeplinea	condiţiile	impuse	de	marea	trecere	
şi	ale	adaptării	la	noua	stare.	Creştineşte,	tradiţional,	el	era	în	imposibilitate	de	a-şi	lua	
rămas	bun	de	la	rude,	de	a	se	împăca	cu	ele.”23

Viața	anei,	mama	Vuței	 trebuie	 pusă,	 prin	 urmare,	 în	 relație	 cu	 unul	 dintre	
ultimele	momente	ale	funcționării	horei	mortului	la	Micherechi.	de	fapt,	„această	specie	
a	început	să	facă	parte	din	ceremonialul	de	înmormântare	din	Micherechi	începând	din	

23 Mihaela	Bucin,	Manuscrisele colecționate de Ana iuhas,	Hora mortului din Micherechi,	în	„Simpozion”,	
Comunicările	celui	de-al	IV-lea	Simpozion	al	românilor	din	Ungaria,	Giula,	1995,	p.	125.
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anul	1921,	când	în	această	localitate	cu	populație	românească	compactă	s-a	stabilit	
Ion	roxin.	după	Sámuel	domokos,	acesta	a	introdus	„iertăciunile”	care	obișnuiau	să	
fie	rostite	în	zona	lui	de	origine	(jud.	Bihor,	românia).	în	scurt	timp,	roxin	și-a	găsit	
ca	discipol	un	 localnic,	pe	Teodor	Sava.	acesta	 în	 scurt	 timp	a	deprins	meșteșugul	
alcătuirii	acestor	creații	care	au	căpătat	denumirea	 locală	de	hore ale morților	și	 în	
scurt	 timp	 și-a	 depășit	 maestrul,	 păstrând	 tiparul	 secvențelor	 și	 multe	 stereotipii	
de	limbaj”24.	Profesorul	de	la	Budapesta	Sámuel	domokos	s-a	îngrijit,	mai	apoi,	de	
publicarea	unei	colecții	de	verșuri	din	Micherechi25.	

rolul	anei	în	toată	această	istorie	a	speciei	la	Micherechi	este	unul	fascinant.	în	
imposibilitate	de	a	se	implica	în	ritual,	fiindcă	horele	morților	sunt	specifice	bărbaților,	
ea	 a	 participat,	 totuși,	 din	 „culise”,	 la	menținerea	 speciei,	 scriind	 texte	 pentru	 alți	
performeri	 sau,	 pur	 și	 simplu,	 scriind	 texte	 care	 nu	 au	 fost	 niciodată	 citite	 despre	
consătenii	săi	morți.	

am F o s t J e G y v i z s Gá l ó,  a m F o s t ca l au z l a G h e z

Apu când am fost dă șaptesprăzece ani, în decembrie am fost dă șaptespreăzece, 
în ianuaraie m-am măritat. Ș-apoi după zece ani m-am despărțit. (…) Și apoi o venit 
de la keteghaza… el o fost șef dă gară, o venit aici la primărie și o zâs cătă Meghe 
gyuri, care o fost la cultură tată-so, și zâce: nu știi, n-ai putea, că ar trăbui aici la 
Sarkad, pă când o fost sfecla dă zahăr, că o fost fabrică dă zahăr aici la Șercad… Ș-apu 
așe am mărs și și încă una dân Micherechi. (…) Ș-apu am mărs la Békéscsaba ș-apu 
acolo ne-or luat sus. în tătă zî mergeam cu ghezu dă la Micherechi la Békéscsaba. De 
acolo, iar mergeam… eram împărțite: la Mezöhegyes, la Budapesta, la Sighidin, la 
Bichiș… Fost-am și la Curtici. era turcu, așa i-or spus la unu dă la Chitihaz… Să 
băga… aveam noi ceferiștii o sobă, acolo, care… nu că ne-mbrăcam, că dă-mbrăcat ne-

24 Ibidem.
25 Sámuel	domokos,	horele morților ale lui teodor Sava,	Budapesta,	Tankönyvkiadó,	1989.	
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mbrăcam noi sus, aveam acolo dă tot felul, dulapuri și aveam baie… Apu el s-o băgat 
în lontru ș-apu strâga: no, vuță, ce-i dă nou pân Micherechi? Am fost conductor de 
bilete, am fost edvesgalo… și calauz. Apoi doisprăzece ani am fost pă tren și apoi am 
dat bilet la casă. Până în 92. 

Ap-atunci erau românii dă la românia culcați acolo în gară, acolo pă jos erau… 
După ce o fost revoluția. Apu o venit un bătrân, săracu, și îmi spune mie românește, 
că n-o știut ungurește. no, spuneți, numa: D-apu, m-aș duce la Chitighaz… D-apu 
dă unde veniți? Apu ne-or spus că cine or vinit păstă graniță, când o fost revoluția, îi 
lăsăm și margă, n-au bani, nu le dăm bilete. Și o zâs, săracu, numa io și cânile am 
venit păstă apă, că m-or rămas dâncolo oile, da câte am putut le-am tras dâncolo, da 
îs mai aproape dă Chitighaz. no, mereți numa la tren, acolo la căput a fi unu care are 

Eva Sava și mihaela Bucin; 

Fotografie din timpul  
întrevederii din 2006
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pă mână, a fi scris că kapus și întrebați că pă care linie și în care tren și vă suiți. Da 
mulți or vinit, săracii…

Ș-apoi mulți or venit și vândă p-acolo, apu stăteu în gară, acolo, noapte și-apu 
dimineața mereu în piață. Aveau dă tăt feliu, dă la vasă-ncepând, la fuste cosâte… 
D-apu și țipele mi-am luat, ghete m-am luat, d-apu numai așa, săraca, că o zâs că n-am 
bani și să duc până la jula. Și i-am zâs, i-am dădut un bilet, c-o fost atunci ieftină…

Merem duminica, dacă să vujea așa pă noi, dă două ori la Budapesta. Acolo și 
napoi și iar acolo și napoi. Și în românia pân-la Curtici numa. (soțul) io am umblat 
și la Curtici și la Salonta cu locomotivă cu abur. Ș-apu iarna o fost și, ca să fie cald, 
o trăbuit să pună laolaltă vagonu… Și acela o fost român și o strâgat: Mă, închide 
aburu! o, zâce, ghene haboru! – vine războiu!. o strâgat cătă locomotist că-nchide 
aburu, să poată să meargă căldura.

Și mai meream și luam părădici și pene, secfi. Secfi ori fost tare ieftin așa, în 
vreme asta, mai ieftine ca aicea. 

în	 cea	mai	mare	parte	a	vieții,	Vuța	a	 lucrat,	pe	diverse	 funcții,	 la	 căile	 ferate	
maghiare.	Experiența	 sa	de	 călătoare	printre	hotarele	 satului,	 știința	 sa	de	a	ajunge	
unde	și	când	trebuie,	cultivate	din	anii	copilăriei	mici	s-au	convertit,	se	vede,	în	calitățile	
necesare	unui	angajat	al	unui	atare	serviciu,	binecunoscut	pentru	eficiență	și	punctualitate.

Povestirile	despre	munca	la	căile	ferate	au	fost	relatate	și	în	anul	2006	și,	apoi,	
cu	mult	mai	numeroase	detalii,	în	2017.	Totuși,	tendința	femeii	a	fost	aceea	de	a	miza	
pe	 rezumare	și	pe	generalizare,	 cu	un	gen	de	dezinteres	pentru	situații	particulare,	
memorabile	în	cele	mai	varii	sensuri.

Fac	excepție	de	la	această	regulă	a	eschivei	de	la	detalii	întâmplările	în	care	Vuța	
are	ocazia	să	povestească	despre	români.	deși	locul	în	care	a	lucrat	a	pus-o	mai	degrabă	
în	situații	delicate,	căci	ea	a	funcționat	la	prima	gară	din	Ungaria	în	perioada	în	care	
din	românia	comunistă	plecau	numeroase	persoane,	adesea	fără	resurse	materiale,	ea	
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găsește	mereu	termenii	care	să	domesticească	povestea.	Traducătoare	voluntară	chiar	
dacă	discretă	pentru	călători	români	aflați	în	încurcătură	ori	fără	bani,	Vuța	observă,	
dă	 sfaturi,	 susține,	 încurajează	 și	mai	 ales	 asumă	 o	 identitate	 care	 nu	 este,	 cel	mai	
adesea,	foarte	ofertantă.	dramatice	în	situații	de	criză	și	de	tensiune	politică,	întâlnirile	
la	frontieră	între	români	și	unguri	pot	fi,	în	mod	cotidian,	și	prietenoase	ori	hilare.	Vuța	
își	amintește	încă	empatică	de	zilele	de	după	decembrie	1989,	cu	valurile	de	români	care	
soseau	în	Békéscsaba,	unde	lucra	ea,	dar	povestește	cu	plăcere	și	despre	confuziile	de	la	
întâlnirile	dintre	feroviarii	maghiari	și	ceferiștii	români,	datorate	necunoașterii	limbilor.	

Povestirea	 despre	 munca	 la	 căile	 ferate	 și	 întâlnirile	 permanente	 și	 adesea	
problematice	cu	românii	evocă	identitatea	Vuței,	care	este,	rând	pe	rând,	una	vulnerabilă	
și	una	puternică,	asumată	fără	eschivă,	însă,	întotdeauna.	

La	cei	76	de	ani	ai	săi	–	atât	cât	avea	la	finalul	acestor	înregistrări	–	Eva	Sava	
/	Vuța	are	 o	 poveste	de	viață	 amplă	 și	 nuanțată.	Ea	a	 trecut	 cu	bine	de	 la	 copilul	
care	alerga	dis-de-dimineață	pe	drumuri	dintre	hotare	pentru	a	ajunge	la	școală,	până	
la	doamna	demnă	de	încredere,	care	a	condus	trenuri	peste	granițe	mereu	puse	sub	
observație	și	strajă.	

după	 cum	 reiese	 mai	 ales	 din	 numeroasele	 tăceri	 și	 din	 omisiuni	 decât	 din	
povestirile	 propriu-zise,	 cea	 mai	 mare	 parte	 a	 acestui	 traiect	 de	 viață	 l-a	 parcurs	
singură,	apărându-și	un	anumit	 fel	de	a	fi	și	anumite	valori.	astfel,	Vuța	nu	a	 fost	
niciodată	ceea	ce	s-ar	putea	numi	o	personalitate	pregnantă	a	localității	sale.	Bunicul	
care	a	fost	în	america,	mama	prescurăriță	și	creatoare	de	verșuri,	sora	învățătoare	
eminentă,	căsătorită	cu	un	profesor	recunoscut	au	fost,	mereu,	star-urile	familiei	sale.	

Modelul	său	este	unul	impresionant	tocmai	pentru	că	prinde	contur	în	proximitatea	
tuturor	celorlalți,	pe	care	îi	evocă	plenar	sau	despre	care	tace	discret.	Odată	cu	fiecare	
dintre	 aceste	 amintiri,	 povestirea	Vuței	 punctează	 istoria	Micherechiului	 din	ultima	
sută	de	ani:	migrația	în	america	de	la	începutul	secolului	al	XX-lea,	al	doilea	război	



125Apu, Aște-s Ale d-Acolo… 

Mondial,	perioada	comunistă	și	 fricțiunile	de	 la	granița	româno-maghiară,	perioada	
postsocialistă.	 desenând	 contexte	 ale	 unor	 nuclee	 narative	 semnificative	 pentru	
familia	sa,	ori	pentru	ea	însăși,	Vuța	punctează	un	secol	de	istorie	văzut	prin	lentila	
imaginarului	local	și	trasează,	uzând	pe	fragmentarismul	pe	care	i-l	permite	discuția	
provocată	de	fotografiile	de	familie,	o	viață	de	femeie	puternică	și	modernă.
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CânD CuM o FoSt…,	 
La	confluența	dintre	vremuri,	spații	 
și	mentalități:	ana	Petrușan	

într-o	zi	de	sâmbătă	friguroasă,	umedă,	întunecată	–	2	decembrie	2006	–,	pornim	
ca	debutante	în	cercetarea	de	teren,	alături	de	profesoara	noastră,	la	Micherechi,	un	
sat	românesc	din	Ungaria,	aflat	aproape	de	granița	cu	românia.	Ne	pregătim	pentru	
a	lua	un	interviu	anei	Petrușan,	o	femeie	de	81	de	ani,	cumnata	profesorului	de	limba	
română	din	sat,	Gheorghe	Martin	și	a	doamnei	învățătoare	Maria	Martin.	

Poarta	casei	s-a	dovedit	a	fi	un	hotar	între	două	lumi.	astfel,	de	partea	cealaltă	
a	ușii	de	la	bucătărie,	o	farfurie	cu	pogăcițe	–	gustare	magică	–	devine	centrul	unui	
univers	cald,	în	jurul	căruia	încep	să	se	rotească	ademenitor	povești	despre	oameni	și	
vremuri...	

și,	ca	în	basme,	formulele	femeii	ne	îmbie,	ne	conduc	și	ne	țin	aproape:

vorbiți, vă luați pogăciță / Daʼ ia mai luați-vă pogăcele... și nu-ți mere acasă 
până nu goliți blidu. tăte, tăte tre să le mâncați!... Și beți!/ Daʼ ia mai luați-vă pântre 
vorbe, ia luați-vă, (veselă)	...băgați-vă...

Nană	 ană,	 căci	 așa	 e	 numită	 gazda	 noastră,	 e	 o	 bunică	 bună,	 grijulie	 față	
de	 așteptările	 oaspeților,	 care	 acceptă	 cu	 drag	 să	 ne	 răspundă	 la	 întrebări,	 să	 fie	
înregistrată,	dar	care	se	ferește	cu	discreție	și	umor	de	aparatul	foto:

Să nu mă iei care cumva, nu mă-nchipui pe mine... o, muiere bătrână mândră... 
văzut-ai dumneata?... Cu patru ochi îs mai bine... nu mă-nchipui mult, mă rog, pe mine nu!
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Vechi	și	nou,	românesc	și	unguresc,	întreaga	existență	a	acestei	femei	se	așează	
pe	aceste	dihotomii,	firesc,	simplu	și	senin.	

Pe-ac i l e a v r e m i. . .  /  
câ n d o v i n i t ș t i i n ța a s ta m a r e l a oa m e n i. . .
Conflueța	dintre	vremuri	 se	naște	 chiar	pe	masa	pe	 care	 sunt	așezate	 în	mod	

festiv,	pentru	oaspeți:	pogăcițe	‒	așa cum s-o făcut pe-aici oarecând	‒	și	Cola.	Nană	
ană	e	deprinsă	să	gestioneze	ambele	produse,	semn	al	unei	perfecte	ancorări	atât	în	
trecut,	cât	și	în	prezent.	Novice	în	cercetarea	de	teren,	nu	sunt	sigură	dacă	legătura	ei	
cu	vremurile	noi	–	sticla	de	Cola	–	nu	cumva	vine	să	sfideze	incursunea	noastră	într-o	
civilizație	tradițională...	în	sfârșit,	trecutul	începe	să	se	ivească	de	pretutindeni:	vorba	
de	duh,	amintirea	unor	oameni	dragi	–	mamă	și	soț	–,	evocarea	copilăriei	și	a	tinereții,	
obiceiuri	culinare	și	nu	numai,	ar	putea	fi	destul	cât	să	ne	astâmpere	pofta	de	populații 
istorice românești...	

Nană	ană	nu	știe	exact	cu	ce	ne	ocupăm	noi	și	nici	nu	pare	să	ia	prea	mult	în	
serios	interesul	nostru	bizar	pentru	o	discuție	obișnuită,	ca	între	femei,	pe	care	noi	o	
înregistrăm	și	dorim	să	o	imortalizăm	prin	fotografii.	așadar,	se	poartă	firesc,	vorbește	
întorcându-se	înspre	trecutul	ei	personal,	înspre	trecutul	comunității	sale,	dar	aruncă	
priviri	și	înspre	vremurile	noi,	pe	care	și	le	asumă	în	multe	privințe.	Pentru	ea,	timpul	
se	împarte	în	două:	oarecând	şi	după bătaie	/ Amu eu am fost mai tânără când o vinit 
bătaia din 44 – auzit-ați dumneavoastră de ea – atunci eu nici am fost mare, nici 
am fo mică – 14-15 ani.	Vremurile	moderne	sunt	definite	din	perspectiva	câștigului	
material,	al	bunăstării:

când o vinit ştiinţa asta mai mare la oameni... după ce s-o îmbogăţit lumea... o 
vinit mai mare bine în lume... După cum s-o tocmit stările (vorbește	despre	emancipare) 
/ n-o fost atâţia bani şi de toate... 
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Este	încântător	modul	în	care	se	plasează	în	ambele	timpuri.	Nu	e	nostalgică	și	
nici	nu	se	tânguie.	Unele	afirmații	ale	femeii	îmi	stârnesc	un	sentiment	de	compasiune	și	
tristețe	–	Dacă suflă doi în casă e mai ușoară viața. Da, io singură, că aci îmi place... 
e cuibul mieu, și știi că și o pasăre greu să-l muți de la cuibul lui... Totuși,	tonul	ei	
vădește	 împăcare	 și	 înțelegere	deplină	 a	 rosturilor	 vieții,	 și	 simt	 că,	 prin	 echilibrul	
ei,	 semn	 al	 experienței	 de	 viață,	 dar,	 poate,	 și	 al	 unei	 firi	 optimiste,	 își	 câștigă	 un	
ascendent	asupra	noastră.		

Povestea	acestei	 locuitoare	din	Micherechi	ne	conduce	prin	istoria	familiei	și	a	
comunității	sale	până	departe,	în	vremea	de	dinainte	de	bătaie,	acolo	unde,	altfel,	nu	
mai	putem	ajunge,	decât	prin	cărți.	E	un	privilegiu	pentru	noi	incursiunea	în	lumea	de	
demult,	pe	calea	poveștilor	despre	viața	privată,	despre	bunica	unei	bunice	octogenare,	
despre	 oamenii	 din	 care	 s-a	 ivit	 comunitatea	micherechenilor	 de	 astăzi.	 în	 timp	 ce	
sunt	evocate	figuri	dragi,	noi	explorăm	lumea	veche	a	nanei	ană.	Fiecare	plonjare	în	
trecut	ne	conduce	însă,	neașteptat,	înspre	realități	contemporane,	ale	lor,	ale	noastre...	
Vremurile	toate,	de	ieri	și	de	azi,	deopotrivă,	se	aud	împreună	în	discursul	femeii.	

ma i u n u n G u r ș i-u n r u m â n ș i-a ș e. . .
La	granița	cu	românia,	dar	totuși	în	afara	ei,	nană	ană	are	conștiința	apartenenței	

sale	la	neamul	românesc,	fără	a	trăda	însă	vreun	sentiment	de	mândrie	sau	orgoliu.	
Vorbește	firesc	despre	această	situație	a	ei,	a	familiei	ei,	a	comunității	în	care	trăiește	
dintotdeauna.	Da, toți aicea ne-am născut, suntem români, numai din ungaria.	Pănă	
în	clasa	a	III-a	a	învațat	și	a	vorbit	doar	românește.	apoi,	la	școală,	i	s-a	predat	în	
limba	maghiară,	numai	religia	se	studia	în	română.	După bătaie	învață	ungurește.

După războaie... că mai întâi în satele aistea au fost rumânești, apoi s-o mai 
întologat oamenii, știi că cum: mai un ungur și-un rumân, și-așe. 
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Legăturile	 cu	românia	sunt	 limitate. n-avem rudenii și am fost la românia. 
Evocă	o	perioadă,	din	timpul	războiului,	când	micherechenii	mergeau	în	românia	după	
sare,	la	Salonta,	pentru	a	o	vinde	în	Ungaria.

o fo sărăcie... că nimeni n-o putut semăna când o fost bătaia pe aici... și iarna 
or mărs la dumneavoastră la românia, la Salonta, după sare. Și o vindeau pe aici 
pe la unguri și or luat pită și fărină și unsoare pă sare. noi, dacă am fost români, 
scăpam mai iute, care o fo vrednic să meargă.

așadar,	naționalitatea	română	trebuie	să	fi	fost	un	privilegiu	în	acel	timp,	iar	cei	
vrednici	se	foloseau,	pe	bună	dreptate,	de	acest	avantaj,	ca	să-și	ajute	familia.	

în	 cursul	 interviului,	 nană	ană	 se	 arată	 interesată	 să	 afle	 și	 despre	 noi	 câte	
ceva.	denumirea	orașelor	noastre	–	Hunedoara,	Timișoara	–	 îi	sunt	cunoscute.	de	
partea	cealaltă	a	frontierei	cu	românia,	nu	prea	departe,	rudele	ei	au	călcat	pe	aici.	
La	 Hunedoara	 –	 omu mieu o fost pe-acolo.	 Timișoara	 este	 însă	 mai	 actuală,	 mai	
reală:	Aicea învață la timișoara rudenii de-ale mele, sunt pe acolo de învață la școli. 
Fără	sentimentalisme	sau	nostalgii,	femeia	se	înseninează	la	gândul	unei	călătorii	în	
românia.	Poate că... venim noi odată și videm lumea... Noi	o	luăm	în	serios,	cineva	
chiar	schițează	un	plan,	dar	nană	ană	schimbă	vorba	și	ne	îndeamnă	să	luăm	pogăcițe. 

Limba	română	vorbită	de	nană	ană	are,	 înainte	de	 toate,	un	 iz	arhaic	și	este	
condimentată	 cu	 cuvinte	 de	 origine	 maghiară:	 toroșcaposta, darab, prai, mărtaș, 
porodică, bolt, szaloncukor, pörcolt, leves, coade de laboș, puhav.	 Ea	 știe	 exact	 că	
mărtașul e ungurește,	 că	 listău	 înseamnă	 „drojdie”	 și	 că	 limba	 lor	 românească	 ne	
poate	ridica	nouă	probleme.		

Sarmalele	românești	și	mămăliga	conviețuiesc	cu	untura	de	gâscă,	despre	care	
ține	să	ne	vorbească,	pentru	că	nu	e	de-a	noastră:
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Bună-i... Amu, de pildă, pe acele vremi se făcea leveșe și fără carne. Băgam 
verdețuri, băgam croampe, pe tăte le sfârâiam laolaltă și în zamă băgam câte o lingură 
de unsoare de gâscă./ Jumere	de	gâscă: Am topit, că știi că am tras untura de după 
ie, apoi am fript și o fo unsoare și am fript și maiuʼ în unsoarea ceea de gâscă și... 
o avut un gust bun! și	despre	haioș	știe	multe:	Da, eu tare multe haioșe am făcut la 
viața mea... 

Nană	ană	găsește	chiar	un	aspect	care	ne	apropie	la	nivel	uman	pe	noi,	românii	din	
românia,	de	românii	din	Ungaria: trăim în scumpătate... și la noi și la dumneavoastră 
că mie nu mi-i rușine să spun...

românești	sau	ungurești,	pe	toate	și	le	asumă,	așadar,	în	mod	egal,	ca	aspecte	
definitorii	pentru	ea,	pentru	familia	ei.

. . .ș i  l e dă r ă l e s c ş i  l e t r i m e t î na P o i î n P o Găc i ţă. . .
E	firească	orientarea	interviului	înspre	acest	element	primar	–	hrana	–	al	vieții	

populației	românești	de	dincolo	de	graniță,	a	căror	așezare	este	totuși	atât	de	aproape	
de	țară.	Un	grup	etnic	minoritar,	viețuind	de	generații	la	o	margine	a	Ungariei,	izolat	
de	românia,	 este	expus	 influențelor	din	ambele	direcții,	dar	nu	se	 sincronizează	cu	
ritmul	niciuneia	dintre	cele	două	culturi	și	civilizații,	astfel	încât,	aici	ne	confruntăm	
cu	forma	cea	mai	autentică	a	unei	existențe	tradiționale,	în	care	oamenii	își	creează	
un	 ritm	 și	 un	 parcurs	 al	 vieții	 proprii.	 Iar	 când	 vine	 vorba	 de	 tradiție,	 bucătăria	
se	 impune	 ca	o	 emblemă	a	 familiei	 și	 a	 comunității.	Nană	ană,	 ca	 reprezentantă	a	
acestei	lumi,	este	provocată	să	ne	vorbească	despre	ce	presupunem	că	îi	este	cel	mai	
la	îndemână:	prepararea	mâncărurilor.	de	altfel,	întâlnirea	cu	ea	se	desfășoară	chiar	
în	 spațiul	 bucătăriei,	 la	 o	 masă	 destul	 de	 mică,	 iar	 discuțiile,	 interviul,	 încep	 prin	
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degustarea	pogăcițelor	pentru	oaspeți.	așadar,	bucătăria	devine	un	centru	ordonator	
al	existențelor,	iar	nană	ană	este	prima	care	subscrie	discret	la	acestă	rânduială.	

rețeta	(sau	legenda)	pogăcițelor	deschide	drumul	înspre	miezul	acestei	lumi:	

Din jumere dărălite... ştiţi ce-s jumere? de la porc... ştii, cum topeşte unsoarea... Şi 
le dărălesc şi le trimet înapoi în pogăciţă...	le dărălesc, apoi bag aşa în pachet şaptezeci de 
decuri la un kilogram... şi o coţcă de margarină... şi topăsc. Dacă văd că jumările-s mai 
săci, ţâp o lingură de unsoare, se topeşte... se răceşte... şi le întorc la lemn, le frământ, cu 
unsoare acilea, cum gândesc eu şi le săr. Da le guştulesc, cum îţi place de sărat. Dar să se 
simţască bine de sărat, că apoi le moi cu lapte, apoi ştii că mere din sare şi în lapte. Dar aşa 
molcuţă.... şi listău, zece decă de listău... Da... şi până io topesc jumerele, ţâp listăul cela, 
drojdiile celea în oleacă de lapte de se... crească toate... da... să se umfle, să crească, şi-apoi le 
moi acolo aşa molcuţă, şi câtă fărină ieu... că aştea ieu, cam un kilogram şi jumate de fărină 
ieu, poate şi mai bine oleacă, apoi n-o număr... numa aşa s-o poţi suci bine, apoi rupi aşe în 
două... şi dacă se dospeşte oleacă o întind şi o ung apoi aşe oleacă... Aluatu acela... îl ung cu 
margarin, că tot avem aşe... o ung cu margarin şi o întoarcem aşa...

deși	inițial	nană	ană	lasă	să	se	înțeleagă	că	pogăcițele	vin	din	vremuri	de	demult,	
în	 final	 derutează	 printr-o	 observație	 contrară:	oarecând – pe	 vremea	mamei	 și	 a	
bunicii	–	nu	se	făceau	pogăci, fiindcă n-o fost atâtea jumere, c-o fost porcii mai mici... 
jumerile nu s-o ajuns, se mâncau...	așadar,	data	nașterii	pogăcițelor	în	Micherechi	
rămâne	incertă.

aflăm	însă	că	o	alternativă	a	pogăcilor	erau,	pe	vremea	copilăriei	și	tinereții	ei,	
corzile. acestea	însă	erau	specialitatea	mamei	și	a	bunicii:	

Bunica, mama mea făcea aşe cu corz – bine zic aşe pe româneşte? – cu corzi 
(colaci), cu mac, cu nucă, cu scoacă, cu prai, când ce-o fost, mama mea o făcut bun 
aluatu dospit...”	astăzi	 evocă	 acea	 rețetă,	 descriind	 doar	 cu	 aproximație	modul	 de	
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preparare	al	corzilor:	D-apăi...pe-acilea vremi n-o fost nici kilograme la casă, că şi-a 
măsure că cât... numa... aciea m-aduc aminte, că tot ea (mama) m-ă făcut...şi...o 
muiet aluatu cu lapte şi-o băgat sare oleacă, zahăr nu mult, numa oleacă, dar când l-o 
frământat, l-o frământat cu oloi – c-asta m-aduc aminte ... 

deși	ne	așteptăm	ca	nană	ană	să	fie	o	exponentă	a	lumii	vechi,	observăm	că	ea	
își	asumă	o	desprindere	de	obiceiurile	mamei,	demonstrând	un	fel	de	emancipare	și	
înscriere	 în	vremurile	moderne.	astfel,	dacă	despre	corzile	pe	care	 le	 făceau	mama	
și	bunica	nu	ne	poate	spune	decât	ce	 își	amintește,	destul	de	vag	și	 fără	 informații	
precise	legate	de	cantități,	rețeta	de	pogăci	este	minuțios	descrisă,	cu	informații	exacte	
referitoare	la	unele	cantități	și	la	procesul	de	preparare: 

dacă-i dau zece decuri de listău / când îi dospită iar o mai ung o dată, apoi o 
mai învârtesc aşa de două ori fără uns. 

Corzile	aveau	pe	vremea	aceea	rol	de	hrană,	și	nu	de	delicatesă,	de	desert.	de	
aceea,	mama	încearcă,	în	repetate	rânduri,	să-i	transmită	fiicei	sale	secretele	preparării	
corzilor/colacilor:	

Până-i lumea nouă, că zicea cătră mine: Ana me, da numa vină şi te uită că poci 
muri fără rând şi-i fi de râs că nu ţi-i ştii face colac bun la prunci. / Cucuțăii	–	Aşe 
erau cum îs amu jemlele la bolt, aşe erau, numai atâta că... nu ştiu cum îi împleteau... 
da, şi-n tri şi-n două... că-n două chipuri se făceau... mama me îi făcea... 

Sologarele	sunt	variante	de	dulce,	care	se	prepară	la	sărbători,	iar,	mai	târziu,	
micherechenii	descoperă	cremele	și	torta.	Pentru	generația	anterioară,	orice	preparat,	
fie	sărat	sau	dulce,	trebuie	să	și	hrănească:
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Ana me, hai uită-te cătră mine, cum fac aluatu ista dospit, ca să fie bun. 
Coţcorindelele tale nu ţi-i sătura pruncii până-i lumea cu ele... că n-o fost lumea ca 
amu, ştii că cum îi: şi pe hotare când s-o făcut bucate, când nu s-o făcut, când o stat 
apa, când...

 Mama	 respinge	 schimbările	 la	 modă	 din	 bucătărie	 (coțcorindele), dar nană	
ană	ține	pasul	cu	timpurile	noi	și	se	apucă	de	 făcut	 tort	de	 îndată	ce	apare	rețeta,	
demonstrând	deschidere	față	de	nou	și	bucurându-se	să	își	asume	un	timp	actual:	

d-apoi nu știu cum să spun... când m-am măritat şi o vinit ştiinţa asta mare la 
oameni ne-am trăbălit şi am făcut... amu fac...

Noi	 îi	 cerem	femeii	 să	vorbească	despre	mâncare	și	obiceiuri	din	amintiri,	din	
experiența	trăită.	rețetele	le	vrem	cum	le	făcea	mama	sau	mama	mamei.	Pentru	noi,	
rețetele	cu	adevărat	prețioase	sunt	cele	transmise	prin	viu	grai	de-a	lungul	generațiilor,	
până	la	femeia	aceasta	care	ne	dăruiește	acum	secvențe	de	viață	autentică.	dar	pentru	
nană	ană,	Cartea de bucate	constituie	o	marcă	a	unor	vremuri	evoluate	și,	implicit,	a	
unei	bucătării	valabile,	confirmate.	Nu	oricum,	nu	care cum o știut,	ci	după	o	rețetă	
precisă!	Mi	se	pare	că	îi	place	să	facă	mâncare	ca	la	carte,	să	afle	și	să	pună	în	practică	
o	diversitate	de	sortimente:	

…se mai face că amu sunt reţeturi mai multe, amu mai fac şi din cărţi de... cum 
se spune? ...da, de bucate, amu mai fac de acolo, dar atunci n-o fost cărţi de bucate...
(râde)

Nană	 ană	 nu	 are	 cunoștință	 de	 vreo	 dietă.	 Grăsimea	 este	 un	 ingredient	
indispensabil	 în	 mâncarea	 ei.	 de	 la	 străvechile	 jumeri,	 se	 ajunge	 la	 ulei venus	 și	
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margarin	(pronunțat	ungurește)	de	la	bolt.	diferitele	proprietăți	ale	acestor	grăsimi	îi	
sunt	cunoscute	nanei	ana	și	aflăm	că	au	fost	transmise	pe	linie	maternă,	de	la	bunică,	
mamă...	aflăm	că	la	aluatul	de	corzi,	este	de	preferat	uleiul:	

Cu uloi îl frământa, nu cu unsoare, că zicea mama me că unsoarea îl ţepeneşte dacă 
se răceşte şi nu-i puhav, nu-i moale numa până-i cald dar uloiu nu lasă şi să ţepenească.  

în	privința	condimentelor,	vremurile	noi	au	ajuns	și	pe	la	ea,	dar	ne	arată	cum	
se	descurcau	femeile	odinioară,	cu	ingrediente	mai	puține	și	mai	simple:	Carnea... o 
săram, o pipăram, atunci n-o fo delicaturi de-aștea... 

Ciga	și	dude,	adică	paste	pentru	supă,	le	făcea	cândva ea	însăși	cu fusu pe spată..., 
dar	astăzi	optează	pentru	varianta	mai	simplă,	adică le	cumpără	de	la bolt: Amu io n-oi 
face. Cumpăr.

Bucătăria	 este	 segmentul	 înspre	 care	 se	 îndreaptă	 cele	 mai	 multe	 dintre	
întrebările	noastre,	dar,	printre	rețete	și	obiceiuri	culinare,	nană	ană	pune	în	lumină	o	
lume	întreagă,	vorbind	despre	relațiile	dintre	copii	și	părinți,	dintre	soț	și	soție,	despre	
școală,	religie,	limbă,	identitate	națională.	Pentru	ea	toate	sunt	importante	și	ne	arată	
cum	nu	le	putem	separa	unele	de	altele.	

...noi acasă suntem, lângă lingura cea de lemn şi pe lângă prunci / muierile 
eştia... n-au ele vreme după maţe...

Nană	ană	arată	că	în	familia	tradițională	gătitul	este	ocupația	de	bază	a	femeii,	
fără	a	deveni	însă	un	scop	în	sine.	Nimeni	nu	gătea	pentru	desfătare,	ci	pentru	că	fără	
o	hrană	consistentă	nu	se	putea	munci,	iar	copiii	nu	creșteau	sănătoși.	de	aceea,	nu	se	
punea	prea	mare	preț	pe	ritualurile	de	masă,	astfel	încât,	atunci	când	se	lucra	la	câmp,	
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masa	de	prânz,	cu	mâncare	gătită,	era	amânată	până	spre	seară,	iar	în	timpul	zilei,	
bărbații	își	astâmpărau	foamea	cu	slănină:	

D-apoi p-atunci, p-acilea vremi de prânz şi dacă merea oamenii la câmp, pe 
sară pe când vineu, ştii că n-o purtat nime miază-zi pe hotară femeile atunci, numa 
punea clisă şi care ce-o avut numa pe sară fierbeu.

Femeia	avea,	așadar,	obligațiile	ei,	dar	nu	era	exploatată. de	asemenea,	se	arată	
că,	spre	deosebire	de	concepția	actuală,	mai	demult,	bărbatul,	și	nu	copiii	sau	femeia,	
primea	cel	dintâi	bucata	cea	mai	mare	de	carne,	 întrucât	munca	lui	era	mai	grea	și	
aducea	foloase	întregii	familii.	Nană	ană	încearcă	să	ne	convingă	de	justețea	acestei	
concepții,	arătând	că	e	la	curent	cu	noua	viziune	care	dă	întâietate	la	masă	celor	mici.

ana Petrușan,  
micherechi, 2006
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De pildă dac-o făcut zamă de croampe ori croampe cu zamă şi-o băgat un dărăbaie 
aşe, la fiecare dărab, nu că toată lumea şi-o luat cât o vre, fiecare o avut un dărab... 
atunci aşe o fost... / ...de cârnaţ sau costiţă, de ce-o fost, dar aşa, un dărab. Amu la 
bărbaţi se pune mai mare, sau două... care o dat cu coasa, care o fost la lucru... dar 
pruncii n-or căpătat ce-o căpătat bărbatu... muierea dacă i-o văzut pe toţi sătui, tăte o 
fo bine; la ea o rămas... restul./ Am împărțât la ei, că mama atunci îi voioasă când îi 
satură pe toți/ na, amu, mai târziu s-o schimbat stările, că noi am fost şase mâncători 
aici, am avut tri prunci, şi am fo noi doi şi o fo şi mama me cu mine şi galiţe multe am 
ţinut până ştiu, dar am tăiat găină când o venit rându’ cela, numa’ n-o fost ca amu...
Acum şi copiii... îşi ie carne câtă vre... dar atunci fiecare şi-o ştiut darabu lui. o mai 
fo martaş, croampe, leveşe, dar carne... 

ana Petrușan și 
monica Vlad,  

în timpul întrevederii 
de la micherechi, 2006
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împărțirea	puiului	ne	arată	locul	și	importanța	fiecăruia	în	familie:	bărbatul,	cel 
dintâi, primea picioare şi şold, la prunci aripi... Mama mânca coastele şi grumazu.

Ne	 explică	 și	 motivul	 pentru	 care	 se	 impunea	 pe	 vremuri	 un	 clasament	 al	
priorităților:	sărăcia.	

Că n-o fost lumea ca amu, ştii că cum îi: şi pe hotare când s-o făcut bucate, când 
nu s-o făcut, când o stat apa/ o fo sărăcie, dară nu, atunci, o fost o... că nimeni n-o 
putut semăna când o fo bătaia.

O	notă	de	emancipare	răzbate	însă	și	din	acest	discurs,	referitor	la	condiția	femeii:	
ea	însăși	lucra	în	tinerețe,	așa	că	bucătăria	era	mai	mult	în	grija	mamei	sale:

...că io, şi dacă m-am măritat adevărat v-oi spune io am umblat la lucru, mama 
mea o făcut mult şi la copiii mei... o stat aci cu mine...

deși	 în	 unele	 privințe	 nană	ană	 adoptă	 o	 atitudine	modernă	 (cumpără	 de	 la	
magazin	ceea	ce	odinioară	preparau	în	casă	–	ciga, dude	‒,	își	recunoaște	stângăcia	în	
privința	unor	preparate	pe	care	le	făcea	doar	mama	ei	–	corzi... tăt ea o făcut, nu mi-i 
mie ruşine să spun, că o fost mama mea ‒, fiindcă	ea	lucra	–	eu am umblat la lucru	‒,	
folosește	condimente	actuale	–	delicaturi	‒	,	carte	de	bucate	–	amu mai fac şi din cărţi 
de... cum se spune?... da, de bucate, amu mai fac de acolo,	margarină	–	Aluatu acela... 
îl ung cu margarin, că tot avem aşe...),	totuși	rămâne	de	neclintit	în	ceea	ce	privește	
rostul	și	obligațiile	unei	mame:

...numa... noi femeile aştea... noi acasă suntem lângă lingura cea de lemn şi pe 
lângă prunci, să-i creştem... dar de astea lucruri noi nu suntem... io aşa văd adică şi 
aşa cred... Da că numa aşa pot fi şi pruncii aranjaţi, dacă mama lor e alăturea cu ei... 
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Bărbatul	are	 întâietate	 la	masă,	asta	aprobă	nană	ană,	dar	 în	relația	pe	care	
înțelegem	că	ar	fi	avut-o	cu	soțul,	statutul	ei	nu	pare	deloc	a	fi	fost	unul	inferior:	soțul	
respectă	postul	pe	care	 îl	 ține	soția	și	nu	are	pretenția	ca	aceasta	să	gătească	doar	
pentru	el,	sau	doar	pe	placul	lui:	mie nu-mi face când tu nu mânci de dulce, mie îmi 
fă când poci mânca. de	asemenea,	auzim	că	bărbatul	ei	a	încercat	să	o	protejeze	și,	
de	aceea,	i-a	luat	războiul	de	țesut	și	i	l-a	ars	ca	să	fie	sigur	că	nu	se	va	mai	apuca	de	
o	muncă	atât	de	istovitoare: 

n-avem	(război	de	țesut).	Că omu meu o zâs:	Ană, l-om tăia pe foc, atunci bistoş 
nu-i ţese altul... Da (râde), că o zâs că mamă-sa, soacră-mea îl punea la depănat şi la 
meliţat, să-i ajute... Aşa că lui i-o fost urât şi când...

Vedem	că	bărbatul	înțelege	și	respectă	efortul	femeii,	fiindcă	a	probat	el	însuși	
această	muncă.	Se	pare	că,	deși	treburile	erau	în	mare	parte	împărțite	pe	criterii	de	
gen,	 totuși,	mama	 lui,	 o	 generație	mai	 înainte,	 îi	 cere	 băiatului	 să	 se	 confrunte	 cu	
experiențe	de	muncă	feminină.				

în	discursul	nanei	ană,	femeile	sunt	„mame”	în	orice	împrejurare:	

Femeile se ocupau cu cânepa. ...ș-apoi mereau mamele săracele, că socoate că 
dacă s-o topit pre multe zâle, atunci, când se meliţa, pica acolo în pozdăr, nu-i lua 
hazna; ş-apoi ele or ştiut rândul, când o fost de scos l-or scos, l-or spălat şi or întins 
acolo pe marginea gropoaielor, dacă s-o uscat, o mărs după ele...

aflăm	acum	că	domeniul	mamelor	se	extinde	în	zona	unor	activități	în	care	doar	
ele or știut rândul.

Feminitatea	se	traduce,	așadar,	prin	 ipostaza	maternă,	dar	și	prin	capacitatea	
de	a	munci	mult,	oricât	este	nevoie,	cu	pricepere.	Frumusețea	femeii	e	apreciată	tot	în	
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această	cheie: Da, cu pită, că pita ţine saţ şi... ne mai rotunjează... D-apoi aceea o fo 
faină. Aceea o putut lucra. Așa o fo moda... 

Nană	ană	privește	cu	aceeași	compasiune	soarta	grea	a	femeilor	și	a	bărbaților,	
obligați	de	împrejurări	să	muncească	din	greu.	despre	munca	la	folii	ne	spune:	

Ascultă aici, că n-or avut vreme şi fiarbă. Că toată lumea o fost în folii, şi femeile, 
şi bărbaţii... numai tăţi o fert mai iute... / D-apoi noi nu multă vreme am avut, că 
noi am lucrat cu bărbatu-meu la... cum se spune pe româneşte? ‒ ...unde s-o vândut 
îngrăşăminte de porci şi am cumpărat verdeţuri, ardei, crastraveţi, rădică... cu de tăte 
felurile ne-am ocupat... apăi n-o mărs tăte, un an de zile m-am... şi cu foliile, am picat 
beteagă, că n-o mărs, ş-acolo, ş-acasă, şi tătă noaptea lucram, ş-apoi spălam şi tăt aşe, 
şi n-am biruit, am picat beteagă ş-apăi am lăsat foliile./ D-apoi la folie... nu. este trudă, 
că lucră bărbaţii, lucră toată iarna, sapă, trag folii, dar nu pot lucra în ele numai până 
se încălzeşte vremea, c-ar muri acolo. greu e şi cu foliile. tare grele-s. Ş-amu n-au preţ. 

Cu	toate	astea,	observăm	că	ea	înțelege	și	recunoaște	schimbările	de	mentalitate.	
Povestind	despre	 cum	se	prepară	 cârnații	 la	 tăierea	porcului,	 ea	ne	arată	 că	astăzi	
lucrurile	au	evoluat	și	că	femeile	nu	mai	spală	mațele:	Amu îşi ieu de la boltă... nuuu... 
muierile eştia... n-au ele vreme după maţe...

d-a Pă i câ n d î i  m a i b i n e,  câ n d î i  m a i r ău.. .
deși	nană	ană	vorbește	mult	despre	gătit,	iar	discursul	ei	urmărește	cu	precădere	

tema	 culinară	 și,	 prin	 asta,	 tinde	 să	 creeze	 impresia	 unei	 lumi	 arhaice,	 descoperim	
treptat	 că	 ocupațiile	 micherechenilor	 depășesc	 sfera	 bucătăriei	 și	 se	 întind	 până	 în	
vremurile	noi,	 oamenii	fiind	deschiși	 către	mici	meșteșuguri (cânepa)	 și	 chiar	afaceri 
(foliile,	castraveții,	negoțul	cu	sare).	Banii	se	câștigă	greu,	dar	oamenii	din	Micherechi	
se	adaptează.	Munceau	mult	pentru	a	obține	produse	proprii,	apoi	le	vindeau	și	câștigau	
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bani.	 Cultivarea	 pământului	 se	 făcea	 după	 o	 rânduială	 precisă,	 justificată	 de	 nevoile	
momentului	și	nană	ană	vorbește	cu	mândrie	și	convingere	despre	vrednicia	localnicilor:	

Da, că n-o fost poame, n-o fost poame nici prin grădină, c-o trebuit grădina la 
croampe, la păsulă, la morcov, petrenjei şi, p-acilea vremi, când io am fost fată mică 
era cânepă. Femeile se ocupau cu cânepa./	Cu cânepa... o au tort şi au ţesut. De 
lipideauă, de ştergători şi... amu ce să spun? pe vremea bătaiei... poale şi spătere şi 
rochii feştite – nu?... o ştiut femeile. or tors ş-apoi or spălat tortul şi l-or depănat şi... 
o! multă zoală o fo cu el... o trebuit urzât, apoi pusă pe război, ţesută... / Şi ţesături... 
se duceau la piaţă. la piaţă la jula. Duceu saci, şterguri, de tăte duceau... 

așadar,	 femeile	„știau”	și,	astfel,	ele	au	ajuns	să	stăpânească	 locul	acesta,	pe	
care	noi	încercăm	să-l	cunoaștem,	privindu-l	acum	prin	ochii	uneia	dintre	ele.	

Nană	ană	analizează	comparativ	cele	două	ocupații	–	cânepa	și	castraveții	‒,	din	
perspectiva	rentabilității:	

Mai... că la folie ai căpătat mai iute banii, nu că nu-i cu trudă, cu mare 
trudă-i şi folia, numai ai aşteptat de la tine pe un an de zile, până ai putut, şi dacă 
ai fost bolnav, n-ai făcut nimic. / Mai-nainte or rânduit oamenii cu răghită şi cu 
şălată şi, când merea aciea afară, apoi că castraveţii se puneau mai târziu, apoi 
puneau crastraveţi.

după	povestirea	nanei	ană	reiese	că	astăzi	a	apus	timpul	afacerilor	cu	castraveți:	

Da’ atunci oarecum o fost mai... şi o fost siguraţi că le pot vinde şi-o avut şi preţ.   
Amu-i mai greu, că nu tătă lumea are nici auto, şi benzina-i mai scumpă, şi, dacă-i 
mai bătrân, nu poate mâna auto pân’ la Pecs. e mai greu amu şi n-au preţ, numai  
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unde s-o orânduit şi o făcut, se chinzuiesc oamenii că adaugă pensie, da’ haznă nu-i.	/	
nu. nu. nu câştigă nimic. numai cine le are făcute, ce să zici, mai adaugă pensie, dar 
e tare greu. Dar la noi nimeni nu face, toată lumea incab le răreşte, nu le-nmulţeşte.... 
D-apăi când îi mai bine, când îi mai rău, care-i mai tânăr mai prăbăleşte, da’ amu 
nu-i haznă-n ele. 

dar	micherechenii	 sunt	 întreprinzători.	și	din	produsele	obținute	 în	ogradă	ei	
caută	să	câștige	ceva:	D-apoi, mai vindeau găine şi ouă... 

d’a Pă i at u n c i o bău t.. .  m oa r e d e P r u n e.. .
Ingredientul	cel	mai	savuros	din	această	secvență	de	cercetare	de	teren	rămâne	

însă	vorba	 femeii.	și	 la	acest	nivel	ne	găsim	 la	o	confluență.	Tonalitățile	arhaice	și	
componenta	maghiară	a	limbajului	ei	conferă,	cu	siguranță,	o	anumită	expresivitate	
care	cucerește	vorbitorul	de	limbă	literară.	așa	cum	am	arătat,	nană	ană	folosește	în	
mod	conștient	multe	cuvinte	maghiare,	dar	cunoaște	varianta	românească	a	fiecăruia	
(ex.:	listău – drojdie, puhav-moale).	dar,	dincolo	de	acest	aspect	mixt	al	limbii	ei	și	
dincolo	de	dimensiunea	arhaică,	specifică	unei	zone	retrase	din	calea	ambelor	culturi,	
la	răscrucea	cărora	se	află,	aș	vrea	să	pun	în	lumină	un	aspect	particular	al	limbajului	
ei,	care	reflectă	mai	mult	profilul	individual	al	femeii	și	mai	puțin	culoarea	locală...

Nană	ană	binedispune	printr-un	simț	al	umorului	care	se	răsfrânge	în	anumite	
replici,	interpretări,	formule.	Ea	ne	vorbește	serios,	cu	convingere	și	responsabilitate	
despre	ce	vrem	noi	să	auzim	și	chiar	mai	mult,	dar,	în	mai	multe	rânduri,	discursul	ei	
se	destinde,	fie	printr-o	exprimare	metaforică,	fie	prin	câte	o	vorbă	șăgalnică.	

de	la	început	ne	cucerește	prin	descrierea	rețetei	de	pogăci.	Iată	care	este	soarta 
jumerelor:	Şi le dărălesc, şi le trimet înapoi în pogăciţă. Prin	autoironie	maschează	o	
anumită	discreție	și	stânjeneală:	o, muiere bătrână mândră... văzut-ai dumneata? Da, 
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numai că cu patru ochi...	îndemnul	la	pogăcițe	ia	forma	unei	zicale	ce	o	amuză	înainte	
de	toate	pe	vorbitoarea	însăși:	Da, da’ mâncă, că dacă-i muri, nu-i mânca ...  

La	capitolul	sărbătoarea	Paștelui,	nană	ană	ne	arată	că	obiceiul	 iepurașului	a	
fost	adoptat	mai	târziu:	Când io am fost mică, iepuraş n-o fost.

atunci	când	ne	dorim	să	confirme	că	moarea	de	varză	ar	fi	fost	consumată	ca	leac	
după	o	beție,	nană	ană	se	amuză,	devine	glumeață	și,	fără	să	se	mai	străduiască	să	
răspundă	precis	la	întrebare,	evocă,	foarte	veselă,	obiceiurile	soțului.	

O.H.:	dacă	ai	fost	cam	băut	seara,	a	doua	zi	dimineaţa	nu	beai	moare?	/	Nană	
ană:	D’apăi atunci o băut... (râde) ...moare de prune...	/	O.H.:	Păi	da,	asta,	dacă	au	
băut	seara,	dimineaţa	n-au	băut	moare	de	curechi?	/	Nană	ană:	nu i-o mai trebuit 
nimică.	(râde) Doamne iartă-ne! (râde)

Femeia	își	sprijină	discursul	pe	citate,	după	cum	am	văzut,	ale	mamei,	ale	soțului:					

D-apoi că io nu le făceam de post. Baciu-tău o zâs că io am postit bogătanu’ când 
o fost postu’ lui nae. (râd)

Sau	când	vine	vorba	despre	dovlecel:	

Dacă nu-mi place ludaia frită, atunci cum și-mi place în plăcintă? ne râdem de 
ludaie... (râde)

Nană	ană	râde	și	atunci	când	noi	încercăm	să	o	convingem	că	vorba	ei	este	corectă	
și	că	noi	avem	o	problemă	de	înțelegere	și	ne	arată	că	este	conștientă	de	caracterul	mixt	
al	limbajului	ei:	D-apăi nu, martaşuʼ îi ungureşte, Doamne iartă-mă... (râde)
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co n c lu z i i

ascult	 vorba	 nanei	ană,	 savuroasă	 prin	 amestecul	 de	 arhaisme,	 regionalisme	
(într-așe fel de chipuri,	amu,	zamă),	cuvinte	împrumutate	din	limba	maghiară	(puhav, 
mărtaș, deca, un dărabaie/un dărav, listău, levese, zöldşeguri etc.)	și	chiar	câte	un	
neologism	(televiziune, benzină, modă),	toate	așezate	într-un	discurs	senin,	și	descopăr	
în	 rostirea	 cuvintelor	 adevăratul	 profil	 al	 interlocutoarei	 noastre:	 o	 personalitate	
complexă,	născută	la	confluența	dintre	cele	două	culturi,	a	cărei	existență	alunecă	pe	
parcursul	a	opt	decenii	și	culege	din	toate	timpurile	pe	care	le	traversează	ingrediente,	
rețete,	gusturi...	Femeia	aceasta	ne	povestește,	ne	explică,	ne	inițiază	în	lumea	ei,	dar,	
în	timp	ce	noi	ne	propunem	să	culegem	riguros	informații	cât	mai	precise,	transmise	
pe	linie	feminină	și	să	le	dăm	un	sens	valabil,	științific,	ea	ne	sugerează	că	rezultatul	
oricărei	încercări	de	a	înscrie	în	tipare	faptele	de	viață	privată	este	relativ	și	că,	dincolo	
de	aspectele	generale,	comune,	practicile	și	poftele	oamenilor	variază	și	surprind	mereu	
prin	diversitate:	

Când cum o fost... / Care cum o vrut să facă și la care cum s-o ajuns, care cum 
o putut... / ...care ce i-o plăcut...  
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FoSt-A, DeMult o FoSt.  
Că n-o FoSt ieri... 

Viața	în	comun,	viața	comună	în	Bătania	

di n s P r e P r e z e n t:
Prima	parte	a	acestei	cercetări	a	fost	realizată	în	anul	2006.	în	egală	măsură	interesată	

de	 respectivul	 proiect,	 aveam,	 de	 asemenea,	 o	 miză	 personală,	 întrucât	 demarasem	 o	
cercetare	 în	vederea	elaborării	 tezei	de	disertație,	 care	viza	maniera	 în	 care	 își	 trăiesc	
și,	mai	ales,	discursivizează	femeile	bătrânețea.	în	acest	context,	am	ajuns	în	localitatea	
Bătania,	 iar	procesul	de	selectare	a	informatoarelor	a	avut	un	singur criteriu	–	vârsta	
înaintată,	care	mi-ar	fi	permis	să	înregistrez	interviuri	de	tip	povestea vieții.	recomandarea	
preotului	din	localitate	a	fost	Vioara	Oroian,	una	dintre	cele	mai,	dacă	nu	cea	mai	vârstnică	
femeie	din	Bătania	(avea	92	de	ani),	mama	pictorului	și	sculptorului	ștefan	Oroian.	am	
făcut	unul	dintre	primele	interviuri	ale	vieții	mele	de	cercetător,	care	a	ieșit	așa	cum	ies	
lucrurile	de	început:	perfectibil.	Căruia,	peste	ani	i-aș	adăuga	întrebări	sau,	dimpotrivă,	
i-aș	tăia	din	pauze. Nefiind	o	povestitoare	de	profesie,	Vioara	Oroian	n-a	făcut	decât	să	
răspundă	la	întrebările	pe	care	i	le-am	adresat,	iar	rezultatul	are,	mai	degrabă,	aerul	unei	
anchete	etnologice	decât	al	unei	discuții	meșteșugit	purtate	în	cadrul	căreia	se	produce	
nu	doar	colaborare,	 ci	se	generează	discurs.	 Interviul	de	atunci	a	 fost	 însoțit	 în	cadrul	
cercetării	de	observații	personale,	notate	în	jurnalul	de	teren	pe	care	l-am	ținut.	Le	reiau	
parțial:	„o s-o rog să-mi povestească viața ei. Asta e cerința mea întotdeauna. Aseară am 
vrut să-mi scriu câteva întrebări, am venit pregătită cu o agendă. Mă cunosc și știu că o 
să uit ce voiam să întreb așa că mai bine le-aș scrie, deși nu cred în forma controlată de 
interviu. Sună mai mult a interogatoriu atunci când întrebările sunt riguros prestabilite. 
Cum mi-aș povesti eu viața? Poate nu aș vrea să încep cu data și locul nașterii. Cum 
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ordonezi evenimentele care au trecut peste tine? în ordine cronologică ar fi cel mai ușor. 
Poate în funcție de un eveniment coordonator, un eveniment poate șocant, un anumit tip 
de experiență. o viață plată, fără multe de povestit, cum se ordonează? există o astfel de 
viață? Sunt oameni care nu au ce povesti? Mă aștept să ajung la concluzii foucaultiene la 
întrebările mele. «Bătrânețea ne permite să dăm sfaturi, dar reprezintă în același timp și o 
stare de neputință în care depindem de alții: le dăm noi sfaturi tinerilor, dar tot ei sunt cei 
care ne apără cetatea, deci și pe cei bătrâni, tot ei sunt cei care muncesc pentru ca bătrânii 
să aibă din ce trăi. Bărânețea e, desigur, onorabilă, dar nu dezirabilă.»1 [...] tanti ne 
așteaptă gătită. în cameră e cald, poate prea cald, se produce dintr-o dată o vânzoleală 
derutantă, fiecare face poze, se iau poze jos de pe pereți; cine e aici, al câtelea, unde v-ați 

1 Michel	Foucault,	hermeneutica subiectului,	Polirom,	Iași,	2004,	p.	114.

Vioara oroian și 
Nicoleta mușat în 
timpul întrevederii, 
Bătania, 2006
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născut, cum se numea soacra dumneavoastră, mai 
aveți poze, merg după cablu, cine v-a cumpărat 
rochia de mireasă […] Și din nou întrebări la care 
nu știe să răspundă. Fost-a demult o fost. Că n-o 
fost ieri. Prin întrebări ajungem să conturăm, mai 
bine zis să structurăm, narațiunea vieții ei. nimic 
excepțional nu se întâmplase, nu a ieșit niciodată 
din sat până aproape de bătrânețe când a fost la 
românia, toată viața s-a învârtit în jurul soțului 
și al copiilor. […] Mă las dusă de părțile narative. 
Povestește frânt și ajutată de întrebările noastre cum 
a fost viața ei. Câteva morți, o nuntă, o soacră. Și 
cel mai trist – sărutatul pozelor nepoților în fiecare 
duminică. își crease propriul ei ritual pentru a-și 
umple timpul. râde cu noi. Și apoi plecăm, o lăsăm 
singură să continue a-și săruta pozele nepoților 
ei români cu nume maghiare: Agatha, krisztina, 
tibor. Primesc în dar doi biscuiți la care mă uit în 
timp ce scriu.”2

Primele	notițe	în	acest	sens	sunt	observații	
ale	 evidentului,	 dar	 constituie,	 cred,	 și	 proiecția	
unei	 priviri intens inocente3	 și	 neprelucrate	

2 în	Otilia	Hedeșan	(coord.),	teren etnologic în ungaria 
– un jurnal la șase mâini,	Marineasa,	2007,	p.	13-15,	
passim.

3 „Să	 remarcăm,	 însă,	 că	 privirea	 etnografică	 nu	 poate	 fi	
confundată	 nici	 cu	 privirea	 perfect	 controlată,	 educată,	
încărcată	de	referinţe	occidentalizate,	care	ar	consta	 în	a	

Vioara oroian, 
fotografie din timpul 

întrevederii din 2006
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asupra	unei	comunități	precum	cea	a	românilor	din	Ungaria.	Un	deceniu	mai	târziu,	
colegele	mele	Corina	Popa	și	Monica	Vlad,	care	au	participat	la	cercetarea	precedentă,	
au	descins	din	nou	în	teren	pentru	a	reactualiza	cercetarea.	în	urma	acestui	demers	
a	rezultat	un	interviu	cu	pictorul	ștefan	Oroian,	fiul	Vioarei	Oroian.	discuția	poartă	
intens	amprenta	exercițiului	antropologic	 în	cadrul	căruia	cercetătorul	se	descoperă	
în	 aceeași	măsură	 ca	 subiectul	 cercetării,	 astfel	 încât	 nu	 doar	 că	 rezultatul	 trimite	
direct	la	ceea	ce	se	cheamă	antropologie colaborativă,	ci	la	o	revelare	postmodernă	a	
bucătăriei	interne.	Informațiile	oferite	de	ștefan	Oroian	completează	puzzle-ul	poveștii	
de	familie	cu	informații	despre	mama	sa:

A fost o casnică excelentă, gospodină bună, știa să gătească… sau	despre	ocupația	
străbunicilor:	Străbunicul meu din partea tatălui era un om, cum să vă traduc în românește, 
făcea totul. Deci uși, ferești, era un meșter... a fost mare apicultor, asta o fost o tradiție în 
familia noastră. Din partea familiei oroian. Așa s-a păstrat că în 1944, când or venit rușii, 
atunci or distrus toate lăzile. Pe maica mea or ascuns-o sub fân. Deci dacă or găsit femei...

în	contrapodere	sau	completare,	cu	mai	bine	de	un	deceniu	în	urmă,	mama	lui	ștefan	
Oroian	povestea	în	această	manieră	episodul	intrării	în	Bătania	a	armatei	sovietice:	

Şi soacră-mea o zâs că ea nu rămâne singură aicia şi o venit şi ea afară, aici o 
spart fereştile şi s-or băgat înăuntru. Aici or dormit şi aşa ne-or umplut de păduchi, 

fixa	şi	scruta	obiectivul	asemenea	unui	vultur	ce-şi	urmăreşte	prada	şi	care	ar	întări	într-un	fel	accepţiunea	
medievală	a	termenului:	a	privi	–	a	pune	sub	supraveghere,	ceea	ce	implică	un	drept	de	a	privi	–	drept	
de	a	controla.	Munca	etnografică	–	care	nu	este	absolut	identică	cu	ancheta	sociologică	(termenii	înşişi	
–	anchetă,	a	ancheta,	a	interoga,	a	obţine	informaţii	–	având	o	puternică	conotaţie	juridico-poliţistă)	
presupune	 o	 privire	 care	 nu	 ar	 trebui	 să	 fie	 nici	 dezinvoltă,	 nici	 crispată.	 de	 aici,	 necesitatea	 de	 a	
acorda	importanţa	cuvenită	unei	atitudini	de	derivă	(evident	provizorie),	de	disponibilitate	şi	de	atenţie	
flotantă (…)”	în	Francois	Laplantine,	Descrierea etnografică,	Polirom,	2000,	p.	44-45. 
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de tăte-or trebuit să tragem aiestea, tocurile, să le ferbem, să le băgăm după pită-n 
cuptor să piară păduchii (râde). Multe de tăte-or fost.

Episoadele	tulburătoare	sunt	alternate	 în	narațiunea	 lui	ștefan	Oroian	cu	cele	
mai	degrabă	relativ	luminoase,	casnice.	Povestea	familiei	temperează	poveștile	despre	
evenimentele	istorice	marcante.	Totuși,	în	așteptarea	conturării	figurii	materne,	apare,	
în	narațiunea	lui	ștefan	Oroian,	figura	autoritară	a	tatălui,	cap	al	familiei	care	hotărăște	
că	practicarea	unei	meserii	surclasează	arta:	

Deci n-am fost influențat de nimeni. trebuie să vă spun că tatăl meu n-a dorit 
ca să... continuu studiile. M-a dat la un meșter, am lucrat. (Corina Popa: Dar nici nu 
v-a oprit.) Ba m-a oprit. Dar mama, și sora mea, și fratele meu... 

drumul	parcurs	de	artist	de	 la	Bătania	 la	Szeged	și	apoi	 la	Budapesta	a	 fost	
susținut	de	mama	și	de	încurajările	ei,	dar,	poate	și	de	un	context	al	deschiderii	micii	
localități	spre	înțelegerea	alterității	și	a	lumii.	

vi ața î n c o m u n 
în	 urmă	 cu	mai	 bine	 de	 două	 decenii,	Tzvetan	Todorov	 scria	 despre	 viața în 

comun	–	ca	formă	de	socializare,	dar	și	de	definire	a	identității	prin	raportare	la	celălalt.	
Un	tip	de	raportare,	totuși,	egoistă,	în	care	propria	identitate	surclasează	alteritatea.	
în	relație	cu	ceilalți	existăm, în	sensul	în	care exiști	pentru	că	altcineva	îți	validează	
existența.	altfel,	ai	fi	 invizibil.	„Poziția	străinului,	a	marginalului,	a	celui	exclus	ne	
ajută	să	înțelegem	această	stare;	săracii,	observă	adam	Smith,	sunt	cei	pe	care	nimeni	
nu	îi	remarcă,	care	nu	reușesc	să	intre	în	ochii	concetățenilor	lor. «Săracul	intră	și	iese	
fără	să	fie	remarcat,	și,	 în	mijlocul	unei	mulțimi,	se	află	în	aceeași	obscuritate	ca	și	
când	ar	fi	zidit	în	maghernița	lui».”4

4	 Tzvetan	Todorov,	viața comună. eseu de antropologie generală,	Humanitas,	București,	2009,	p.	84.



150 Doamnele au vreme

Localitate	aflată	la	granița	româno-maghiară,	Bătania	(Battonya)	este	nu	doar	
un	 spațiu	 al	 limes-ului,	 ci	 și	 unul	 al	 existenței alterității.	 Comunitate	 trilingvă	 în	
aproape	egală	măsură,	îndrăznesc	să	scriu,	fosta	comună	(actualmente	oraș)	a	permis	
–	 în	ultimele	trei	secole	–	dezvoltarea	și	coexistența	unor	grupuri	maghiare,	sârbe,	
respectiv	românești.	documentele	de	secol	al	XVIII-lea	atestă	existența	unei	populații	
care	număra	peste	2000	de	locuitori	(în	anul	1785	vorbim	despre	2814	locuitori,	număr	
care	crește	cu	peste	300%	până	la	începutul	secolului	XX)5.	Elena	Csobai	susține	că	
documentele	relevă	faptul	că	localitatea	a	fost	„reconstruită	în	secolul	XVIII”	de	către	
o	comunitate	sârbă	consistentă,	căreia	i	s-au	adăugat	maghiari	și	români6.	românii	au	
avut	statut	de	coloniști spontani,	spre	deosebire	de	alți	coloniști,	care	au	fost	aduși	de	
diferiți	moșieri	locali	(„este	vorba	despre	germani	de	pe	valea	rinului	sau	slovaci	din	
Felvidek”7).	Conviețuirea	româno-sârbă	din	Bătania	s-a	datorat	împărtășirii	confesiunii	
ortodoxe:	„[…]	prima	biserică	ortodoxă	din	comuna	Bătania	a	fost	construită	în	anul	
1748	din	lemn,	pe	malul	pârâului	numit	Szarazer,	pentru	ortodocșii	români	și	sârbi.”8 

în	biserica	comună	liturghia	se	oficia	în	limba	română	odată	la	trei	săptămâni,	
preoții	 cunoșteau	 ambele	 limbi	 și,	 desigur,	 putem	 presupune	 că	 enoriașii	 erau,	 de	
asemenea,	bilingvi.	începând	cu	1868,	românii	ortodocși	din	Transilvania	și	Ungaria	
au	mitropolia	lor,	iar	românii	din	Bătania	au	propria	parohie	ortodoxă.	

împărtășirea	confesiunii	dar	și	a	 spațiului	de	 rugăciune	a	 făcut	ca	oamenii	 să	
își	definească	raporturile.	Povestind	despre	relațiile	româno-sârbe	dar	și	despre	cele	
româno-maghiare,	Vioara	Oroian	spune:	

5	 Elena	 Csobai,	Comuna Bătania – aspecte istorico-culturale,	 în	Maria	 Berenyi	 (ed.),	Bătania – 
pagini istorico-culturale,	Budapesta,	1995,	p.	8.

6	 Ibidem,	p.	9.	
7 Ibidem,	p.	5.
8	 Ibidem,	p.	11.	
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o, aci, pe strada asta n-o fost unguri numa la colț. în rest, numa români și sârbi.”	
în	același	context,	împărtășirea	limbii	celuilalt	a	fost	o	formă	de	conviețuire:	„o da, şi cum 
să vă spun, n-o fost deschilinire. Că acela o fost ungur, acela român... am ştiu şi ungureşte 
şi româneşte.” Totodată,	există	și	 reversul	medaliei	–	neînvățarea	 limbii	celuilalt	–	din	
motive	personale:	„Sârbeşte n-am vrut să-nvăţ, nu m-o plăcut. nu m-o plăcut, o vrut 
măştioaia me, că ia după sârb o fost măritată, numa bărbatu’ ei o murit la bătaie, mama 
me o murit aicia, că am fost aşa ceva nevăchie, o fost măştioaia me cu tatica.

Nu	doar	spațiul	sacru este	comun,	ci	și	cel	profan;	în	limitele	comunei,	românii	și	
sârbii	își	împărtășesc	strada.	Partajarea	localității	e	deopotrivă	formă	de	socializare,	
de	construcție	identitară	și	de	recunoaștere	a	alterității.	Strada	devine	spațiu	public,	o	
formă	de	disipare,	dar	și	de	construire	a	românității,	respectiv	a	sârbității. a	fi	român	
ori	a	fi	sârb	însemna	să	locuiești	pe	o	anumită	uliță.	O	cercetare	de	tip	longitudinal	ar	
putea	releva	schimbările	produse	în	timp:	„Acuma numa io îs rumână în ulița asta. 
Și ieste un sârb. în rest, îs unguri, s-or înșchimbat.”	

școala	este	alt	spațiu	în	care	se	gestionează	nu	doar	informație,	ci	se	formează	
identități.	după	1777,	în	baza	ratio educationis,	apar	școlile	confesionale	românești9.	
„Școala devine, în satul românesc, o instituție de bază a vieții culturale și sociale a 
comunităților rurale”	scrie	Maria	Berenyi,	după	ce,	o	perioadă,	 ele	au	existat	 ca	o	
combinație	româno-sârbă.	

Vioara	Oroian	povestește	cum	a	umblat	deopotrivă	la	școala	românească,	dar	și	
la	cea	maghiară:

Acolo o fost școala, lângă biserică, inghe șade Domnu’. Patru ani am umblat la 
rumâni la școală și atuncia... la școala ungurească.	

9	 Maria	Berenyi,	Școala română din Bătania	în	Maria	Berenyi, op.cit.,	p.	27.	
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Familia	 Vioarei	 Oroian	 este	 una	 tipică	 pentru	 localitate,	 Emilia	 Martin	 scrie	
despre	aceasta:	„La	sfârșitul	secolului	al	XIX-lea,	endogamia	etnică	s-a	transformat	în	
endogamie	de	religie,	legarea	căsătoriilor	între	tinerii	sârbi	și	români	de	religie	greco-
orientală	a	luat	început	în	această	perioadă.	Conviețuirea	între	aceste	două	naționalități	
se	poate	prezenta	pe	baza	familiei	lui	Petru	Oroian.	Părinții	lui	Petru	Oroian	(născut	
în	anul	1912)	au	fost	amândoi	originari	din	Bătania.	Tatăl	său	(Petru	Oroian)	a	fost	
român,	iar	maică-sa	(Ecaterina	Plaukity)	s-a	tras	dintr-o	familie	sârbească.	Familia	
soției	 lui	Petru	Oroian	 (Viola	Moroșan,	 născută	 în	 anul	 1914)	 a	 fost	 originară	 tot	
din	Bătania,	tatăl	său	fiind	român	(Iacob	Moroșan),	iar	mamă-sa	sârboaică	(darinca	
Jenovacz).	Bineînțeles	la	Bătania	există	multe	exemple	de	acest	fel,	ceea	ce	dovedește	

Vioara oroian mireasă;

Fotografie din arhiva  
familiei oroian
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raportul	de	înrudire	între	cele	două	naționalități.	
Nu	 e	 de	 mirare	 deci	 că	 căsătoriile	 mixte	 legate	
între	 tineri	de	aceeași	 credință	au	rezultat	unele	
elemente	 identice	 sau	 asemănătoare	 în	 tradițiile	
acestor	naționalități.”10  

Bătania	 copilăriei	 Vioarei	 Oroian	 este	 un	
spațiu	 deopotrivă	 paradisiac	 (deși	 mai	 degrabă	
putem	 vorbi	 despre	 dimensiunea	 spațiu-timp	 și	
dimensiunea	 exclusiv temporală,	 conturate	 prin	
conectorii:	aicia-atuncia,	respectiv	amu-atuncia)	
și	având	un	puternic	ethos	al	muncii:	

n.: Şi cum era când eraţi dumneavoastră 
copil? Cum era satul, tot aşa de mare?/ v.: o, 
atunci tare bine o fost aicia!/ n: Da? De ce?/ v.: 
Și or fost... oamenii or lucrat, nu ca amu... numa 
în birt, și-n birt, și-n birt. nu poţi căpăta un om 
să vie să-ţi lucre ceva, numa banii să capete. / 
n.:  Aţi chemat oameni la lucru?/ v.: Banii să-i 
dai... şi-atuncia, dacă vine, bine, dacă nu vine... 
aşe-s amu. Atunci n-o fost aşe./ n: Dar cum erau 
atunci?/ v.: Atunci lucrau, și dacă or fost săraci, 
or mărs ș-or lucrat ș-or avut ce le trăbă, nu s-o 
temut omu, că ce știu io, fură... amu... tăti cele 
se-ntâmplă. 

10 Emilia	Martin,	viața țărănească la Bătania,	 în	Maria	
Berenyi,	op. cit.,	p.	99.	

aurelia, fiica Vioarei oroian;

Fotografie din arhiva  
familiei oroian



154 Doamnele au vreme

Spațiul	paradisiac	liminal	este	tulburat,	totuși,	de	război,	care,	în	cele	din	urmă,	
nu	determină	un	mix	al	căsătoriilor,	ce	rămân	în	aceleași	cadre	prestabilite:	

vlad: Din sat de-aici, au murit mulți în război?/ vioara: Apă or murit. or 
murit. Multe văduvi or rămas./ nicoleta: Și s-or mai căsătorit după?/ v.: o fost care 
s-o căsătorit, or fost care așa or rămas./ n.: Cu cine s-au căsătorit?/ v.: or fost și cu 
unguri... da români cu sârbi mai tare... amu...alcum îi... amu și unguri și sârbi și 
români... toți îs laolaltă... da’ mai dă dămult nu... atunci când am fost io fată, nu, 
atunci nu s-o întolocat așe, unguri cu rumâni or cu sârbi. numa unguri cu unguri și 
sârbi cu sârbi... și rumânii or fost laolaltă.

vi ața c o m u nă – c e ș i  cât e P ov e s t i b i l 
Viața	comună,	peste	care	nu	au	trecut	mari	evenimente	istorice,	viața	în	tihnă	nu	

pare	atât	de	 ofertantă	precum	subiectele	 care	 țin	de	 existența	 excepțională.	 în	afara	
acestei	sfere,	multe	povești	de	viață	devin	extraordinare	în	momentul	în	care	se	focalizează	
asupra	lor.	Puse	în	lumină,	ele	relevă	deopotrivă	generalul,	dar	și	particularul.	

Existența	în	Bătania,	la	început	de	veac	al	XXI-lea,	pare	mai	degrabă	tihnită.	O	
poveste	de	viață	precum	cea	a	Vioarei	Oroian	(n.	Moroșan)	pare	liniară,	dar	mai	ales	
ferită	de	mari	drame	existențiale.	Nu	în	afara	istoriei,	ci	îngăduită	de	aceasta,	istoria	
de	 viață	 marchează	 momentele	 principale	 din	 pustă:	 o	 tânără	 fată	 dintr-o	 familie	
mixtă,	româno-sârbă,	merge	câțiva	ani	la	școala	românească	și	apoi	la	cea	maghiară,	
îl	cunoaște	pe	viitorul	soț,	fuge	cu	acesta	la	sălaș11:	

11 Fuga	 este	 o	 temă	 narativă	 importantă	 în	 cadrul	 comunității:	 „Fujitul	 era	 o	 formă	 de	 căsătorie	
răspândită	 și	 în	 cercul	 românilor	 din	 Bătania.	 Printre	 motivele	 principale	 ale	 acestei	 forme	 se	
enumeră	starea	materială	a	familiei	sau	decizia	negativă	a	părinților	cu	privire	la	căsătoria	tinerilor.	
după	o	 înțelegere	prealabilă,	 tinerii	se	duceau	 la	părinții	 feciorului	sau	 la	o	rudă	apropiată	unde	
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vioara: Aşa se zice la noi, nu se cunună, numa fuge şi după aia se cunună. / nicoleta: 
Dar de ce se face aşa? Şi dumneavoastră aţi fugit?/ (Dă din cap afirmativ. nu spune nimic). 
v.: o vinit cu cocia şi m-or dus. / n: Şi unde v-or dus? v: la sălaş. n-aş fi ştiută să vin–
napoi. C-o fost tină şi… / n: Şi cum v-o dus…? / v: Cu caii. Atunci n-o fost auto. / n: Cine 
a venit după dumneavoastră?/ v: Aşa pe uliţă ne-am întâlnit. Am sărit în cocie şi m-o dus. 
/ n: Dar de unde veneaţi? / v: Acolo în uliţa bisericii rumuneşti am şezut.

revenită	 în	 casa	 familiei	 Oroian,	Vioara	 intră	 în	 rândul	 lumii	 și,	 deopotrivă,	
într-o	înșiruire	de	mari	evenimente	ale	vieții	care	sunt,	în	fapt,	marile rituri de trecere.	
Ce	anume	ar	fi	de	povestit	în	acest	context?	Ce	anume	ar	fi	de	analizat?	„.Totul,	se	
spune	din	perspectiva	antropologiei	povestitului	(anthropology of storytelling),	poate	
deveni	poveste,	chiar	și	numai	pentru	că	totul	este	rezultatul	unui	proces;	chiar	dacă	nu	
totul	este	de	spus.”12	Văzută	din	această	perspectivă,	povestea	de	viață	e	o	reașezare	
în	viață,	o	repunere	în	forme	diferite,	cu	fiecare	repovestire,	a	vieții	și	o	manieră	de	a	o	
înțelege.	„Povestitul	este	o	strategie	de	adaptare	care	se	bazează,	într-o	primă	etapă,	
pe	 calitatea	 cuvintelor	 de	 semnifica	 lumea,	 apoi,	manipulând	 cuvintele,	 povestitorul	
modifică	felul	în	care	experimentează	lumea”.13	Experiența	Vioarei	Oroian	este,	parțial,	
experiența	bătănienților,	iar	reașezarea	în	lume	prin	poveste	este	maniera	prin	care	o	
comunitate	își	recuperează,	prin	vocile	membrilor	ei,	deopotrivă	memoria	și	istoria.	

puteau	locui	doar	câteva	săptămâni,	fiind	nevoiți	ca	după	această	perioadă	să	se	căsătorească.”	scrie	
Emilia	Martin	în	Maria	Berenyi	(ed.),	op. cit.,	p.	121.

12 rodolfo	 Maggio,	 the anthropology of storytelling and the storytelling of anthropology,	 http://
compaso.eu/wp-content/uploads/2015/02/Compaso2014-52-Maggio.pdf,	accesat	la	24.03.2017.

13 Jackson,	2000,	apud	Maggio,	ibidem.
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Și DACă nu CiteA,  
el ne PoveSteA nouă… 

amintiri	și	povestiri	de	la	Otlaca	Pustă

ot l aca Pu s tă, Pu s z tao t t l a k a,  
ot l aca mi că, Pu s ta ol t l ăc i i…
„Otlaca	Pustă,	Otlaca	Mică,	 sau	—	cum	 îi	mai	 spun	 câteodată,	 cu	o	 evidentă	

dorință	 de	 marcare	 a	 identității	 locale	 care	 aduce,	 însă,	 cu	 sine	 şi	 o	 involuntară	
arhaicizare,	 localnicii	—	Pusta	Otlăcii,	 este	un	mic	sat	din	Ungaria,	un	sat	 în	care	
locuiesc	 (și)	 români,	 situat	 la	hotarul	 cu	Grăniceri	 (fost,	 cândva,	Otlaca	Mare),	din	
românia,	din	județul	arad”1.	–	notam	în	jurnalul	de	teren,	la	întoarcerea	din	prima	
descindere	în	această	localitate,	în	vara	lui	2006.	

Prezentând-o	 succint,	 documentariștii	 comunităților	 românești	 din	 Ungaria	
consemnează,	la	rândul	lor:	„Comuna	Otlaca	Pustă	este	o	localitate	cu	totul	nouă.	Pe	
locul	unde	se	găsește	comuna	de	azi,	la	sfârșitul	secolului	al	XIX-lea	se	găseau	numai	
câteva	cătune,	ca	apoi,	la	începutul	secolului	al	XX-lea,	numărul	acelora	care	s-au	așezat	
să	crească	în	mod	foarte	simțitor,	pentru	că	fiecare	familie	care	s-a	așezat	aici	a	primit	în	
mod	gratuit	teren	dăruit	de	către	proprietarul	român	ștefan	rusu,	supranumit	Părădaică,	
pentru	a-și	putea	construi	casele	lor	proprii2”.	Sau,	în	alți	termeni	și	referindu-se	la	altă	
perioadă	istorică:	„Otlaca-Pustă	a	devenit	localitate	independentă	numai	în	anul	1939.	
românii	au	trăit	și	trăiesc	și	azi	numai	în	partea	satului	numită	Tőkfalu”3.	

1 Otilia	Hedeșan,	Salutări de la otlaca,	în	„Orizont”,	nr.	6,	iunie	2007,	p.	22.
2 Teodor	 Misaroș,	 Din istoria comunităților bisericești ortodoxe române din ungaria,	 Uniunea	
Culturală	a	românilor	din	Ungaria,	Ed.	a	II-a,	Giula,	2002,	p.	203.	

3 Emilia	Martin,	Sărbătorile calendaristice ale românilor din ungaria,	 Institutul	 de	 Cercetări	 al	
românilor	din	Ungaria,	Giula,	2003,	p.	19.	



158 Doamnele au vreme

între	reperele	istorice	ale	locului	trebuie	notate,	în	1898,	construcția	unei	școli	
confesionale,	 unde	 avea	 loc	 și	 serviciul	 religios,	 școală	 ridicată	 prin	 contribuția	 lui	
ștefan	rusu	care,	cu	aceeași	ocazie,	face	și	o	„donație	de	34	de	iugăre	de	pământ	pentru	
a	putea	să	se	susțină	preotul	și	învățătorul”4.	Mai	apoi,	în	anul	1912,	satul	primește	
statutul	de	parohie	matră,	după	cum	notează	Teodor	Misaroș,	 cronicarul	parohiilor	
ortodoxe	ale	românilor	din	Ungaria:	„(…)	s-a	încuviințat	cererea	credincioșilor	de	la	
Puszta	Meggyes,	hotărându-se	totodată	să	se	aducă	cele	mai	calde	mulțumiri	ctitorului	
ștefan	 rusu	 și	 soției	 sale	 Zenobia	 drăgan,	 locuitori	 în	 Otlaca,	 pentru	 jertfa	 fără	
margini,	pe	care	au	adus-o	din	dragoste	pentru	lege	și	neam…”5.	Ca	efect	direct,	cu	
începere	din	1913,	Otlaca	are	propriii	preoți,	pomeniți,	mereu,	în	povestirile	oamenilor,	
ca	adevărate	borne	ale	timpului	în	care	s-au	petrecut	diverse	evenimente	istorice	sau	
cele	mai	varii	întâmplări	personale.	

Otlăcanii	 au	 configurat,	 în	 timp,	mai	multe	 variante	 ale	 unui	 adevărat	mit	 de	
întemeiere	a	satului	lor.	dincolo	de	detalii,	pe	care	le-am	aflat	din	discuții	numeroase,	
difuze,	lacunare,	cu	trecerea	frecventă	și	naturală	de	la	română	la	maghiară	și,	mai	
ales,	pline	de	suspensii	care	ar	fi	necesitat	compliniri	prin	activarea	unor	cunoștințe	
anterioare,	trama	sa	principală	este	una	desul	de	simplă.	O	rezum,	așa	cum	am	notat-o	
în	jurnalul	de	teren:	„Cândva,	înainte	de	bătaia	cea	mare,	un	bărbat	energic	şi,	după	
cele	mai	multe	estimări,	bogat	şi	norocos	a	decis	să	cumpere	pământul	unde	este	astăzi	
situat	satul.	a	determinat	rapid	o	mutare	de	populație,	dând	fiecăruia	dintre	cei	dispuși	
să	vină	aici	trei	iugăre	de	pământ	şi	construind,	pe	seama	sa,	o	biserică.	în	aceasta	
biserică,	de	altfel,	chipul	său	de	ctitor	ca	și	chipul	soției	sale	pot	fi	văzute	încă,	în	tușe	
descriptiv-realiste”.	

Mitul	întemeierii	Otlăcii	Mici	se	dovedește,	astfel,	unul	care	se	construiește	în	jurul	
unui	erou	întemeietor.	acesta	este,	pe	de	o	parte,	un	personaj	suficient	de	apropiat	în	timp	

4	 Teodor	Misaroș, op. cit.,	p.	204.	
5	 Ibid.,	p.	204	–	205.
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pentru	a	putea	fi	legat,	prin	fire	palpabile,	de	actualitate.	astfel,	întâmplările	se	raportează	
la	 un	 eveniment	 istoric	 clar,	Primul	război	Mondial;	 apoi,	 chipul	 său,	 în	 fotografie	de	
epocă,	se	poate	vedea,	ca	într-un	album	de	familie	votiv,	pe	peretele	bisericii.	Pe	de	altă	
parte,	de	dincolo	de	intervalul	de	peste	un	secol	care	îl	separă	de	prezent,	eroul	întemeietor	
pare	să	fi	pierdut	o	serie	de	determinări	concrete,	care	sunt	proprii	persoanelor	reale:	în	
locul	numelui	se	folosește,	adesea,	porecla	mai	degrabă	persiflantă	Părădaică;	 întreaga	
motivație	 a	 cumpărării	 pământului	 și	 a	 determinării	migrației	 este	 trecută	 sub	 tăcere,	
decantându-se,	astfel,	un	illud tempus	senin	și,	în	mod	evident,	primordial.

Totodată,	mitul	 întemeietor	 se	 află	 într-o	permanentă	 concurență	hermeneutică	
cu	realitatea	că	familiile	de	români	din	Otlaca	Pustă	au	încă	memoria	înrudirii	 lor	cu	
locuitorii	din	Otlaca	Mare	(azi	Grăniceri,	din	românia).	Memoria	sătenilor	care	mai	știu	
și	că	strămoșii	lor	pare	să	fi	roit	aici	de	la	un	sat-matcă	‒	un	sat	care,	în	ultima	sută	de	ani,	
s-a	îndepărtat	mereu,	întâi	datorită	trasării	granițelor	statale	după	Trianon,	apoi	datorită	
închiderii	granițelor,	în	perioada	comunistă	și,	în	cele	din	urmă,	urmare	a	îndepărtării	
firești	a	gradelor	de	rudenie,	odată	cu	trecerea	timpului	‒	este	una	binecunoscută.	Multe	
familii	își	amintesc	încă	de	strămoșii	lor	veniți	pe	acest	amplasament	de	la	Otlaca	Mare	
și	nu	ezită	să	îl	menționeze	în	povestirile	lor:	Bistoș că de acolo o venit. De acolo, persze. 
Moșu… Acela o fost tata lu tata. io nu-mi aduc aminte…

Pe r s o na l i tăț i l o ca l e:  
„bac e mi h a i Pu r d i,  P ov e s t i t o r r o m â n”
după	ce,	în	deceniul	al	șaptelea	al	secolului	trecut,	profesorul	domokos	Sámuel,	de	

la	Catedra	de	română	a	Universității	din	Budapesta	a	reușit	să	publice	repertoriul	quasi-
integral	de	basme	al	 lui	Vasile	Gurzău6,	din	Micherechi,	 intelectualii	din	comunitatea	

6	 V.	vasile gurzău magyar és román nyelvű meséi,	Budapesta,	akadémiai	Kiadó,	1968;	reeditare	
Otilia	Hedeșan	(coord.),	Mihaela	Bucin,	Florentina	Leucuția,	Dacă n-ar vu fi nu s-ar vu povesti…, 
Antologia povestitorilor români din ungaria,	București,	Paideia,	2007,	p.	31	–	164.	
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românească	din	Ungaria	au	asumat	prezervarea	propriului	patrimoniu	cultural	imaterial	
și	au	produs,	la	rândul	lor,	mai	multe	culegeri	de	tradiții.	între	acestea,	un	loc	important	
îl	ocupă	colecția	de	basme	datorată	unui	povestitor	din	Otlaca	Pustă,	Mihai	Purdi7.	

Caracterizându-i	 sumar	 basmele,	 etnografa	 maghiară	 Ágnes	 Kovács	 nota:	
„Trăsăturile	unui	mod	de	viață	 irevocabil	 trecut,	 împreună	cu	bogăția	 sa	materială	
și	 sentimentală	nu	 reies	nicăieri	 neorganic	 din	 text,	 obiectele	 și	 obiceiurile	 nu	 sunt	
amintite	 niciodată	 fără	 motiv,	 chiar	 dimpotrivă,	 fac	 mai	 bogate,	 mai	 plastice	 cele	
povestite,	 fac	mai	 nuanțat	modul	 de	 exprimare”8.	 de	 fapt,	 basmele	 din	 colecție	 se	

7 alexandru	Hoțopan,	Poveștile lui Mihai Purdi,	Budapesta,	Editura	didactică,	1977;	reeditare	Otilia	
Hedeșan,	Mihaela	Bucin,	Florentina	Leucuția, op.cit.,	pp.	335	–	442. 

8	 Ágnes	 Kovács,	 Modul de gândire, cultura materială și obiceiurile românilor din ungaria 
oglindite în poveștile lui Mihai Purdi,	 în	 „din	 tradițiile	 populare	 ale	 românilor	 din	 Ungaria	 /	 
a	magyarországi	románok	néprajza”,	Editura	didactică,	Budapesta,	1983,	4,	p.	71.	

Florica Godja,  
otlaca Pustă, 2006
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disting	pe	de	o	parte	prin	respectarea	canoanelor	
acțiunilor,	pe	de	alta,	prin	inventivitatea	verbală,	
o	 mulțime	 de	 expresii	 memorabile,	 adesea	 doar	
adiacente	cu	lumea	basmului,	punctând	derularea	
poveștii.	

de-a	 lungul	 ultimelor	 decenii,	 alături	 de	
Teodor	 șimonca,	 din	 Chitighaz9,	 Mihai	 Purdi	 și	
Vasile	 Gurzău	 au	 fost	 priviți	 ca	 un	 grup	 select	
de	creatori	populari	și	s-au	bucurat	de	aprecierea	
propriei	comunități,	cea	a	românilor	din	Ungaria.	
asocierea	 lor	permanentă	 i-a	transformat	 într-un	
adevărat	 „triumvirat”	 al	 povestitorilor	 talentați	
și	 mai	 ales	 reprezentativi	 pentru	 cultura	 locală.	
Prezenți	 în	 programele	 de	 învățământ	 de	 la	
ciclul	preșcolar	până	 la	programa	de	bacalaureat,	
patrimonializați	 ei	 înșiși,	 nu	 doar	 repertoriile	 lor,	
în	 sensul	 în	 care	 fiecare	 dintre	 ei	 a	 fost	 omagiat	
printr-un	concurs	de	povestiri	care	îi	poartă	numele	
și	printr-o	plăcuță	memorială,	povestitorii	 români	
din	 Ungaria	 s-au	 transformat	 într-un	 adevărat	
reper	cultural	al	propriului	grup	etnic.	Cum	notam	
și	într-o	analiză	intermediară	a	cercetărilor	mele	în	
comunitățile	de	români	din	Ungaria:	„Nu	am	putut,	
astfel,	să	nu	constat	că	în	timp	ce	cărțile	(cu	basme)	

9	 idem, împăratul Alb și împăratul roșu,	 Budapesta,	
Editura	 didactică,	 1982;	 reeditare	 Otilia	 Hedeșan,	
Mihaela	Bucin,	Florentina	Leucuția, op.cit.,	p.	165	–	338.	

mihai Purdi; 

Fotografie din arhiva 
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tipărite	între	1963	și	1982	au	devenit	adevărate	rarități	bibliografice	și	în	condițiile	în	
care	chiar	puținele	volume	disponibile	se	vădea	că	au	pagini	încă	nerăsfoite,	subiectul	
povestitorilor	 s-a	 relansat	 angrenând	 gesturi	 și	 acțiuni	 multiple	 și	 extrem	 de	 dense	
semantic”10.	

în	mod	 suplimentar,	 în	 ceea	 ce	 îl	 privește	 pe	Mihai	Purdi,	 cu	 un	 an	 înaintea	
cercetărilor	la	Otlaca-Pustă,	numele	său	fusese	preluat	de	o	asociație	culturală	inițiată	
de	o	nepoată,	asociație	cu	scopuri	civice	și	care,	dealtfel,	și	câștigase	alegerile	locale.	
Privind	 lucrurile	 din	 afara	 comunității,	 din	 filele	 tomurilor	 de	 etnografie	 sau	 din	
paginile	de	net,	Mihai	Purdi,	povestitorul	de	 la	Otlaca	Pustă	părea	a	fi	un	actor	pe	
un	itinerar	simbolic	complex,	când	tezaur	al	memoriei	 locale,	când	voce	inspirată	în	
transmiterea	tradiției	 locale,	când	girant	al	unei	umbrele	generoase	sub	care	se	pot	
ascunde	semnificații	deschise,	diferite	în	funcție	de	împrejurări.	am	decis	să	aflu	ce	
cred	cei	care	îl	puteau	privi	de	aproape,	astfel	că	le-am	căutat,	cu	ajutorul	Mihaelei	
Bucin,	pe	fiicele	sale	cu	care	am	și	discutat.	

în t r e s i n G u r ătat e ș i  s o l i da r i tat e:  P ov e s t i r i l e

în	27	august	2006,	am	vizitat-o	mai	 întâi	pe	Ana Bocsorné, fiica	cea	mare	a	
povestitorului.	Mihaela	Bucin,	 care	 locuise	 în	 sat,	 a	 condus	 întreaga	discuție.	Fiica	
povestitorului	 ne-a	 vorbit	 o	 lungă	 bucată	 de	 timp	 în	maghiară.	Nu	 am	o	 explicație	
pentru	această	opțiune,	iar	ideea	că	femeia	nu	știe	românește	nu	se	susține,	dovadă	fiind	
claritatea	cu	care	a	punctat	și	în	românește	câteva	lucruri	despre	tatăl	său.	Nu	ignor	
însă	că	Mihaela	Bucin	era	recunoscută	ca	un	interlocutor	care	ține	de	„intelighenția”	
locală,	ori	 limba	 locală	„cultă”	este	cea	maghiară.	în	ceea	ce	mă	privește,	 în	pofida	
faptului	 că	 nu	 știu	 maghiară,	 educația	 mea	 de	 persoană	 crescută	 în	 comunități	

10 Otilia	Hedeșan,	vasile gurzău, teodor Șimonca, Mihai Purdi. Strategii de revalorificare,	în	„din	
tradițiile	 populare	 ale	 românilor	 din	 Ungaria	 /	 a	 magyarországi	 románok	 néprajza”,	 Editura	
didactică,	Budapesta,	15,	2008,	p.	9.	
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multiculturale,	 în	 special	 copilăria	 într-un	 sat	 româno-maghiar,	m-a	 determinat	 să	
ascult	 toate	 explicațiile	 femeii,	 încercând	 să	 le	 înțeleg	 în	 funcție	 de	 intonație	 și	 de	
cuvintele	sau	expresiile	cunoscute,	reacționând	ca	atare	în	comunicare.

La	un	moment	dat,	Mihaela	Bucin	a	lansat	o	întrebare	foarte	generală	în	română:	
vă aduceți aminte de tatăl dumneavoastră? Cum vi-l aduceți aminte?,	iar	ana-néni	a	
răspuns	următoarele:

Dă câte ori avem ceva în brâncă ne aducem aminte dă el, săracu, că tare o fost 
om preceput. n-o fost om învățat, că n-o avut numa șasă clasă… 

tata o murit, 74 dă ani o avut, în 78 îmi pare că… Bunicu o fost în bătaie și 
o murit, numa moșu a lu tata, acela o fost cu el nu știu câți ani, da și-acela o orbit, 
o fost uărb. Apu știu că am fost atâta fătuță, apu: haida, fată, haida aici cu mine… 
o-avut acolo unde am șezut o căsuță… o sobă așa, dă chilin… Apu îi ducea mama dă 
mâncat… Mai vine el așe, când și când, mă prinde dă brâncă, apu io îl ducem afar-
oleacă… el o povestit, da, că dân el o știut și tata tăte povești. tare multe-o povestit. 
ei, pruncule, io când am fost prunc, făcea… Cum o grijit afară dă vaci, dă porci, că 
dară atunci așa o fost. 

tata cantor o fost în douăzăci și nu știu câți ani, tare multă vreme. n-o fost cătană 
el… în bătaie, dară după ce o fost gata bătaie, or venit sărbătorile. el o fost popa, el o 
fost cantoru, aici la besărică, tăte el o fost. Persze, c-atunci oamenii umblau la besărică, 
c-amu nu să duc așe tare, că tânării ăștia nu mărg, numa noi care suntem mai dă 
vârsta a treia, noi merem. Așe că o umblat cu cruce, că atunce tare mult or șezut la 
sălașuri oaminii. Apu mere cu cruce și p-acolo, cu doi prunci. (…) Dup-aceea o apucat 
cu poveștile. Știi cum era, că atunci era că umblau laolaltă oamenii, nu ca amu că e teve, 
radio, atunci n-o fost radio, numai umblau oamenii așe laolaltă, să jucau d-a cărțile. Și 
atunce să puneu și povesteu. Apu și noi am fost acolo, n-am fost dă chilin. 
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Câteva	ore	mai	 târziu,	am	ajuns	 la	 casa	celei	de-a	doua	fiice	a	povestitorului,	
Florica godzsané. Spre	deosebire	de	sora	sa,	Florica	a	vorbit	vreme	de	două	ore	în	
românește,	în	mod	aproape	compulsiv.	înainte	de	a	i	se	pune	vreo	întrebare	și	fără	a	
putea	fi	direcționată	spre	o	temă	de	interes	ori	spre	alta,	ea	a	oferit	numeroase	detalii	
despre	întreaga	sa	familie.	de	la	bunicul	tatălui	său,	pe	care	și-l	amintește	doar	din	
povestirile	surorii	mai	mari,	dar	despre	care	știe	că	a	venit	aici	la	întemeierea	satului,	
referindu-se	apoi	 la	 tatăl	 său	și,	 în	cele	din	urmă,	 la	fiica	și	nepoții	 care	studiau	 la	
Universitatea	din	Szeged,	Florica-néni	a	prezentat	sintetic,	în	pofida	unor	incoerențe,	
povestea	a	nu	mai	puțin	de	șase	generații	dintr-un	neam	de	la	Otlaca	Pustă.	în	anul	
2006,	 când	 am	vizitat-o,	 înaintașii	 săi	muriseră,	 iar	 fiica	 și	 nepoții	 se	mutaseră	 la	
oraș.	rolul	Floricăi	Godzsané	părea	 să	 fie	 acela	de	a	 face	 legătura	 între	 cele	două	
părți	ale	neamului	său,	părți	absente	din	sat	în	mod	concret,	însă	evidente	în	planul	
memoriei.	între	această	singurătate	și	această	solidaritate	mi	s-a	părut	că	oscilează	
mereu	povestea	sa	abundentă	și	pe	alocuri	haotică.	

mihai Purdi cu soția;

Fotografie din arhiva 
familiei, anii ‘70
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io samăn pă tata tare bine… Și jejitile mele, vezi? (…) tare i-o plăcut să lucre și 
i-o plăcut că dă îi făcut ceva, să fie făcut atunci. el o fost și pantofar, o știut să facă 
țâpele. Așa, tăt o mărs încoace-ncolo și-o văzut și o luat ce-i trabă la ele. Și orice i-ai 
dat, el tăte le-o știut face, orice. Și m-o-nvățat și pă mine că o zâs: taichii, nu știi cât 
trăiești că când ț-a pica bine, când îi pute folosî lucru aiesta.

(…) el o fost cantor… Pă el o vrut odată să-l ducă la Peșt să înveță… Pă el nu 
l-o lăsat părințî, că o fost tare bolnav. el la optsprăzece ani așa o fost dă bolnav că 
și hanile ele dă moarte le-o pregătit buna. Și o avut glas bun tare, ș-ap-or vrut să-l 
ducă la Budapesta să înveță. (…) Ș-atunci el o umblat la părintele Duma și o-nvățat a 
cânta, tata… tare bun glas o avut și i-o plăcut dă el… Și când o fost părintile beteag, 
atunci o umblat și cu crucea. Și hora mortului o avut. io atâta am cotat-o în popire, 
că am mai avut aicea la mine vo câteva, nicări n-am aflat. Așa, hora mortului o 
cântat la tăt mortu. Popirele aștea nu știu ce s-o făcut cu ele, nu știu, că atâta am 
cotat… Chiar mi-am adus aminte că și la românia am dus la șogoru, la cumnatu, că 

Casa familiei lui mihai Purdi; 
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și el o fost cantor. Și-o zâs, când o horit… când o cântat hora mortului, toți or vinit 
și l-or dus și la ei. 

(…) Moșu… Acela o fost tata lu tata. io nu-mi aduc aminte… Poate că dacă l-aș 
vedea undeva în fotografie, poate că mi-aș aduce aminte… el o fost orb, săracu, și i-or 
făcut cruce nante cu tri zâle. Da el: fă-o, fă-o, taichii, zâce, c-astăzi-mâne mă duc! la 
tri zâle nante dă ce-o murit i-o vinit viderea. el tare o fost om bun, bace grăvilă. Și 
tata o avut și o soră care o murit tare tânără, la douăzăci și doi dă ani. Zâce că estă 
un pat pă care pun așa mortu, și ea s-o culcat pă pat și, zâce, no, astăzi-mâne mă 
duceți și pă mine. Și și tata, nante dă ce-o murit, apu o fost acolo, pân morminte, pă la 
tăți o fost. Da io zâc: Ce faci, tată? Da, mă uit aici, c-aici mi-i sora, aici mi-s părinții 
mei, no… Pă tăți i-o cotat și, când o vinit în lontru, zâce, no, am fost pân morminte 
și i-am cotat p-a noști, pă tăți, și p-a tăi și p-a mei. Și, zâce, știi tu că mai avem noi 
morți și înt-altu sat, că și în Chitighaz o avut mama o soră, numai aceea așa o fost că 
or crescut laolaltă. Apu și la românia o fost la morți, la otlaca, cu motoru. nante dă 
ce o murit cu vo tri-patru săptămâni, că nu mult o fost bolnav tata. 

(…) Apăi șideam așa toți. Și dacă nu citea, el ne povestea nouă. Și ne spunea 
dă lume, ce este-n lume, că avea ziar, în sat el numai avea ziar. Că inde îi bătaie, 
înde este ape… Dacă ne urem, atunci mai povesteam de altele. își aducea el aminte să 
spună o dă una o dă alta, să să traducă una pă alta, dară. Stătem și noi ca pruncii 
ș-ascultam și-atunci: no, la culcate, fete, ș-atunci el iară să pune și cite. 

(…) D-păi el în tătă dimineața ouă mânca, așe și cafea. Ș-apăi zama-i tare 
plăce, ierte-l Dumnezo. D-apăi lunea era mai tare aluat stors, o rămâne dă duminica, 
atunce ce le mâncam. Marța era, așa, curechi mănunțăl, tare-i plăcea și la tata, așa 
cu carne, nu umplut, numai așa, mănunțăl. Apu miercurea era papricaș, crumpli 
papricaș. nu țâneam post. țâneam toamna, când făcea tata oloi dă ludaie, ducea la 
Alete și acolo făcea oloi dă ludaie. Atunci sâmbăta făcea mama plăcintă, tăiam puiu, 
îl lăsam în fântână, să fie gata și tăgășeam pantofii toți, spălam masa cu perneu, așa, 
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dă lemne, să fie mândră. Ș-apu dimineața ne scălda mama, ne sculcam și prânzam și 
merem la besărică. tata nu prânze. 

(…) Atâta îl visez… Că i-o făcut chip la urmă, așa cum o sfărmat tata, o sfărmat 
tenchi și cânta și-acole. Și așa chipul l-or închipărit, apui gândești că și amu îl văd 
cum șede așe la masă și vorbește… numai gândești că ptere așe dânantea me, știi… Pă 
mama, tare… o, cu mama vorbăsc și tăt îmi spune că cum și ce… tăt îmi spune, săraca, 
că cum o fost când o fost ea tânără, o visăz amu… Că ea n-o avut mamă, săraca, că o 
murit mamă-sa când o fost dă nouă ani. Și tăt așa o fost, la altu. Ș-apu zâce că o țâpau 
afară cu gâștile, apu era rauă, vara… Atunci juca pă lângă bâtă, știi, avea bâtă, zâce 
că tăt roata bătea să nu-i fie frig la picioare. Și pă pământ durme, nu ca amu… Apu 
o lăsat-o unchi-so-n fântână să-i coate brișca… Să coate-acolo-n apă brișca, poți să 
gândești, ce om o fost… o lăsat el acolo în videre, da apa o fost dă două metăre…

Privite	împreună,	cele	două	povestiri	contribuie,	mai	întâi,	la	configurarea	unui	
portret	destul	de	nuanțat	și	de	complex	al	tatălui	celor	două	povestitoare,	Mihai	Purdi	/	
bace	Purdi	/	bace	Mihai.	La	întoarcerea	din	sat,	notam	fugar	în	jurnalul	de	teren	despre	
„bătrânul	Mihai	Purdi,	cantor	la	biserică	şi	suplinitor	al	preotului	în	vremurile	grele	
ale	războiului,	omul	care	a	scris	la	moartea	fiecăruia	dintre	consătenii	pe	care	a	apucat	
să-i	conducă	la	groapă	horile morților	şi	care,	printr-un	complex	de	împrejurări,	şi-a	
comunicat	unui	culegător	harnic,	care	i	le-a	adunat	între	paginile	unei	cărți,	poveștile	
spuse	în	familia	sa”.

reinterpretând	aceste	relatări,	cred	că	ele	construiesc	 imaginea	unui	personaj	
care	glisează	cu	o	anumită	constanță	 între	două	nivele.	Pe	de	o	parte,	Mihai	Purdi	
rămâne	 un	 tată	 de	 familie	 autoritar,	 uneori	 strașnic	 la	mânie,	 alteori	 fluierând	 ori	
fredonând	prin	curte	și	atelier.	El	se	hrănește	exact	după	rânduiala	satului,	fără	nicio	
extravaganță	care	să	îl	fi	făcut	remarcabil.	deși	preocupat	de	lectură,	de	învățarea	de	
noi	texte	(mai	ales	de	cântece)	sau	de	transcrierea	poveștilor,	el	nu	pare	să	fi	rostit	
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fraze	memorabile,	care	să	fi	marcat	viața	fiicelor	sale	și	pe	care	acestea	să	le	poată	cita	
ori	măcar	evoca	acum.	

Pe	de	altă	parte,	Mihai	Purdi	are	o	reprezentativitate	mai	mare,	 iar	figura	sa	
poate	căpăta	o	semnificație	nouă	în	cadrele	de	referință	ale	întregului	sat.	astfel	„bace	
Mihai	a	umblat	cu	Iordanul	pe	la	sălașele	din	hotarul	Otlăcii	în	anii	Celui	de-al	doilea	
război	Mondial,	 când	acest	 lucru	era	 interzis	ortodocșilor,	ducând	 lumina	credinței	
şi	a	 speranței	 tuturor;	bace	Mihai	a	 învăţat	 singur	să	scrie	 românește,	 ca	să	poată	
pune	în	pagină	o	serie	de	texte	memorabile	ale	comunității	sale;	bace	Mihai	se	suia	
pe	motocicletă	şi	pleca	unde	avea	poftă,	adesea,	însă,	în	românia,	în	satele	de	unde	
veniseră	 înaintaşii	 săi	 cu	 jumătate	de	 secol	 în	urmă;	 înainte	de	a	muri,	 bace	Mihai	
a	străbătut	 toate	cimitirele	din	românia	şi	Ungaria	pe	unde	avea	rude,	ca	să-i	mai	
vadă	 pentru	 ultima	 oară…	Un	om	 responsabil	 şi	 demn,	 curajos	 până	 la	 acceptarea	
martiriului,	puțin	brigand	când	acest	lucru	dădea	bine,	dar	şi	pios	în	situațiile-limită:	
acesta	 este	 personajul	 căruia	 i	 s-a	 construit	 o	 plăcuță	memorială	 lipită	 pe	 casa	 de	

Plăcuța memorială  
a povestitorului mihai Purdi; 

Fotografie din teren, anul 2006
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cultură	din	Otlaca	Pustă	(plăcuță	pe	care	scrie	„Mihai Purdi – povestitor român”.),	al	
cărui	nume	este	purtat	de	o	asociație	culturală	victorioasă	în	alegerile	locale.”11

Protagonist	al	unei	atari	serii	de	fapte,	omul	concret	care	a	fost	„bace	Mihai”	se	
mulează,	 încet-încet,	 pe	 algoritmul	 consacrărilor.	Ca	 în	 toate	 situațiile	 de	 acest	 gen,	
recunoașterea	valorii	sale	se	produce	după	moarte,	iar	faptele	din	timpul	vieții	capătă	
semnificații	acum,	prin	repunerea	lor	în	contextul	dătător	de	sens	al	povestirii	memoriale.	
Mai	mult	decât	atât,	ca	în	orice	hagiografie,	din	povestea	vieţii	omului	concret	care	a	fost	
„bace	Purdi”	se	decantează	momentele	semnificative.	rezultă	astfel	o	poveste	simplificată	
ca	dimensiuni	şi	complicaţie	epică,	însă	densă	semantic.	Miza	sa	este	aceea	de	construi	o	
nouă	personalitate	a	satului,	în	descendența	ctitorului	rusu	–	Părădaică.	

O	 a	 doua	 temă	 care	 poate	 fi	 identificată	 în	 povestirile	 celor	 două	 surori,	 fiice	
ale	 povestitorului	 Mihai	 Purdi,	 este	 cea	 a	 manierei	 în	 care	 au	 fost	 tezaurizate	 și	

11 Otilia	Hedeșan,	Salutări de la otlaca, loc. cit.	

Florica Godja și otilia Hedeșan; 

Fotografie în timpul întrevederii  
de la otlaca Pustă, 2006
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transmise	 basmele	 știute	 de	 înaintașii	 lor.	 Ea	 se	 dezvoltă	 în	 jurul	 a	 două	 imagini,	
corespunzătoare	la	două	generații,	la	două	epoci	istorice	și	la	două	tipuri	de	memorie.	
Mai	întâi,	este	vorba	despe	imaginea	unui	străbunic	orb,	sosit	aici	de	la	întemeierea	
satului,	care	știe	basmele	și	uneori	le	povestește.	în	al	doilea	rând,	este	vorba	despre	
imaginea	unui	tată	disponibil	să	se	documenteze	mereu,	să	afle	mereu	lucruri	noi,	pe	
care	să	le	poate	pune,	în	cele	din	urmă,	pe	hârtie.	Luate	împreună,	cum	de	altfel	au	și	
existat,	cele	două	realități	marchează	simbolic	aproape	un	secol	din	istoria	familiei	și	a	
comunității,	asociind	o	oralitate	primordială,	potențată	intens	de	figura	bunicului	orb	
și	o	scripturalitate	incipientă,	trudită	de	pantofarul-cantor	care	seara	pune	pe	pagină	
poveștile	știute	de	bunicul	său.

în	mod	secvent,	aceste	mărturii	ale	fiicelor	povestitorului	acroșează	o	realitate	
mai	generală	a	culturilor	etnografice	regionale,	aceea	a	(tran)scrierii	de	către	insideri 
a	textelor	tradiționale12,	fenomen	care	nu	este	neobișnuit	în	satele	locuite	de	români	
în	Ungaria13	și	nici	măcar	unic	la	Otlaca	Pustă14.	reflectând	asupra	acestui	fenomen,	
Mihaela	Bucin	constata:	„desigur,	literatura	populară	este	destinată	integral	execuției	
și	 receptării	 orale.	 Trecerea	 la	 forma	 de	 receptare	 a	 lecturii	 implică	 pierderi	 de	
substanță	semantică,	transmiterea	orală	este	singura	capabilă	să	asigure	deplinătatea	
fenomenelor	sincretice.	Fixarea	 folclorului	 în	 forme	definitive,	pierderea	variantelor	
este	o	degradare	valorică.	dar	acestea	în	situația	în	care	folclorul	este	un	fapt	viu,	o	
creație	perpetuă	bazată	pe	păstrarea	tiparelor	dar	și	pe	continua	inovație.”15

12 O	prezentare	mai	detaliată	a	subiectului	în	Otilia	Hedeșan,	Când țăranii încep să scrie…,	în	Cultura 
memoriei în europa Centrală,	 Coordonatori:	 Ciprian	 Vălcan,	 Ilinca	 Ilian,Timișoara,	 Editura	
Universității	de	Vest,	2005,	p.	97–	122.

13 V.	de	ex.	Eva	Kozma,	un manuscris de 257 de texte populare,	notate de Florica otlăcan Frătean,	
în	„Izvorul”,	revistă	de	Etnografie	și	Folclor,	Giula,	1998,	nr.	19.

14 Mihaela	Bucin,	un manuscris folcloric din otlaca-Pustă,	în	„din	tradițiile	populare	ale	românilor	
din	Ungaria	/	a	magyarországi	románok	néprajza”,	Editura	didactică,	Budapesta,	1993,	8,	p.	86	
–	95.	

15 Ibidem,	p.	87.
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Mihai	Purdi	a	pus	în	pagină	două	categorii	de	texte:	basme	și	hore	ale	morților,	
practicând	astfel	o	scripturalitate	recuperatoare	și	patrimonializantă,	 în	primul	caz,	
respectiv	o	scriere	creatoare,	menită	să	conducă	la	o	oralitate	secundă16,	în	al	doilea.

amintirile	anei	Bocsor	 și	 ale	Floricăi	Godja	 sunt	 destul	 de	 estompate	 atunci	
când	 li	 se	 solicită	 să	descrie	 cadrele	 în	 care	 tatăl	 lor	 ar	 fi	 povestit,	 insistând,	 însă,	
asupra	eforturilor	acestuia	de	a	transpune	în	scris	ceea	ce	auzea.	Punând	în	pagină	
povestirile	știute	în	primul	rând	de	la	bunicul	său,	dar	și	de	la	alți	oameni	din	sat,	Mihai	
Purdi	trebuie	să	fi	conștientizat	valoarea	de	reprezentare	comunitară	a	acestor	texte.	
„Judecata	implicită	a	lui	(…)	trebuie	să	se	fi	țesut	în	jurul	ideii	că	acele	texte	nu	e	bine	
să	fie	uitate	deoarece	ele	sunt	valoroase	și	ca	atare	au	funcții	simbolice	esențiale	pentru	
întreaga	 comunitate.”17	Totodată,	 însă,	 așa	 cum	 reiese	 și	 din	 amintirile	 celor	 două	
femei,	bace	Purdi	a	fost	un	autodidact	întru	ale	scrisului	în	limba	română,	astfel	încât	
munca	depusă	cată	să	fie	înțeleasă	în	deplina	sa	dificultate.

în	 ceea	 ce	 privește	 horele	morților,	 numite	 adesea	 verșuri,	 trebuie	 subliniat	 că	
acestea	 sunt	 cântece	 funerare	 rituale	 destinate	unui	 singur	deces,	 texte	 cu	un	 statut	
aparte,	 încă	 incert	 definit	 în	 etnografia	 românească.	 Prezentându-le	 în	 mod	 absolut	
pasager,	 Ovidiu	 Bîrlea	 punctează	 doar	 că	 „verșurile	 funebre	 (...)	 sunt	 creații	 ale	
cărturarilor	sătești	pe	care	 le	cântă	numai	diecii	 înainte	de	plecarea	 la	cimitir,	sau	 la	
groapă,	 la	 sfârșitul	 slujbei.	Ele	 circulă	numai	 în	Transilvania,	dar	 slabe	 infiltrații	 au	
fost	 semnalate,	 insular,	 la	 sudul	 sau	 la	 estul	Carpaților”18.	Cântarea	 acestor	 hore	 la	
înmormântările	din	satele	românești	din	Ungaria	este	una	mai	generală19,	destinele	celor	
care	le-au	creat	și,	adesea,	tezaurizat	precum	și	universul	tematic	pe	care	îl	evocă	fiind	
vehiculate	și	ele	ca	reprezentative	pentru	întreaga	comunitate	a	românilor	din	Ungaria.	

16 V.	Paul	Zumthor, la lettre et la voix,	Paris,	Seuil,	1987,	p.	19.	
17 Cf.	Jack	Goody,	entre l’oralité et l’écriture,	Paris,	PUF,	1993,	pp.	91	–	121,	passim.	
18 Ovidiu	Bîrlea,	Folclorul românesc,	I,	București,	Minerva,	1981,	p.	493.	
19 V.	Sámuel	domokos,	horele morților ale lui teodor Sava,	Budapesta,	Tankönyvkiadó,	1989.
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Fragmentare,	 prea	 succinte	 uneori,	 detaliate	 până	 la	 a	 fi	 bavarde	 altădată,	
povestirile	anei	Bocsor	și	ale	Floricăi	Godja	configurează	o	 lume	patriarhală	 în	cel	
mai	strict	sens	al	cuvântului,	evidențiind,	în	cadrul	acesteia,	figura	tatălui,	bace	Mihai	
/	Mihai	Purdi	–	povestitor	român.	așa	cum	sugerează	și	cele	două	apelative,	este	o	
figură	complexă,	personalizată	de	o	serie	de	semne	mărunte	și	de	amintiri	picante,	dar	
și	instituționalizată	asemeni	unei	metafore	a	vieții	satului	tradițional	locuit	de	români	
în	ultima	jumătate	de	secol.	
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abrac,	s.	n.	defectiv	de	pl.	–	grăunțe	(ovăs)	
care	se	dau	hrană	animalelor	(cailor).

acărcât,	pron.,	adv.	–	oricât.	
acărce,	pron.	–	orice.	
ai,	s.	defectiv	de	plural	–	usturoi.	
aieu,	s.	n.	–	vapor.
akur,	mag.	–	apoi.	
alaș, s.	n.	–	scenă,	podium.
alcum,	adv.	–	altfel.
aldui,	vb.	–	a	binecuvânta. 
alomas,	s.	f.–	gară.
aluat,	s.	n.	defectiv	de	plural	– tăiței.
arădica,	vb.	– a	ridica;	a	crește	un	copil;	
reflexiv,	a se arădica – a	crește.
bănui	(a-și)	vb.	–	a-i	fi	milă,	a-i	părea	rău.
bărnaci,	adj.–	brunet.
bătaie,	s.	f.	–	război.
bătrân	(mai bătrân)	– mai	mare	dintre	frați	
(indiferent	de	vârstă).

befeturi,	s.	n.	defectiv	de	sg.	–	compoturi.
beteag,	adj.	–	bolnav.
bistoș, adv.	– sigur.
bitang,	s.	m.	–	copil	din	flori,	nelegitim,	orfan.
bițigli,	subst.	–	bicicletă.

blăstămat,	adj.	–	despre	copii:	rău,	
neastâmpărat;	despre	adulți:	rău,	ticălos.

boconci,	s.	m.	–	bocanci.
bold,	s.	n.	–	magazin,	prăvălie.
bombălât,	vb.	participiu	–	bombardat.
bontă,	s.	f.	–	bundă,	blană,	bitușă.
boșoloacă,	s.	f.	–	mascat	cu	ocazia	cinei	de	la	
tăierea	porcului.

botă,	s.	f.	–	băț.
box,	s.	n.	defectiv	de	plural	–	piele.
brâncă,	s.	f.	–	mână.
brișcă,	s.	f.	–	briceag.	
briști,	vb.	–	a	se	tăia	cu	briceagul	(de	la	

brișcă).
bubuțoi, adv.	– în	capul	oaselor.
budigălași,	s.	m.	defectiv	de	sg.	–	chiloței.
bun,	s.	m.	–	bunic.
bună,	s.	f.	–	bunică.
buntuzî,	vb.	tranz.	–	a	răscoli	(o	cameră),	a	
dărâma,	a	face	dezordine.

bus,	s.	n.	–	autobus.
cafă,	s.	f.	–	cafea. 
casă,	s.	f.	–	casă,	cameră.
căbat,	s.	n.	– palton,	haină.

GLOSar
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călăuz,	s.	m.	–	controlor	pe	tren.
căput,	s.	n.	–	poartă.
cârpă,	s.	f.	–	năframă,	batic.
cârpuță,	s.	f.	–	batistă.
chervai,	s.	n.	defectiv	de	plural	–	bâlci.	
cigăli,	vb.	–	a	pârjoli	(porcul).
ciledi,	s.	n.	–	familie	(cu	copii).
cioareci,	s.	m.	–	pantaloni	de	purtat	la	cizme.
ciomag,	s.	n.	– bagaj.
ciont,	s.	n.	–	os.	
ciopor,	s.	n.	–	cireadă,	turmă.
cioport,	s.	n.	–	cooperativă	agricolă.
cipcă,	s.	f.	–	dantelă.
ciufuli,	vb.	–		porecli.
ciupă,	s.	f.	–	covată,	albie.
clop,	s.	n.	–	pălărie.
coardă,	s.	f. – cozonac.
cocie,	s.	f.	–	căruță,	vagon	de	tren.
cociș,	s.	m.	–	vizitiu,	căruțaș.
copârșeu,	s.	n.	–	sicriu.	
corhei,	adj.	– bețiv.
coricaș,	s.	n.	–	bici.
corn,	s.	n.	–	colț
corobeț,	s.	n.	–	măr	pădureț.
corobeță,	s.	f.	pl.	–	fructe.
cotarcă,	s.	f.	–	hambar.
cototoare,	s.	f.	–	oglindă.

coțcă,	s.	f. – cubuleț,	pătrățea.
coțchiță,	s.	f.	–	pătrățel.
coțcorindele,	s.	f.,	depreciativ	– prăjiturele	în	
formă	de	cubulețe.

crăciuna,	vb.	–	a	sărbători	Crăciunul.
credenț,	s.	n.	–	bufet,	raft.
crestul	(kerestur)	adv.	–	fără	a	ocoli,	direct,	
de-a	dreptul,	în	diagonală.

croampă,	s.	f.	– cartof.
crumpă,	s.	f.	–	cartof.
crumpli	s.	n.	plural	–	cartofi.
cucurbău,	s.	n.	–	lut	modelat	de	copii	în	
cadrul	unui	joc	tradițional.

cucuțăi,	s.	m.,	defectiv	de	sg.–	colăcei	
speciali	pentru	Crăciun.

curechi,	s.	n.	defectiv	de	pl.	–	varză;	curechi 
mânânțăl	–	varză	tăiată	mărunt;	curechi 
umplut	–	sarmale.

dande,	adv.	– unde.
dapu,	adv.	–	apoi,	d-apoi.
dărab,	s.	n. – bucată.
dădut,	vb.	participiu	–	dat.
dărăli,	vb. – măcinat,	mărunțit.
deca,	s.	f. – decagram.
deită,	s.	f.	–	adunare	(seara	acasă	la	cineva).
delin, s. n. – bumbac subțire.
dirept,	adj.	–	drept;	a fi dirept	–	a	fi	adevărat.
doloc,	adv. – imediat.	
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domnie,	s.	f.	–	moșie.
dos,	s.	n.	–	prosop.
drot, s.	n.	– sârmă.
duhan,	s.	n.	–	tutun.
duhăni,	vb.	–	a	fuma.	
duleu,	s.	n.	– hotar,	drum	de	țară	printre	
parcele.

faină,	adj.	–	frumos.
faită/foită,	s.	f. – neam,	familie,	fel,	
sortiment.

fărină,	s.	f.	–	făină.
fedeu,	s.	n.	–	capac	de	cratiță.
fești,	vb.	–	a	vopsi,	a	zugrăvi.
firhang,	s.	n.	–	perdea.
gaci,	s.	defectiv	de	singular	–	izmene.	
galiță,	s.	f. – găină,	pasăre	de	curte.
gaz,	s.	n.	– sobă	de	gătit	cu	gaze.
gazdă,	s.	m.	-	cap	de	familie,	bogat,	înstărit.
găzdac,	s.	m.;	adj.	–	bogat,	avut,	înstărit.
găzdoaie,	-	s.	f.	–	gospodină,	femeie	bogată. 
ghez,	s.	n.	–	tren.
ghiorș,	s.	n.	–	tren	rapid.
goști,	s.	m.	defectiv	de	singular	–	musafiri.
goz,	s.	n.	–	buruieni.
gumă,	s.	f.	–	cauciuc.
guștuli,	vb.	tranz.	–	gusta.
haba,	adv.	–	degeaba,	de	prisos,	în	zadar.

hai,	s.	n.	–	osânză	de	porc.
haioș,	s.	n.	–	prăjitură	foietaj	cu	osânză	de	porc.
haznă,	s.	f. – folos,	tihnă,	a avea haznă	–	a	
avea	parte	(de	ceva/cineva).

hămoacă,	s.	f.	–	nisip.
hibaș,	adj.	–	defect;	despre	oameni	–	cu	
handicap	fizic.

hidede	(higheghe),	s.	f.	–	vioară.
hididuș	(highiduș),	s.	m.	–	lăutar	(care	cântă	
la	vioară).

hori,	vb.	–	cânta.
horoi,	vb.	–	sforăi.	
hotar,	s.	n. – teren	agricol.
hului,	vb.	–	dărâma.
iagă,	s.	f.	–	sticlă.	
inde,	ad.	–	unde.	
intizău,	s.	n.	defectiv	de	plural	–	
administrație.

iosag, s.	n.	–	animalele	(și	păsările)	dintr-o	
gospodărie.

irca,	s.	f.	–	caiet.
iroadă,	s.	f.	–	birou.
iștalău,	s.	n.	–	grajd.	
iugăr,	s.	n.	–	unitate	de	măsură	pentru	
suprafețe	de	teren.

împroşca,	vb.	–	a	împrăștia,	a	risipi.
încelui,	vb.	–	a	păcăli;	a încelui de la cineva 
–	a	convinge	pe	cineva	să-ți	dea.
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închipui	(pe	cineva),	vb. – a	fotografia.
îndălui	(a	se),	vb.	–	a	pleca,	a	porni,	a	începe.
înstimba,	vb.	–	schimba.
întoloca, vb. – a	se	întâlni,	a	se	aduna.
învăli,	vb.	–	a	pune	baticul	pe	cap.
jeb,	s.	n.	–	buzunar.	
jejet,	s.n.	–	deget.
jemle,	s.	f. – chifle.
julani, –	din	Gyula	/	Giula	/	Jula.
junere,	s.	m.	–	ginere.
kepeș,	adj.	– capabil. 
laboș,	s.	n.	–	cratiță.		
laibăr,	s.	n.	–	vestă.	
laviță,	s.	f.	–	bancă.
lăscuță,	s.	f.	–	aluat	în	formă	de	pătrățel.
leaț,	s.	n.,	–	stinghie.
lebeniță,	s.	f.	–	pepene	verde.
ler(ă), –	cuptor.
levente, –	formă	de	pregătire	a	trupelor	
civile	pentru	apărarea	patriei.

leveșe,	s.	f. – supă.
lipideu,	s.	n.	–	cearceaf.
listău – drojdie.
locerlău,	s.	n.	–	stropitoare.
lontru,	adv.	–	înăuntru.
lucraș,	s.	m.	–	lucrător,	angajat.
ludaie,	s.	f.	–	dovleac.	

mai, s. n.  – ficat.
majă,	s.	f.	–	100	de	kilograme.
mașină1,	s.	f.	–	mașină,	batoză,	tren.	
mașină2, s. f. – chibrit. 
mănunți,	s.	m.	pl.	–	mănunchi.	
măroc,	adj.	–	mare,	augmentativ	de	la	mare;	
frate	mai	mare.

mărtaș ,	s.	n.	– sos.
măsăriță,	s.	f.	–	față	de	masă.
mediș,	adv.	–	chiar	așa.
micuț (mai micuț)	– mai	mic	dintre	frați	
(indiferent	de	vârstă).

mihei,	s.	n.	–	atelier	(de	tâmplărie).
mițălă,	s.	f.	–	haină,	palton	bărbătesc.
mneazâză,	s.	f.	–	prânz.
mneu,	pron.	–	meu.
morminți,	s.	m.,	defectiv	de	singular	–	cimitir.
nante,	adv.	–	înainte.
nealcoș,	adj.	–	 îngâmfat.
ni,	interj.	–	uite.
nicării,	adv.	–	nicăieri.
nimuric,	adj.	–	neputincios,	mic,	cu	handicap	
fizic.

noroancă,	s.	f.	–	portocală.
nyakkendő,	–	cravată.
ocoș,	adj.	–	isteț.
ogradă,	s.	f.	–	grădină	de	legume	de	lângă	casă.
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olea (dă) – un	pic	de.
olecuță,	adv.	–		puțin.
oloi,	s.	n.	–	ulei.
oteri,	s.	m.	–	ochelari.
pană,	s.	f.–	floare.
papricaș–	tocăniță.
păsulă,	s.	f.	–	fasole.
pec,	s.	m.	–	brutar.	
pecărie,	s.	f.	–	brutărie.
perneu,	s.	n.,	defectiv	de	plural	–	funungine,	
leșie.

persze	(adv.)	–	desigur.
pilar,	s.	m.	–	negustor,	comerciant.
pingălitoare,	s.	f.	–	aparat	de	fotografiat.
pingălitor, s. m. –	fotograf.
piparcă,	s.	f.	–	ardei.
pipăruș,	s.	n.	–	hârtie,	document.
pirchiță,	s.	f.	–	bibilică.
plăcinte,	s.	f.	–	 prăjituri.
pocoli,	vb.	–	împacheta.
ponosli,	vb.	–	a	se	plânge.
popir,	s.	f.	–	hârtie;	la	plural	–	documente.
pörkölt – tocană.
porodică, s. f. – roșie.
potroci,	vb.	–		a	distruge.
prai,	s.	n.	–	magiun,	gem	de	prune.
prăbăli,	vb. – a	încerca.

prânz,	s.	n.	–	 mic	dejun.
procouță,	s.	f.	–	cuvertură.
puhav, adj.	– moale.
purav,	adj,	-	nervos,	irascibil.
puțuli,	vb.	–		a	curăți,	a	jumuli.
rămas,	adj.	–	înapoiat,	needucat.
repeleu,	s.	n.	–	avion.	
rișcaș,	s.	n.	defectiv	de	plural	–	orez.
ruje,	s.	f.,	defectiv	de	plural	–	floarea	
soarelui;	bâtă dă ruje floarii	–	tulpină	de	
floarea	soarelui.	

săbăiță,	s.	f.	–	croitoreasă.	
sălmăjac,	s.	n.	–	saltea	(de	paie).
sclobod,	adj.	–		liber,	permis.
scluga,	s.	m.	–	slugă.
scoacă,	s.	f.	defectiv	de	plural	–	brânză	dulce.	
secfi,	s.	f.	–	garoafă.
găta (a se),	vb.	–		a	(se)	pregăti	a	se	
îmbrăca,	a	termina.

griji,	vb.	–	a	se	îngriji,	a	se	gospodări.	
peri,	vb.	–		a	dispărea,	a	fi	furat,	a	muri.
petrece,	vb.	–	a	petrece,	a	conduce,	a	trăi.
cânta	(a	se),	vb.	–	a	boci.
urî (a se),	vb.	–	a	se	sătura,	a	se	obosi.
a umba,	vb.	–	a	păți;	a umbla bine;	a umbla 

rău.
îmbie,	vb.	–	a	servi,	a	oferi.
minciuni,	s.	f.	la	plural	–	glume,	povești.



178 Doamnele au vreme

slobod	adj.,	adv. – permis,	expr.	a (nu) fi 
slobod, a (nu)	avea	voie.

sobă,	sobiță,	s.	f.	–	cameră.
sodabicabor,	s.	defectiv	de	pl.	–	bicarbonat	
de	sodiu	alimentar.

solgăbirău,	s.	m.	–	prefect. 
sologare, sologaist – bicarbonatul	de	amoniu	
alimentar.

sotiorașu,	s.	n.	–	sacoșă.	
spetează	(de	chimeșă),	s.	f.	–	partea	de	la	
umeri	a	cămășii.

stătut,	vb.	participiu	–	stat.	
sterț,	s.	n.	– lampă	cu	petrol.
straiță,	s.	f.	–	traistă.
sucă	s.	f.	–	obicei.
sudui,	vb.	–	a	înjura.
szaloncukor – bomboane fondante.
şatră,	s.	f.	–	dugheană,	cort	(la	târg).
şide,	vb.	–	a	sta,	a	locui.
șirăli,	vb.	–	a	trece	cu	un	plug	mic	printre	
rândurile	de	porumb	(operațiune	prealabilă	
prășitului).	

tăgăși,	vb.	–	a	curăța,	a	face	curățenie.
șod,	adj.	–	comic,	glumeț,	(om)	dificil,	
imprevizibil.
şogor,	s.	m.	–	cumnat.
șogoriță,	s.	f.	– cumnată.
șpoher,	s.	n.	–	cuptor	de	gătit.
şuştări,	vb.	–	a	face,	a	repara	pantofi.

tașca,	s.	f.	– geantă, ghiozdan.
taște	(cu	prai),	s.	f.	–	colțunași	cu	gem.
tăgădi, vb. –	a	nega,	a	tăgădui.
tăgăși,	vb.	–	a	face	curățenie.	
tăgășitoare,	s.	f.	–	femeie	de	serviciu,	care	
face	curățenie.

tăleti,	s.	n.	–	grădină,	teren	pe	care	se	
cultivă	legume.

tămădi	(a	se),	vb.	–	a	se	vindeca.
tâpsâie,	s.	f.	–	tavă.
târnaţ,	s.	n.	–	prispă.	
tea,	s.	n.	–	ceai.
teglă,	s.	f.	–	cărămidă.
tenti,	s.	m.	–	porumb.
teve	(s.	n.)	–	televizor;	televiziune.
tică (chică),	s.	f.	–	coadă	(despre	părul	
împletit	în	coadă).

tinzui	(a	se),	vb.	–	a	se	chinui.
tip (chip),	s.	n.	–	fotografie;	a-și face chip/

tip–	a	se	fotografia.
tipări	(chipări),	vb.	–	a	fotografia.
tistaș,	adj.	–		pus	la	punct,	curat,	ordonat,	în	
bună	regulă.

toltiș,	s.	n.	–	drum	de	piatră,	terasament.
topance,	s.	defectiv	de	pl.	–	pantofi.
tori,	s.	m.	– coceni.
toroșcaposta – mâncare	de	varză	cu	carne 
tort,	s.	n.	–	(haine	de)	țesătură	din	cânepă	
sau	in.	
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troacă,	s.	f.	–	ladă.	
țucrazdă,	s.	f.	–	cofetărie.
țucur,	s.	n.	–	zahăr.
tulheni (tulei),	s,	m.	– coceni	(tulpina	de	la	
porumb).

tumna,	adv.	–	chiar,	tocmai.
tucă,	s.	f.	–	curcă.	
țâpa,	vb.	–	a	arunca.
ţâpele	–	pantofi,	încălțăminte	ușoară.
țelină,	s.	f.	–	pământ,	ogor.
țepeni	(a	se)	vb.– a	se	întări.
țuhari	–	petrecere	pentru	copii.
uătic,	s.	n.	–	unealtă	cu	care	se	plivește	grâul.
uiagă,	s.	f.	–	sticlă.
uișag,	s.	n.	–	ziar.
urî	(a	se),	vb.	intranz.	–	a	se	plictisi,	a	se	
obosi,	a	se	sătura.

văndroc,	subst,	și	adj.	–	vagabond.
văndroci,	vb.	–	a	umbla	brambura,	dar	și	a	
călători.

verișană,	s.	f.	– verișoară. 
videre,	s.	f.	–	găleată.	
vilon,	s.	n.	–	lumină.
vizgăli, vb. –	a	examina.	
vrâsta,	s.	f.	–	vârsta.
vuji	(a	se),	vb.	–	a	(se)	nimeri,	a	se	potrivi.
zadie,	s.	f.	–	șorț.

zâgărât,	adj.	–	zgârcit.
zo	(așe zo),	adv.	–	chiar.
zoală, s.	f. – osteneală.
zocni	(s.	defectiv	de	sg.)	–	șosete.	
zöldșeguri – verdețuri.
zoli	(a	se)	vb.	–	a	se	chinui,	a	depune	mare	
efort.
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fica (fiica) me	–	fiul	meu,	fiica	mea	
(indiferent	de	gen).

[a zice] pă tătă voarba –	(a	spune)	în	mod	
repetat, a	repeta,	a	avea	un	tic	vebal.

a avea bai	–	a	fi	bolnav.
a avea voie – a	dori,	a	avea	dispoziție.
a căpăta aer 	–	a	respira.
a doile (a triile) verișor – verișor	al	doilea,	
al	treilea.

a fi neam	–	a	fi	rude.
a (nu) fi slobod	–	a	(nu)	fi	voie,	a	(nu)	avea	voie.
a lua pă el –	a	îmbrăca.
a se avea bine (cu cineva) –  a	se	înțelege	
bine,	a	fi	în	relații	bune.

a semăna pă	–	a	semăna	cu.
a sta bine – a	fi	înstărit.
a umbla la ișcoală	–	a	fi	elev	(la	o	școală).
a-i fi urât – a-i	fi	frică	(noaptea,	de	
întuneric,	de	mort	etc.).

a-i părea rău pe cineva	– a	fi	supărat	pe	cineva
aluat stors		–	paste	făinoase.
amu-s (doi) ani	–	cu	(doi)	ani	în	urmă.
bacă – deși.
casa dă cătă ogradă/uliță	–	camera	dinspre	
grădină/stradă.

casă bătrână	–	casă	veche,	în	stil	tradițional.
casă lungă	–	casă	în	stil	tradițional.
ce știu io	–	nu	știu.
d-apu amu (d-apo-mu) – pentru	a	da	o	
nuanță	de	rezervă	față	de	cele	spuse,	
pentru	a	slăbi	asumarea	celor	afirmate.

dară nu – ba	da,	cum	să	nu.
dă chilin (tilin),	loc.	adv.	–	în	mod	separat.
dă lăture – deoparte,	lateral.
dă mniraz	–	de	mirare,	de	rușine,	de	râsul	
lumii.

dâr-t-ace	–	de	aceea.
gândești că	–	parcă.
i dară (mai	ales	interogativ)	–	așa-i,	nu-i	așa?
iaște zâle – zilele	de	lucru	(luni	–	sâmbătă).
în cinste	–	gratis, de	pomană.
în tăt anu	–	în	fiecare	an.
în tătă zî	–	zilnic.
în veci	–	niciodată.
în zadar	–	degeaba,	de	prisos,	cu	toate	acestea.
la (două) ceasuri	–	la	ora	(două).
a se dăzbrăca	dă	cătănie	–	a	încheia	stagiul	
militar.

mamă bună, mamă bătrână –	bunică. 

EXPrESII	LOCaLE
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nu cre că nu –	probabil,	bănuiesc	că,	am	
impresia	că. 

nu-i dirept – nu	e	adevărat.
o ba – sau	nu.
o dat cu rusasca unu după altu	–	au	vorbit	
în	limba	rusă.

olea dă	–	un	pic	de.
on ceas dă vreme	–	o	oră,	timp	de	o	oră.
pă baiu lui	–	expresie	pentru	dezaprobare,	
desconsiderare,	pentru	compătimire,	sau	
pentru	refuz	(aproximativ	–	da	de	unde).

pă săbăceag – în	permisie.
până-i lume – mult,	din	abundență,	dar	și	
niciodată,	nicidecum.

pont cum	–	chiar	cum,	tocmai	cum.
sărăcie cu ciucuri verzi –	sărăcie	lucie.
ş-apo-poi	–	apoi.
tată bun, taică bun, tată bătrân	– bunic.
țâpele cu călchii nalt –	pantofi	cu	toc.
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