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Românii din Ungaria
și povestirile lor.
O posibilă introducere
Cadrele cercetării
Cartea pe care o publică acum Mihaela Bucin dezvăluie o imagine fidelă
și nuanțată a interesului pentru povestiri și a importanței povestitului
în comunitățile românești de pe teritoriul Ungariei. Este vorba despre o
cercetare documentată laborios, construită după numeroase frământări
personale și în baza unei lungi serii de discuții și dezbateri cu alți specialiști
în chestiunile narativității tradiționale care a fost realizată în urmă cu mai
bine de două decenii și a fost prezentată ca teză de doctorat la Universitatea
din București în anul 2003.
Pentru a înțelege caracterul inedit și, totodată, valoarea acestui volum,
trebuie restituite, de la bun început, câteva contexte culturale și științifice
la care el se raportează mai vădit sau mai degrabă cu discreție și în care
trebuie inserat.
Astfel, în calitatea sa de proiect doctoral derulat într-o universitate din
România, întregul demers de documentare și scriere trebuie privit ca un
pas în cadrul cercetărilor de etnologie și folcloristică românească. Două
aspecte pot fi decelate în încercarea de a găsi locul acestui studiu despre
povestit, povestire și povestitori pe acest teritoriu științific.
Mai întâi, teza de acum două decenii a Mihaelei Bucin primise, din partea
coordonatorului său de doctorat, eminentul profesor Nicolae Constantinescu, un titlu care se înscria deja într-o adevărată tradiție universitară
românească și care se dorea o reacție în raport cu câteva cercetări anterioare.
Fenomenul povestitului la românii din Ungaria – cum se intitula mai exact
teza, acroșa, în mod conștient, două lucrări anterioare: Fenomenul povestitului astăzi, teză de doctorat susținută la Universitatea din Cluj-Napoca
de Ion Cuceu, în anul 19731, respectiv o teză cu titlu identic susținută la
Universitatea de Vest din Timișoara în 19962 de subsemnata. Celor trei
cercetări li se va adăuga, la un deceniu după lucrarea Mihaelei Bucin, teza
1 V. Ion Cuceu, Fenomenul povestitului, Încercare de sociologie și antropologie
asupra narațiunilor populare, Cluj, Editura Fundației pentru Studii Europene,
1999 (pe baza tezei de doctorat susținute în 1973)
2 Otilia Hedeșan, Șapte eseuri despre strigoi, Timișoara, Marineasa, 1998 (pe
baza tezei de doctorat susținute în 1996)
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similară a Elianei Popeți3, prezentată de asemenea la Universitatea de Vest
din Timișoara. Toate aceste lucrări nu fac parte dintr-un proiect formalizat
ferm și dezvoltat sistematic de instituțiile românești care au ca obiect de
activitate studiul realităților tradiționale, ci pot fi înțelese mai degrabă ca
etape ale unui proces care se desfășoară prin chiar voința coparticipativă
a autorilor la configurarea, în timp, a unei solidarități colegiale în jurul
câtorva mari teme de reﬂecție, iar disponibilitatea oamenilor de a povesti
precum și subiectele povestirilor sunt câteva dintre aceste teme privilegiate.
Cele patru lucrări menționate propun analize ale povestitului din anumite perioade: anii 1960–1970 (cercetările lui Ion Cuceu), anii 1990–2000
(cercetările Mihaelei Bucin și ale mele), anii 2000–2010 (cercetările Elianei
Popeți). Privite dinspre prezent, succesiunea lor cronologică și cadența lor
le transformă în dosare înseriate și relevante pentru fenomenul povestitului activ în ultima jumătate de secol, respectiv ale amintirilor despre
povestitul generațiilor anterioare, amintiri care coboară până la perioada
Primului Război Mondial. Produse cu metodologii diferite și recurgând
la bibliografii separate, însă orientate înspre observarea cât mai fidelă cu
putință a vieții narative din comunitățile studiate, aceste texte fără de care
e greu de înțeles demersul Mihaelei Bucin construiesc împreună o imagine
caleidoscopică, dinamică a povestitului, producând, practic, o succesiune
de stop-cadre, revelatoare pentru anumite momente, anumite regiuni ori
anumite grupuri sociale și integrabilă în același proces general al evoluției
povestitului tradițional.
Văzute împreună, aceste patru cărți despre povestitul activ în epoci
succesive însă comparabile și încă verificabile dinspre prezent au fost realizate, în proporții reprezentative, în baza unor cercetări de etnologie colaborativă. Toți autorii au discutat timp îndelungat cu o serie de povestitori,
le-au înregistrat textele și mai cu seamă le-au aﬂat suferințele, bucuriile
și speranțele, consemnând nu doar variante diverse ale unor subiecte folclorice, ci și amintiri sau întâmplări personale, reacții concrete la situații
de viață dintre cele mai diferite. Cercetarea genurilor și speciilor narative
s-a metamorfozat, astfel, într-un proces mai sofisticat de observare a rațiunilor și manierelor în care oamenii din comunitățile (încă) tradiționale
actualizează texte orale și, implicit, a valorilor pe care ei le acordă acestora.
Pe de altă parte, accesul în acest spațiu aproape intim al povestitorilor, în
locul unde replici sau întâmplări din imediata proximitate funcționează
ca niște adevărate madlene proustiene, declanșând amintirea unor narațiuni comunitare canonice a condus și la transformarea relațiilor dintre
cercetători și interlocutorii lor. Ocupând roluri diverse dar importante
3 Eliana Popeți, Banatul multicultural astăzi, Basme și povestiri, Timișoara,
Editura Universității de Vest, 2016 (pe baza tezei de doctorat susținute în 2013)
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și proxime pentru interlocutorii lor, cercetătorii s-au văzut responsabili
nu numai (și mai ales nu în primul rând) de clasificarea și transcrierea
informațiilor, ci și (și mai ales) de protejarea povestitorilor lor. Recurența
acestui sentiment a făcut ca, adesea, între consemnarea informațiilor și
publicarea acestora să se scurgă timp îndelungat, ca un interval necesar de
distanțare (și auto-distanțare) de cele povestite și petrecute. Este de notat,
tocmai în acest context, că publicarea cărții Mihaelei Bucin survine la mai
bine de două decenii de la începerea cercetărilor sale în teren, ceea ce are
ca efect o obiectivare a informației, prin detașarea de chestiunile mult prea
conjuncturale ale cercetării colaborative cu interlocutorii.
În altă ordine de idei dar rămânând tot pe teritoriul etnologiei române,
notez decupajul regional al cercetării de față. Mihaela Bucin studiază
narativitatea și corpusul narativ al comunităților românești din Ungaria,
ceea ce îi plasează lucrarea într-o direcție interpretativă tentată însă nu și
aprofundată în a doua jumătate a secolului al douăzecilea, aceea a studiilor
despre particularitățile regionale ale povestitului. Într-un articol mai vechi
dedicat variațiilor decelabile în repertoriile naționale de basme, Mihai Pop
nota, în acest sens:
„(...) putem vorbi în domeniul basmelor populare de stil individual, de
stiluri zonale și de diferențe stilistice în raport cu categoriile sociale, cu
profesiunea povestitorilor, apoi de stiluri regionale și de elemente stilistice
de cuprindere mai largi.”4
Așa cum am arătat și altă dată „(...) din păcate, în etnologia română (...)
apetența pentru variația teritorială a povestitului a fost nesemnificativă
în raport cu interesul pentru studiul subiectelor narative, al artei povestitului, ori al tipologiei genurilor și speciilor”5. Cartea Mihaelei Bucin face
un meritoriu pionierat în acest sens.
Pentru a înțelege consistența acestui interes al autoarei față de particularitățile regionale ale povestitului, trebuie să îi raportăm cercetările
și cartea de față la un al doilea context, acela al folcloristicii și etnologiei
maghiare și, în mod special, la cercetările despre narațiunile populare ale
etnologilor maghiari. Doi autori trebuie evocați în acest sens: Ortutay
Gyula și Dégh Linda, creatorii unei metode de investigare a povestitului
tradițional cunoscută drept metoda monografistă. Prezentând în special
4 Mihai Pop, Caractere naționale și stratificări istorice în stilul basmelor populare,
în Folclor românesc, II, București, Grai și Suflet – Cultura Națională, 1997, p.
141.
5 Otilia Hedeșan, Cuvânt înainte, la Dacă n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti..., Antologie
a povestitorilor români din Ungaria, București, Paideia, 2007, p. 9.
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cercetările Lindei Dégh, enciclopediile internaționale referitoare la studiul
poveștilor și basmelor populare rețin:
„Cercetarea Lindei Dégh a focusat, mai întâi, asupra relațiilor dintre
povestiri, performeri și societăți. (...) Ea studiază narațiunile populare, insistând asupra rolului lor în societate, explorând conexiunile cu identitatea
culturală, cu subiectul și cu contextul performării. Pornind de la cercetările
sale (...) se stabilește rolul pe care basmele l-au jucat în societățile țărănești
europene, unde au fost mai mult decât simple forme de distracție.”6
Inevitabil sintetic, ca orice pagină de dicționar, excerptul de mai sus este
de natură să sublinieze însemnătatea care îi este atribuită, în linia etnografiei
maghiare, actului performării, sine quibus non în viața internă a povestirii
în comunitățile țărănești, dar și în contextul narării în vederea consemnării
prin cercetare folclorică a informațiilor. Pe de altă parte, cei doi etnografi
maghiari deja menționați au introdus și un model textual de publicare a
basmelor populare, în sensul în care un volum include repertoriul (integral
sau parțial al) unui singur povestitor. După cum observam și în alt loc,
„(...) exemplele cele mai cunoscute sunt, desigur, cel al lui Ortutay Gyula,
autorul lui Fedics Mihály meséi (Budapesta, 1940), ori, ceva mai târziu, cel al
Lindei Dégh, Pandur Péter meséi (Budapesta, 1941), însă tipul de colecție de
texte care provin în exclusivitate de la un povestitor al cărui repertoriu este,
practic, monografiat astfel, este extrem de răspândit în lumea maghiară.”7
De-a lungul celei de-a doua jumătăți a secolului trecut, această metodă
de cercetare a basmului și, apoi, de publicare a sa a fost aplicată și în comunitățile românești din Ungaria. Cartea Mihaelei Bucin reține, într-unul
dintre capitolele sale, principalele etape ale acestui proces, de la venirea lui
Domokos Sámuel în comunitatea de la Micherechi și imprimarea, de către
acesta, a repertoriului lui Vasile Gurzău, trecând prin culegerea povestirilor lui Teodor Șimonca de către Alexandru Hoțopan și, apoi, ajungând la
publicarea de către același a textelor consemnate de Mihai Purdi.
În sfârșit dar nu în cele din urmă, ca monografie tematică a comunității
românilor din Ungaria de la finalul secolului al douăzecilea, cercetarea
Mihaelei Bucin trebuie privită și într-un al treilea context, ca parte a unui
6 The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, I–III, London,
Greenwood Press, 2008, vol. I, p. 261.
7 Otilia Hedeșan, op.cit., p. 6. De notat, de asemenea, lucrări cum ar fi: Erdész
Sándor, Ami Lajos meséi, 1968, Bálint Sándor, Tombácz János meséi,1975, Nagy
Olga, Cifra János meséi, 1991, publicate, cu toate, sub egida Editurii Academiei
Maghiare.
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puzzle eterogen din numeroase puncte de vedere, în primul rând de factură
metodologică, pe care îl configurează ansamblul lucrărilor de etnografie
referitoare la această comunitate, lucrări publicate în ultimele decenii de
o serie de cercetători dintre care trebuie menționați Lucia Borza, Elena
Csobai, Irina Garami, Maria Gurzău Czegledi, Emilia Martin, Stela Nikula
(și lista ar putea continua, incluzându-i pe sârguincioșii culegători de
informații despre tradiții care au publicat articole sau colecții de texte în
publicații de etnografie și folclor ale românilor din Ungaria, în primul rând
în periodicul acestora, revista „Izvorul”).
Monografia unei lumi care povestește
Rămas în sertarele electronice ale autoarei atâta vreme, volumul de față
nu și-a pierdut nici interesul, nici actualitatea și, cu atât mai puțin, acuitatea
observațiilor etnologice și farmecul discret al textelor citate, excerptate fie
dintr-o bibliografie particulară, de relevanță locală, extrem de greu accesibilă,
fie obținute în urma investigațiilor de teren. Odată cu timpul scurs și care
s-a așternut ca o peliculă poroasă între momentul lecturii și cel al scrierii,
faptele descrise și interpretate au dobândit o nouă coerență, în primul
rând în sensul în care întregul decupaj de situații studiate se plasează în
trecut, configurând complet și reliefat un peisaj cultural definitoriu pentru
secolul al douăzecilea, cu o intensitatea aparte pentru a doua sa jumătate.
Este vorba, de fapt, despre o prezentare a povestitului în cadrul comunităților de români din Ungaria care se organizează în trei câmpuri tematice
aparte. Mai întâi, atenția autoarei se îndreaptă spre nucleele narative minore,
păstrate cel mai adesea în amintirile mai degrabă marginale ale membrilor
comunităților. În al doilea rând, sunt prezentate nuanțat pasajele narative
care pot fi decelate din lectura unor documente locale referitoare la aceste
comunități. În al treilea rând, Mihaela Bucin prezintă critic studiile despre
repertoriile de basme ale povestitorilor Vasile Gurzău (din Micherechi) și
Teodor Șimonca (din Chitighaz), respectiv ale repertoriului transcris de
Mihai Purdi (din Otlaca-Pustă).
Cele trei direcții tematice au presupus și maniere diferite de investigație
etnologică. Pentru a aﬂa amintirile personale ale oamenilor, micile povestiri memorabile ale acestora, au fost necesare cercetări directe, de teren și
înregistrări audio de lungi dimensiuni ale discuțiilor purtate. Identificarea
și analiza nucleelor epice dense dintr-o serie de scrieri care pot fi considerate adevărate cronici ale comunităților românești din Ungaria a presupus
activarea unor aspecte de analiză textuală, de studiu al mentalităților și,
uneori, de interpretare cu caracter comparatist. În sfârșit, cercetările referitoare la ceea ce, în ultimele decenii, a fost descris ca un fenomen cultural
local sub denumirea generică de „povestitorii români din Ungaria”, au
ÎN COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE, DIN CÂMPIA UNGARĂ
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ﬂuctuat între studiul de bibliotecă, analiza textului oral și interpretarea
sa în perspectivă comparatistă, respectiv documentarea etnografică, în
comunitățile povestitorilor, în vederea descrierii și înțelegerii mediilor de
viață și, desigur, în mod specific, de povestit.
Așa cum se poate constata din studiul de față, în anii 1990–2000, Mihaela
Bucin pare să fi avut șansa de a-i asculta povestind și a-i înregistra pe o serie
de oameni cu memorii prodigioase și, adesea, și foarte talentați, dintr-o
serie de comunități din Ungaria, dintre care nu pot fi omise Aletea (Elek),
Cenadul Unguresc (Magyarcsanád), Chitighaz (Kétegyháza), Micherechi
(Méhkerék), Otlaca-Pustă (Pusztaottlaka). Amintirile acestora i-au permis
să restituie viața și valorile acestor comunități în pragul celui de-al Doilea
Război Mondial și, apoi, în diferitele perioade ale comunismului maghiar.
Viața slugilor și a „domnilor”, traiul în gospodăriile din sat și la sălășele
din pustă, personalitățile fiecăruia dintre aceste locuri, o lungă serie de
oameni cu har care au făcut sau au rostit lucruri memorabile se nasc din
povestirile comentate de Mihaela Bucin. Români, maghiari, slovaci, germani,
sârbi, evrei, țărani, negustori, mici meseriași, învățători, preoți, medici,
localnici sau grupuri care vin de departe, creștini și comuniști își găsesc
toți locul în aceste povestiri care evocă nu doar o lume extrem de diversă
și nuanțată, ci mai cu seamă un sistem mentalitar de înțelegere a acestei
lumi și de interpretare a sa în vederea transmiterii unor valori esențiale.
În linia studiului etnografic al povestitului, inițiată de Dégh Linda, Mihaela Bucin extrage, de dincolo de narațiunile aﬂate în urma întâlnirilor cu
localnicii, observații care descriu difuz modul de a fi și valorile privilegiate
de comunitățile studiate8. Discuțiile despre aceste categorii de povestiri
nu vizează, însă, doar aspectele tematice, ci focusează adesea asupra procesului propriu-zis al povestitului, ceea ce dă textului valoare teoretică
indubitabilă. Astfel, în litera textului cărții de față:
8 Iată, bunăoară, un singur exemplu despre maniera în care autoarea dezvoltă
textual aceste observații: „Cu numele medicului Timár m-am întâlnit atât
pe teren, cât şi în culegerile efectuate în Chitighaz în anii 1980. În memoria
vârstnicilor, el a rămas modelul medicului umanitar, altruist, un standard de
comparaţie aplicat tuturor doctorilor care s-au perindat apoi prin localitate. (...)
Două clişee revin în mărturiile despre doctorul-model: dezinteresul acestuia
faţă de recompensa pentru serviciile făcute şi metodele naturiste cu care îşi
trata bolnavii. E de înţeles de ce se bucura de aprecierea localnicilor: în general
săraci, fără a acorda prea mare prestigiu ştiinţei medicale, chitighăzenii n-ar fi
apelat la un specialist care le-ar fi cerut taxe peste puterile lor. Uneori, Timár
însuşi cumpăra medicamente pentru bolnavii fără resurse financiare. Pe de altă
parte, tratamentele sale erau apropiate de cele populare, pe care le recomandau
şi ‚babele’ pricepute”. (V. infra p. 50.)
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„Condiţia principală necesară pătrunderii în „seiful” povestirilor contemporane ale românilor din Ungaria este cunoaşterea codului. Dacă povestitorii
„specializaţi” pe naraţiuni tradiţionale, performerii de basme, folosesc un
grai conservat de însuşi statutul tradiţional al speciei, povestirile contemporane, prin caracterul lor neconvenţional, au ieşit de sub incidenţa codului
lingvistic „controlat”. Nu cunoaşterea limbii române sau a limbii maghiare
sau a ambelor condiţionează înţelegerea naraţiunilor, ci familiarizarea cu
graiul localnicilor, un complex de arhaisme şi regionalisme din subdialectul
crişean, combinat cu un procent important de inovaţii cu material lexical
şi pe structura limbii maghiare.”9
Imaginea generală a comunității așa cum reiese din povestirile sale este
dublată, după cum am arătat deja, de prezentarea și comentariul câtorva
texte scrise de autori relativ necunoscuți publicului larg10, dar care sunt
adevărate personalități din rândul comunităților românilor din Ungaria.
În mod expres este vorba despre textele Monographia comunii Chitighaz,11, a
preotului Ioan Iosif Ardelean, Monografia comunei Micherechiu12, a lui Teodor
Pătcașiu și De la Micherechi până la Micherechi13, a lui Vasile Marc. Evident,
acestea sunt lucrări eterogene, despărțite între ele de câte o jumătate de
secol și concepute în cadre generice diverse, primele două anunțându-se
ca monografii sătești, cea de a treia fiind un gen de memorii fragmentare.
Mihaela Bucin a decis curajos dar și foarte inspirat să le utilizeze ca pe
un dosar separat de (re)surse de documente etnografice. Ea a identificat,
astfel, aici, o adevărată pasiune pentru povestit și, de asemenea, o serie
de subiecte care implică, desigur, o componentă istorică, însă care glisează
către povestirea cu caracter legendar. Astfel, bunăoară, povestirile despre
haiduci sau amintirile despre contrabanda cu sare din perioada celui de-al
Doilea Război Mondial și din anii imediat secvenți sunt scoase la iveală și
discutate ca niște piese importante ale memoriei comunitare ipostaziate
în forme narative.
9 V. infra, p. 90.
10 Pentru o încadrare comprehensivă a acestor lucrări, în mod special a
monogrfaiei lui Ioan Iosif Ardelean, v. Gabriel Moisa, Istoriografia românilor din
Ungaria 1920 – 2010. Între deziderat și realitate, Jula, Noi, 2021.
11 Iosif Ioan Ardelean, Monographia comunii Chitighaz, Arad, Tiparul Tipografiei
Diecesane, 1893.
12 Teodor Pătcașu, Monografia comunei Micherechiu,(1934), în „Izvorul”,
Revistă de Etnografie și Folclor, 2011, nr. 34. Mihaela Bucin a utilizat o ediție
anterioară, manufacturată, a acestei lucrări.
13 Vasile Marc, De la Micherechi la Micherechi, Jula, Noi, 1994.
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Al treilea adevărat șantier al studiului povestitului pe care îl deschide
volumul de față este cel al basmului, în manifestările sale locale. Întrucât
acest gen folcloric, alături de practicile povestitului tradițional făcuseră,
deja, obiectul unei întregi serii de cercetări și de publicații sistematice anterioare, autoarea alege să prezinte critic chiar istoria interesului pentru
acest subiect.
„Colecţionarea sistematică a poveştilor de la românii din estul Ungariei
începe în vara anului 1958. Iniţiatorul este profesorul Domokos Sámuel
de la Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii Eötvös Loránd
din Budapesta. Iată cum îşi prezintă debutul de culegător al basmelor româneşti: Era în 1958, când odată, la un seminar de la universitate, am vorbit
despre bogăţia folclorului românesc şi despre influenţa lui asupra literaturii.
Unul dintre studenţii mei, Mihai Cozma – în prezent lector al Institutului Pedagogic din Seghedin – a cerut cuvânt şi mi-a atras atenţia asupra unui ţăran
din satul lui, pe nume Vasile Gurzău...”14 – notează Mihaela Bucin în debutul
paginilor care desenează mica saga a consemnării repertoriilor de basme
ale celor mai cunoscuți povestitori români din Ungaria. Este vorba, mai
exact, despre un proces cu câteva etape dintre care sunt punctate principalele trei: înregistrările pe care Domokos Sámuel le face la Micherechi, cu
povestitorul Vasile Gurzău și, în baza cărora, publică o consistentă antologie
de texte bilingvă15 și, apoi, culegerile pe care Alexandru Hoțopan le face
lucrând cu Teodor Șimonca, de la Chitighaz16, respectiv rescriind, potrivit
14 V. infra, p. 114.
15 V. în primul rând Vasile Gurzău magyar és román nyelvű meséi, (Budapesta),
Akadémiai Kiadó, 1968. În comentariul sintetic al autoarei: „Culegerea
repertoriului de naraţiuni al lui Vasile Gurzău a durat timp de cinci ani (între
1959 şi 1965), înregistrările au fost făcute de profesorul Domokos pe bandă
de magnetofon. Cea mai mare parte a materialului, 17 naraţiuni pe care
povestitorul le-a actualizat atât în româneşte cât şi – la cererea culegătorului –
în ungureşte, a apărut în 1968, cu o prefaţă în limba maghiară pentru poveştile
în ungureşte şi aceeaşi prefaţă în limba franceză, pentru naraţiunile în limba
română. După decesul profesorului, manuscrisele şi documentele legate de
povestitorul Gurzău din Micherechi au fost depuse la Muzeul Munkácsy Mihály
din Békéscsaba, întregind colecţia secţiei de istorie a românilor din Ungaria,
îngrijită de muzeografa Elena Csobai. La un deceniu de la apariţia poveştilor
lui Vasile Gurzău, în 1979, cu ocazia unei tabere etnografice organizate la
Micherechi, cercetătoarea Kovács Ágnes şi etnografa Emilia Martin au revăzut
repertoriul deja publicat, noile înregistrări (din păcate, de calitate precară din
punct de vedere sonic) se află la Muzeul Erkel Ferenc din Giula.” (p. 114.)
16 Florian. Poveştile lui Teodor Şimonca, ediţie bilingvă, Békéscsaba, 1981;
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canonului basmic, textele transcrise de Mihai Purdi, din Otlaca Pustă, pe
seama amintirilor repertoriului activ al tatălui său17.
Realizarea acestor cercetări și mai cu seamă publicarea volumelor cu
basmele povestite de Vasile Gurzău, Teodor Șimonca și Mihai Purdi au
determinat două reacții principale. Pe de o parte, repertoriul de basme
încă activ în comunitățile sătești românești din Ungaria în jurul anilor
1970 a intrat în atenția cercetătorilor maghiari, dintre aceștia cea mai
entuziastă fiind Kovács Ágnes 18. Pe de altă parte, deși aceste volume nu au
fost neapărat consultate de membrii comunității, ele au creat o mișcare de
recunoaștere a valorii patrimoniale a repertoriilor locale, în special a celor
de narațiuni din categoria basmului și au contribuit la transformarea celor
trei povestitori în adevărate personalități reprezentative ale comunității,
marșând pe eroizare prin evidențierea exclusivă a funcției de conservare
a patrimoniului local19.
Împăratu Roşu şi Împăratu Alb. Poveştile lui Teodor Şimonca, Budapesta,
Editura Didactică, 1982.
17 Poveştile lui Mihai Purdi, Budapesta, Editura Didactică, 1977; Világ szépe és
világ gyönyörűje. Magyarországi román népmesék. Purdi Mihály meséi (Frumosu
lumii şi műndra lumii. Poveşti româneşti din Ungaria. Poveştile lui Mihai Purdi),
traducerea în limba maghiară de Ignácz Rózsa, postfaţă şi note de Kovács
Ágnes, Budapest, Európa Könyvkiadó , 1982.
18 Ágnes Kovács, A magyarországi román mesemondók (Povestitorii români din
Ungaria), în A II. békéscsabai nemzetközi néprajzkutató konferencia előadásai, vol.
III, Békéscsaba,1981, p. 579-589; Idem, Modul de gândire, cultura materială şi
obiceiurile românilor din Ungaria, oglindite în poveştile lui Mihai Purdi, în Din
tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, 4, Budapesta, Editura Didactică,
1982, p. 67-76.
19 Discutând, de exemplu, despre Teodor Șimonca, din Chitighaz, lucrarea
consemnează că viața reală a povestitorului a fost una cu lumini și mai ales
numeroase umbre, însă inserarea sa în lista povestitorilor cu repertorii
folclorice deosebite l-a propulsat către acest statut de garant al tradițiilor.
V. infra, în acest sens: Trăind aproape un veac, el a avut spre sfârşitul vieţii
nostalgia vremurilor în care era „ascultat”. Dotat cu caracter de „conducător”,
Şimonca nu a fost unanim apreciat în colectivitate, deşi pretindea că: „ş-aista
şti că eu ştiu poveşti multe! Îs hirilit eu în sat! Nu numa că eu: or mai fost, numa or
perit oaminii aceie”. Satul îl judeca însă pe Şimonca prin prisma atitudinilor sale
din perioada colectivizării şi în urma atribuţiilor în cadrul organizaţiei locale
a partidului comunist, lăsând în umbră talentul său de povestitor. Din părinţi
iobagi, bace Toader şi-a petrecut copilăria şi tinereţea ca slugă la proprietarii
nemţi, unguri şi români, iar în socialism a fost secretar de partid: „Io, Şimonca
Toader, m-am născut la 1899. Părinţî şideu la hodaie (sălaş). Acolo. m-am născut,
la Kevermeş. Când am apucat dă am putut să lucru, m-o dus tata să-nvăţ dă căuaci
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15

Lumea reflectată prin 62 de povestiri
Cartea de față conține, ca ultimă parte a sa, un corpus esențial de texte
care au fost obținute în urma unor interviuri pe care trebuie să le presupunem ample făcute cu diferite persoane din comunitățile românești din
Ungaria între 1980 și 2002. Este vorba, mai exact, despre 62 de povestiri
care provin de la 21 de interlocutori, originari din 6 sate. Cel mai vârstnic
dintre acești interlocutori s-a născut în 1894, iar cel mai tânăr, în 1959,
această distanță deschizând, practic, o perspectivă temporală mai mare
de șaizeci de ani prin cadrul căreia poate fi accesată, fie și fragmentar,
viața comunității. Adăugând și cele două decenii distanță între realizarea
interviurilor, rezultă că dacă tinerețea unor povestitori evocă anii 1910,
tinerețea altora, din contră, vorbește despre anii 1990, astfel că, practic,
imaginea configurată prin aceste povestiri poate fi definită ca reprezentativă
pentru întregul secol al douăzecilea.
Cei 21 de povestitori sunt originari din: Chitighaz – 9 persoane, Micherechi – 4 persoane, Cenadul Unguresc – 3 persoane, Săcal și Otlaca Pustă
– 2 persoane, respectiv Aletea – 1 persoană. Autoarea a discutat personal
cu 11 dintre ei, așadar, cu mai bine de jumătate, celelalte interviuri fiind
realizate de alți cercetători sau redactori ai publicațiilor de limbă română
din Ungaria. 14 din cei 21 de povestitori sunt bărbați și 11, femei. Chiar
dacă această evaluare cantitativă poate părea prea superficială, ea desenează,
după mine, o amprentă a acestui corpus, care reﬂectă mai dens imaginarul
narativ din Chitighaz (cu pandantul de la Otlaca Pustă) și are tușe mai tari
în ceea ce privește subiectele narative proprii bărbaților.
Importanța indubitabilă a acestei mici colecții de texte ține, desigur, de
calitatea de documente etnologice rare, valoroase, pe care o au toate narațiunile antologate. Fiecare din aceste mici texte oferă și probe de limbă,
reﬂectând maniera în care se vorbea, la un moment sau altul, în diferitele
sate unde locuiesc români în Ungaria. Graiul local, regionalismele și localismele (glosate pentru fiecare dintre texte), dar și o adevărată retorică a
pasajului de la limba română la maghiară pot fi documentate pornind de aici.
(fierar). Da’ n-am gătat, c-o vinit bătaie, apui m-am băgat dă sclugă la Vincze
József. Apu, în 16 am fost la Santău Gheorghe. În 17 m-o luat cătană şi m-o dus
în bătaie. Dâpă ce am vinit dân bătaie, iară am fost la Santău Gheorghe, sclugă. Şi
nu la multă vreme, în 20, iar am ruculit (recrutat) cătană, la Horthy. În 22 m-am
dăzbrăcat (am fost lăsat la vatră) şi în 23 m-am însurat. Pământ n-am avut, că
eu tăt sclugă am fost. Eu tăt sclugă şi cios (paznic de hotare) am fost, până în
45. După eliberare am fost un an dă zâle la casa satului (primărie), ca törvénybíró
(executor). În 49 am ofiinţat cioportu (cooperativa agricolă) şi până când am
mărs în nyugdíj (pensie) am fost eu ca párttitkár (secretar de partid), numa într-o
vreme scurtă am fost elnök (preşedinte)”.
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Dacă este să analizăm aceste texte prin grila speciilor narative proprii
literaturii orale, ele țin de categoria povestirilor, adică a acelor texte care
„trebuie să fie tot atât de vechi ca și omul (...) care a simțit nevoia de a
împărtăși semenilor săi unele fapte la care a fost părtaș”20. Așa cum nota
Silviu Angelescu, povestirile sunt acele:
„(texte narative) de dimensiuni mai reduse despre întâmplări adevărate
(sau prezentate ca adevărate), unde povestitorul își confundă persoana cu
cea a eroului și prezintă evenimentul în calitate de martor autorizat, asumându-și responsabilitatea asupra celor povestite, din motivul că aparțin
unui trecut personal; evenimentul epic se desfășoară într-un spațiu real;
absența fabulosului din povestire este suplinită, însă, prin elemente se
senzațional; când fabulosul intervine în povestire, are forme aleatorii –
controlează sau este controlat de uman; narațiunea se desfășoară într-un
stil neformular, lexicul poetic reprezentat de formule fiind foarte sărac;
în limbajul povestirii, stilul solemn rămâne absent, iar narațiunea nu este
ritmată și evită efectele de retardare.”21
Or, cum demonstrează toate pasajele incluse de Mihaela Bucin în acest
corpus, vocile interlocutorilor săi actualizează fapte pe care le asumă și
comentează, oferind o imagine a trecutului lor și al comunității lor cu atât
mai valoroasă cu cât, fără aceste amintiri, o parte a trecutului recent ar fi fost
cu desăvârșire pierdută. Spre deosebire de alte specii narative, povestirea,
cameleonică și omniprezentă astăzi, este și extrem de perisabilă. Odată
cu lucrurile și evenimentele pe care ea le evocă, odată cu oamenii care au
participat la acele evenimente sau, măcar, au cunoscut alte persoane care
au trăit întâmplările narate, povestirea este sortită uitării, alte subiecte,
alte experiențe și alte mărturii urmând să forjeze acest repertoriu extrem
de nestatornic.
Mihaela Bucin nu a teoretizat aici această versatilitate perpetuă a corpusului de povestiri al unei comunități, ci a oferit, pur și simplu, un statement
lucid al acestui repertoriu pentru o comunitate, cea a românilor din Ungaria
și pentru un secol, al douăzecilea.
În loc de concluzii...
...voi nota că, odată cu această carte, Mihaela Bucin asumă un traiect de
cercetare a narativității folclorice în comunitățile românești din Ungaria.
20 Ovidiu Bîrlea, Mică enciclopedie a poveștilor românești, București, Editura
Științifică și Enciclopedică, 1976, p. 301.
21 Silviu Angelescu, Legenda, București, Valahia, 2002, p. 37 – 38, passim.
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Cartea sa oferă o imagine de ansamblu asupra transformărilor subiectelor de
interes și a evoluției genurilor narative folclorice în regiune. În acest sens,
volumul se situează în directă relație cu alte două publicații la realizarea
cărora autoarea a avut o contribuție determinantă, Dacă n-ar vu fi nu s-ar vu
povesti, Antologia povestitorilor români din Ungaria22, respectiv Doamnele
au vreme, Povestirile româncelor din Ungaria la începutul secolului XXI23
și, îmi permit să cred, participă la realizarea unei neobișnuite trilogii, în
care Mihaela Bucin probează calități de istoric al unui fenomen cultural, de
editor și de comentator dispus să intervină în texte plurivocale sofisticate.
Otilia Hedeşan

22 Dacă n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti, Antologie a povestitorilor români din
Ungaria, București, Paideia, 2007.
23 (coord.) Otilia Hedeșan, Mihaela Bucin, Doamnele au vreme, Povestirile
româncelor din Ungaria la începutul secolului XXI, Timișoara, Editura
Universității de Vest, 2017.
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A magyarországi románok
és népi elbeszéléseik.
Egy lehetséges bevezető
A kutatás keretei
A könyv, amelyet most Mihaela Bucin közzétesz, hűen és árnyaltan
tanúskodik a magyarországi románok mesélőkedvéről és a mesélés jelentőségéről a közösségeikben. Vesződséges adatgyűjtéssel járó kutatást, sok
vívódást és a hagyományos történetmesélés szakértőivel való számtalan
tanácskozást követően született meg ez a munka, több mint két évtizeddel
ezelőtt – doktori dolgozat formájában, melyet szerzője 2003-ban védett
meg a Bukaresti Egyetemen.
Ahhoz, hogy felismerjük a kötet újszerűségét és tényleges értékét, először is fel kell tárnunk kulturális és tudományos kontextusának néhány
olyan elemét, amelyhez nyilvánvalóan vagy rejtetten kapcsolódik, és el kell
helyeznünk azok viszonyrendszerében.
Minthogy egy romániai egyetem doktori projektjéről van szó, a román
néprajzi kutatások egy lépcsőfokának kell tekintenünk az adatgyűjtés és
a dolgozat megírása teljes folyamatát. Ezért ha ennek a mesélésről, elbeszélésről és mesélőkről szóló tanulmánynak ki szeretnénk jelölni a helyét
a maga tudományterületén, két vonatkozását kell kiemelnünk.
Először is azt, hogy Mihaela Bucin két évtizeddel korábban készült
doktori disszertációjának vezető tanára, a kiváló Nicolae Constantinescu
professzor olyan címet adott a dolgozatnak, amellyel már indulásból betagolta azt a román egyetemi hagyományok egy bizonyos vonulatába, és
ezáltal elő is irányozta számára, hogy korábbi kutatásokhoz kapcsolódjon.
Mihaela Bucin értekezésének pontos címe: A történetmesélés jelensége a
magyarországi románoknál. A címválasztás megfontoltan köti össze ezt a
munkát két korábbi doktori dolgozattal: Ion Cuceu a Kolozsvári Babeş–Bolyai
Egyetemen 1973-ban megvédett A mesélés mai jelensége című dolgozatával1
1 Lásd Ion Cuceu: Fenomenul povestitului. Încercare de sociologie şi antropologie
asupra naraţiunilor populare. [A mesélés jelensége. Kísérlet a népi mesélés
szociológiai és antropológiai megragadására] Cluj, Editura Fundaţiei pentru
Studii Europene, 1999. (A szerző 1973-ben megvédett doktori dolgozatának
kiadása.)
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és az én hasonló című doktori disszertációmmal2, melyet 1996-ban védtem
meg a Temesvári Nyugati Tudományegyetemen.
Egy évtizeddel azután, hogy Mihaela Bucin doktori értekezése elkészült,
az említett három kutatáshoz Eliana Popeți is csatlakozott hasonló témájú
disszertációjával3, melyet szintén a Temesvári Nyugati Tudományegyetemen mutatott be. Mindezek a dolgozatok nem a tradicionális világképekkel
foglalkozó romániai intézmények mereven hivatalos és szisztematikusan
kidolgozott projektjei közé tartoznak, inkább úgy értelmezhetők, mint egy
folyamat időbeni szakaszai, amely során a szerzők maguk hangolták össze
kutatásaikat, közös akarattal, a szakmai szolidaritás jegyében, néhány
nagy témára összpontosítva. Az egyik ilyen kiemelt tárgykör az emberek
mesélési hajlandósága, illetve a mesék témája. Az említett négy dolgozat
egy-egy mesélőt elemez különböző periódusokból: az 1960-as és 1970-es
évekből (lásd Ion Cuceu kutatását), az 1990-es és 2000-es évekből (lásd
Mihaela Bucin kutatását és az enyémet), illetve a 2000-es és 2010-es évekből
(lásd Eliana Popeţi kutatását). A jelenből visszanézve megállapíthatjuk,
hogy ezek a munkák, ahogy ütemesen követték egymást, tanulmánysorozattá álltak össze, és mérvadó dokumentációjává váltak egy jelenségnek,
mégpedig az aktív mesélésének az elmúlt fél évszázadban, illetve annak,
hogy a korábbi generációk hogyan emlékeznek a hallott mesékre az első
világháborúig visszamenően. Ezek a szövegek, amelyek nélkül nehéz lenne
megértenünk Mihaela Bucin kutatásainak alakulását, más-más módszereket és bibliográfiát használtak, de mindegyik mélyén ott van a törekvés a
tanulmányozott közösségek mesélési szokásainak minél pontosabb megragadására, és így együtt kaleidoszkópszerű, dinamikus képet nyújtanak
a mesélésről, pontosabban kimerevített állóképek sorozatát tárják elénk,
amelyek különböző időszakokat, térségeket és társadalmi csoportokat képeznek le, miközben a népi mesélés változásának ugyanabba az általános
folyamatába illeszkednek.
Összességében elmondható, hogy ez a – különböző, de a jelen felől nézve
egymással összevethető – korok aktív meséléséről szóló négy könyv jelentős
arányban a kollaboratív etnográfiát alkalmazta kutatási módszerként. Valamennyi szerző hosszú időn át beszélgetett az adatközlőivel: hangfelvételt
készítettek a mesélők szövegeiről, és ami még fontosabb, megismerték a
szenvedéseiket, örömeiket és reményeiket, és így ezek a kutatók nemcsak
a néprajzi szövegek különböző változatait jegyezték le, hanem a mesélők
2 Otilia Hedeşan: Şapte eseuri despre strigoi. [Hét esszé a kísértetekről] Timişoara,
Marineasa, 1998. (A szerző 1996-ban megvédett doktori dolgozatának kiadása.)
3 Eliana Popeţi: Banatul multicultural astăzi. Basme şi povestiri. [A mai
multikulturális Bánság. Mesék és elbeszélések] Timişoara, Editura Universităţii
de Vest, 2016. (A szerző 2013-ban megvédett doktori dolgozatának kiadása.)
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személyes emlékeit és életeseményeit is, illetve reakcióikat a legkülönfélébb
élethelyzetekre. A narratív műfajok és alműfajok feltérképezése közben ilyen
módon arra is odafigyeltek, hogy a (még) hagyományos közösségekben élő
emberek milyen megfontolással és hogyan aktualizálják a szóbeli szövegeket,
és hogyan értékelik azokat. Másfelől az, hogy a kutatók bejutottak a mesélésnek ebbe a majdhogynem intim terébe – arra a helyre, ahol a közvetlen
közelből hallott megjegyzések és történetek úgy működtek, mint Proust
madeleine-je, azaz kanonikus közösségi elbeszélések emlékeit idézték fel
–, a kutató és adatközlő viszonya is átalakult. A kutatók más-más kapcsolatban voltak a mesélőikkel, de valamennyiüket közel érezték magukhoz,
fontosak voltak számukra, és nemcsak (és főleg nem elsősorban) az információk lejegyzését és rendszerezését érezték feladatuknak, de a mesélők
védelmét is. Ennek a rendíthetetlen felelősségérzetnek tulajdonítható az
is, hogy olykor hosszú idő telt el az információk lejegyzése és közreadása
között: éppen annyi, amennyire szükség volt a történtektől és a meséltektől
való eltávolodáshoz (és az elhatárolódáshoz). Ezzel kapcsolatban meg kell
jegyeznünk, hogy Mihaela Bucin könyve több mint két évtizeddel azután
jelent meg, hogy szerzője elkezdte a terepmunkát, ami jót is tett az információközlés tárgyilagosságának, mivel megszüntette azokat a tényezőket,
amelyek sokszor túlságosan is befolyásolják azt a típusú kutatást, ahol a
gyűjtő és az adatközlő együttműködő viszonyban van egymással.
A román néprajzkutatás témájánál maradva, azt is meg kell jegyeznünk,
hogy az itt bemutatott kutatás egy kiragadott régióra vonatkozik. Mihaela
Bucin a magyarországi román közösségek történetmeséléseit és narratív
forrásanyagát tanulmányozta, ami könnyen elcsábíthatta volna őt a huszadik
század második felének egy felszínesebb interpretatív kutatási módszere
irányába, eltérítve a mesélés helyi jellegzetességeinek vizsgálatától. Mihai
Pop egy régebbi cikkében, melyet a különböző nemzeti meserepertoárokban
felelhető meseváltozatoknak szentelt, így ír erről:
„(...) a népmesék esetében beszélhetünk egyéni stílusról, különböző
térségek stílusáról és társadalmi rétegek stíluskülönbségeiről, ahogy regionális és tágabb körben elterjedt stíluselemekről is.”4
Ahogy ezt már korábban is megírtam: „(...) sajnos a román néprajz (...)
nem igen lelkesedett a történetmondás területi változatainak kutatásáért,
ahhoz képest, hogy milyen nagy érdeklődéssel fordult a történetmondás
4 Mihai Pop: Caractere naţionale şi stratificări istorice în stilul basmelor
populare [Nemzetkarakter és történelmi stílusrétegek a népmesékben] In:
Folclor românesc [Román folklór], vol. II, Bucureşti, Grai şi Suflet – Cultura
Naţională, 1997, 141.
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művészetéhez, illetve a műfajok és alműfajok tipológiájához.”5 Mihaela
Bucin könyvének úttörő szerepe ilyen értelemben is méltányolandó.
Hogy megértsük a szerző kitartó érdeklődését a mesélés helyi sajátosságai
iránt, egy másik kontextusban is el kell helyeznünk a kutatásait és ezt a
könyvet: a magyar folklorisztikáéban és etnológiáéban, különösen a népi
elbeszélésekkel foglalkozó magyar néprajztudósok kutatásaiban. Két szerzőt
kell itt megemlítenünk: Ortutay Gyulát és Dégh Lindát, akik a hagyományos
mesélésnek azt a kutatási metódusát dolgozták ki, melyet monografikus
módszerként szoktunk emlegetni. A nemzetközi szakenciklopédiák főleg
Dégh Linda mesével és népi elbeszéléssel kapcsolatos kutatásait említik:
„Dégh Linda kutató elsősorban a mesék, a mesélők és a társadalom viszonyára összpontosít. (...) A népi elbeszéléseket tanulmányozza, különösen a
társadalomban betöltött szerepüket, vizsgálva a kulturális identitás, a téma
és az elbeszélés kontextusának összefüggéseit. A kutatásaiból kiindulva
(...) meghatározza a mesék szerepét az európai paraszti társadalmakban,
ahol azok többet jelentettek egyszerű szórakoztatásnál.”6
Mint minden lexikon-szócikk, ez a kivonatolva idézett rész is kétségtelenül szűkszavú, és csak azt hivatott kidomborítani, hogy milyen jelentőséget
tulajdonítanak a magyar néprajztudósok a performatív aktusnak mint a
mesélés elengedhetetlen feltételének a paraszti közösségek belső életében,
illetve az elbeszélésnek mint kutatók által lejegyzett néprajzi mesélésnek.
Másfelől az említett két magyar néprajzkutató egyfajta formai mintát
is meghonosított a népmesék publikálása számára, azáltal hogy olyan
köteteket tettek közzé, amelyek egyetlen mesélő (teljes vagy részleges)
repertoárját tartalmazzák. Amint azt korábban is megállapítottuk:
„...a legismertebb példák közé tartozik az Ortutay Gyula által kiadott
Fedich Mihály meséi (Budapest, 1940), illetve a későbbi, Dégh Linda gyűjtésében és gondozásában megjelent Pandur Péter meséi című kötet (Budapest, 1941), de magyar nyelvterületen általánosan elterjedt az a fajta
szöveggyűjtemény, amely kizárólag egyetlen mesemondó repertóriumát
öleli fel, monografikus módon.”7
5 Lásd Otilia Hedeşan előszavát a Dacă n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti... Antologie
a povestitorilor români din Ungaria [Ha nem történt vóna meg, nem mondatott
vóna el... Magyarországi román mesélők antológiája] című kötethez. Bucureşti,
Paideia, 2007, 9.
6 The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, I – III, London,
Greenwood Press, 2008, I. Vol., 261.
7 Otilia Hedeșan: id. mű, 6. Lásd továbbá: Erdész Sándor: Ami Lajos meséi, 1968.
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A múlt század második felében a mesekutatásnak ez a módszere, majd a
mesék ilyen módon való publikálása a magyarországi román közösségekben
is népszerűvé vált. Mihaela Bucin könyvének egyik fejezete is szemlélteti a
folyamat főbb állomásait: onnan indul el, hogy Domokos Sámuel, miután
megérkezett a méhkeréki közösségbe, kinyomtatta Vasile Gurzău meserepertoárját, aztán kitér arra, hogy Alexandru Hoţopan összegyűjtötte
Teodor Şimonca meséit, majd eljut oda, hogy Hoţopan a Mihai Purdi által
lejegyzett szövegeket is kiadta.
Végül, de nem utolsó sorban Mihaela Bucin szakmunkáját, a 20. század
végi magyarországi román közösségek tematikus monográfiáját egy harmadik összefüggésben is látnunk kell, mégpedig egy sokszínű kirakójáték
részeként, mindenekelőtt a módszertanát illetően: több olyan néprajzi
munka is hatott az értekezés szerkezeti felépítésére, amelyek szintén
ezzel a térséggel foglalkoznak, és az elmúlt évtizedben láttak napvilágot.
A szerzőik közül meg kell említenünk a következőket: Lucia Borza, Elena
Csobai, Irina Garami, Maria Gurzău Czeglédi, Emilia Martin, Stela Nikula
(és tovább is folytathatnánk a listát, azokkal a szorgalmas kutatókkal,
akik tanulmányokat publikáltak a magyarországi románok néprajzának
tárgykörében, gyűjteményes kötetekben és az Izvorul nevű néprajzi szakfolyóiratban).
Egy mesélő világ monográfiája
Bármennyire is sok ideig maradt szerzője számítógépének elektronikus
fiókjában ez a kötet, nem veszítette el sem az érdekességét, sem az aktualitását, még kevésbé néprajzi megállapításainak jelentőségét, és azoknak
a szövegidézeteknek a diszkrét báját, melyeket helyi, rendkívül nehezen
hozzáférhető iratokból merített a szerző, illetve saját kutatásainak anyagából. Ahogy az eltelt idő finom porrétegként belepte az – olvasás pillanatához képest – régen megírt szöveget, a rögzített és értelmezett tények új
összefüggéseket nyertek, elsősorban abban az értelemben, hogy a tanulmányozott helyzetek áthelyeződtek a múltba, egészen átstrukturálódott a
színkép, egy jellegzetesen 20. századi kulturális látvány tárult elénk, mely
különösen a század második felére vált nagyon intenzívvé.
A kötet tulajdonképpen úgy mutatja be a magyarországi román közösségek elbeszéléseit, hogy három tematikus csoportra osztja őket. Először
is a szerző figyelme azokra a legkisebb narratív egységekre irányul, melyek
legtöbbször a közösség tagjai emlékezetének peremén őrződtek meg. Másodszor árnyaltan mutatja be azokat a narratív szövegrészeket, amelyek
az ezekkel a közösségekkel kapcsolatos dokumentumokból nyerhetők ki.
Bálint Sándor: Tombácz János meséi, 1975. Nagy Olga: Cifra János meséi, 1991.
Ezek a kötetek mind a budapesti Akadémiai Kiadó gondozásában jelentek meg.
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Harmadszor kritikailag ismertet tanulmányokat különböző meserepertóriumokról: a méhkeréki Vasile Gurzău és a kétegyházi Teodor Şimonca
mesélőjéről, valamint a pusztaottlakai Mihai Purdi által lejegyzettről.
Ez a három tematikus irány különböző néprajzi kutatási módszereket
igényelt. Ahhoz, hogy a kutató az emberek személyes élményeihez, rövid,
emlékezetes történeteihez hozzáférjen, közvetlen vizsgálódásra volt szüksége: terepmunkát kellett végeznie, hangszalagra kellett rögzítenie az adatközlőkkel folytatott hosszú beszélgetéseket. Viszont hogy a magyarországi
románok közösségeiről tanúskodó írásos dokumentumokból kivonja és
elemezze azokat az epikai egységeket, amelyekben besűrűsödik a narráció,
ahhoz különféle szövegelemzési módszerekhez, mentalitáskutatáshoz és
olykor összehasonlító elemzéshez kellett folyamodnia. Végső soron ezek
a vizsgálódások, amelyek arra irányultak, amit az utóbbi évtizedekben,
mint helyi kulturális jelenséget a „magyarországi román mesélők” általános
megnevezéssel illetünk, ingadoztak a könyvtári kutatás, a szóbeli szövegek
elemzése és összehasonlító szempontú értelmezése, valamint az életterek
és a mesélés terei leírásának és megértésének céljából közvetlenül a mesélő
közösségben végzett néprajzi adatgyűjtés között.
Amint a dolgozatból is kiderül, az 1990-es és 2000-es években Mihaela
Bucinnak jó néhány, bámulatos emlékezőtehetséggel megáldott, nagyon
tehetséges adatközlőt volt alkalma végighallgatni és hangszalagra rögzíteni a mesélésüket, különböző magyarországi román közösségekben. A
települések közül feltétlenül meg kell említenünk Eleket, Magyarcsanádot,
Kétegyházát, Méhkeréket és Pusztaottlakát. Ezek a visszaemlékezések
lehetővé teszik, hogy hozzáférjünk az említett közösségek életéhez és
értékeihez még a második világháborút közvetlenül megelőző időkből
is, majd a kommunizmus különböző periódusaiból. A szolgák és az urak
életmódja, a falusi gazdaságok életfeltételei, a települések meghatározó
személyiségei, tehetséggel megáldott, emlékezetes dolgokat véghezvivő vagy
mondó emberek sokasága rajzolódik ki a szemünk előtt az elbeszélésekből,
melyeket kommentál is Mihaela Bucin. Románok, magyarok, szlovákok,
németek, szerbek, zsidók, parasztok, kereskedők, kisiparosok, tanítók,
papok, orvosok, helyiek és messziről érkezett csoportok, keresztények
és kommunisták szerepelnek ezekben az elbeszélésekben: nemcsak egy
rendkívül sokszínű és részletgazdag világ tárul elénk, de egy olyan mentális
rendszer is, amely értelmezi és magyarázza a világot az alapvető értékek
továbbadása érdekében. Folytatva a mesélés néprajzi kutatásának azt a
vonulatát, amely Dégh Lindával kezdődött, Mihaela Bucin a helyiekkel
való találkozása során megismert elbeszélések mellé olyan megjegyzéseket
fűz, amelyekből kitűnik a tanulmányozott közösségek értékválasztása is.8
8 Csak egyetlen egy ilyen megjegyzés álljon itt példaképpen: „Timár doktor
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Amikor az ilyen típusú elbeszéléseket elemzi, nemcsak a tematikai vonatkozásokra tér ki, hanem gyakran a mesélés folyamatára is külön odafigyel,
és ez elméleti szempontból kétségtelenül értékesebbé teszi a szöveget. A
könyv szavait idézve:
„Annak, hogy behatolhassunk a magyarországi románok jelenkori elbeszéléseinek »páncélszekrényébe«, legfontosabb feltétele, hogy ismerjük
a kódot. Amíg a hagyományos történetmesélésre »szakosodott« mesélők
olyan nyelvet használnak, melyet maga a műfaj helyzete konzervált, addig
a jelenkori elbeszélések, amiatt hogy már nem követik a hagyományokat,
nem tekintik érvényesnek magukra nézve a »szabályozott« nyelvi kódot.
Nem az a feltétele az elbeszélések megértésének, hogy tudjunk románul vagy
magyarul (vagy mindkét nyelven), hanem hogy ismerjük a helyi nyelvhasználatot, amelyben érdekesen keverednek az archaizmusok és a Körös-vidéki
szubdialektus tájszavai a magyar nyelv szókincsének és struktúrájának
mintájára létrejött neologizmusokkal és új nyelvtani szerkezetekkel.”9
A mesélések révén kirajzolódó általános képét a közösségnek megkettőzi
a dolgozat azáltal, hogy – amint már említettem – néhány olyan művet10 is
bemutat és kommentál, amelyek szerzői, bár a szélesebb olvasóközönség
számára meglehetősen ismeretlenek, a magyarországi román közösségekben kiemelkedő személyiségnek számítanak. Többek között Iosif Ioan
Ardelean pap Kétegyháza község monográfiája11 című könyvét tárgyalja,
nevével mind a terepen, mind az 1980-as évek kétegyházi gyűjtései anyagában
találkoztam. Az emberséges, önfeláldozó orvos példájaként maradt meg az
idősek emlékezetében: mérceként állították minden orvos elé, aki később
megfordult a településen. (...) Két klisé jelenik meg mindegyre a jeles orvosról
szóló tanúvallomásokban: az egyik, hogy nem törődött szolgálatai jutalmával,
a másik, hogy a természetgyógyászat eszközeivel kezelte a betegeit. Érthető,
hogy a helyiek megbecsülését élvezte: legtöbben szegények voltak, nem is
tartották valami nagyra az orvostudományt, a kétegyházaiak nem kerestek
volna fel olyan szakorvost, akit nem tudnak megfizetni. Timár doktor olykor
a saját pénzéből vette meg az orvosságot azoknak a betegeinek, akiknek nem
tellett volna gyógyszerre. Másfelől olyan gyógymódokat használt, amelyek
közel álltak a népi orvosláshoz, amelyeket a »füvesasszonyok« is ajánlottak.”
(Lásd a jelen kötet 50. oldalán.)
9 Lásd a jelen kötet 90. oldalán.
10 Átfogó módon építi be a dolgozat ezeket a műveket, különösen Ioan Iosif
Ardelean monográfiáját. Lásd: Gabriel Moisa: Istoriografia românilor din Ungaria
1920–2010. Între deziderat şi realitate. [A magyarországi románok története
1920–2010. Vágy és valóság között] Gyula, Noi, 2021.
11 Iosif Ioan Ardelean: Monographia comunii Chitighaz. Arad, Tiparul Tipografiei
Diecesane, 1893.
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illetve Teodor Pătcaşiu Méhkerék monográfiája12 című és Vasile Marc Méhkerékről Méhkerékig13 című kötetét. Nyilvánvaló, hogy nagyon eltérőek
ezek a művek, kétszer fél évszázad választja el őket egymástól, különböző
feltételek között jöttek létre, az első kettő falumonográfiaként határozza
meg magát, míg a harmadik egyfajta töredékes visszaemlékezésnek mondható. Mihaela Bucin merészen, de nagyon ihletetten úgy döntött, hogy a
néprajzi dokumentumoktól elkülönített dokumentumgyűjteményként
használja fel őket. Felfedezte bennük a szenvedélyes mesélőkedvet, és egy
sor olyan témát, amely nyilvánvalóan történelmi elemeket is tartalmaz,
mégis közelebb áll a legendás elbeszéléshez. Így például a betyárokról
vagy a második világháborúban és közvetlenül azután tevékenykedő
sócsempészekről szóló elbeszéléseket úgy ragadja ki a szövegből, és úgy
beszél róluk, mint a közösségi emlékezet fontos elemeiről, melyeket valós
narratívaként adtak elő.
A harmadik terepe a mesélés kutatásának, melyet megnyit ez a kötet, a
népmeséké, mégpedig a helyi megjelenési formájukban. Mivel ezt a néprajzi
műfajt a hagyományos mesélés gyakorlata mellett már nagyon sokat és
módszeresen tanulmányozták korábban, Mihaela Bucin úgy döntött, hogy
kritikailag végigvezet a helyi népmesekutatás történetén.
„1958 nyarán kezdődött el a kelet-magyarországi románok meséinek módszeres gyűjtése, a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Román Nyelv
és Irodalom Tanszékének tanára, Domokos Sámuel kezdeményezésére. Ő maga
így mesél a román népmesegyűjtés kezdeteiről: »1958-at írtunk, amikor az
egyik egyetemi szemináriumon épp a román folklórkincs gazdagságáról és az
irodalomra gyakorolt hatásáról beszéltem. Az egyik tanítványom, Mihai Cozma
– jelenleg a Szegedi Tanárképző Főiskola oktatója – jelentkezett, és felhívta a
figyelmemet egy parasztemberre a falujából, akit Vasile Gurzăunak hívnak...«”14
– írja Mihaela Bucin annak a fejezetnek az elején, amelyben a legismertebb
magyarországi román mesélők repertóriumának összeállításáról értekezik.
Egy többlépcsős folyamatról van szó, melynek a következő három nagy
szakasza különíthető el: 1. Domokos Sámuel Méhkeréken magnóra veszi
Vasile Gurzău meséit, és egy vaskos kétnyelvű antológiát15 ad ki belőlük,
12 Teodor Pătcașu: Monografia comunei Micherechiu. (1934) In: Izvorul
(néprajzi folyóirat) 2011, nr. 34. Mihaela Bucin egy korábbi, házi kiadását
használta a műnek.
13 Vasile Marc: De la Micherechi la Micherechi. Gyula, Noi, 1994.
14 Lásd a jelen kötet 114. oldalán.
15 Lásd elsősorban: Vasile Gurzău magyar és román nyelvű meséi. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1968. Mihaela Bucin így foglalja össze a történteket: „Öt évig
(1959–1965) tartott Vasile Gurzău valamennyi elbeszélésének összegyűjtése. A
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2. Alexandru Hoţopan összegyűjti a kétegyházi16 Teodor Şimonca meséit,
3. majd lejegyzi és a népmesei kánon szerint átdolgozza azokat a szövegeket17 is, amelyeket a pusztaottlakai Mihai Purdi mesélt el, megörökítve
apja aktív repertoárját.
Ezeknek a kutatásoknak – és főként Vasile Gurzău, Teodor Şimonca
és Mihai Purdi meséskönyvei kiadásának – két jelentős hozadéka volt.
Egyrészt arra a népmesei repertóriumra, amely az 1970-es években még
eleven volt a magyarországi román falusi közösségekben, a magyar kutatók
is felfigyeltek: Kovács Ágnes18 volt köztük a leglelkesebb. Másrészt, bár
ezek a kötetek nem feltétlenül jutottak el a közösség minden tagjához,
megjelenésük nyomán elindult egy mozgalom, amely értékes örökségnek
tekintette a helyi elbeszélések hagyományát, főleg a népmeséét, és ez az
magnófelvételeket Domokos professzor készítette. Az anyag legnagyobb része,
az a 17 elbeszélés, amelyet a mesélő – a gyűjtő kérésére – mind románul, mind
magyarul aktualizált, 1968-ban jelent meg: magyar előszó került a magyarul
olvasható mesék elé, és ugyanaz a magyar előszó francia fordításban a románul
olvasható mesék elé. A professzor halála után a méhkeréki mesélő Gurzăuval
kapcsolatos kéziratok a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumba kerültek, a
magyarországi románok történetéről szóló részleget gazdagítva, Elena Csobai
muzeológus gondozásában. Vasile Gurzău elbeszéléseinek megjelenése után
egy évtizeddel, 1979-ben egy Méhkeréken rendezett néprajzi tábor alkalmával
Kovács Ágnes kutató és Emilia Martin etnográfus felfrissítették a már publikált
gyűjteményt. Az újabb (sajnos meglehetősen rossz hangminőségű) felvételek
jelenleg a gyulai Erkel Ferenc Múzeumban találhatók.” (Lásd a jelen kötet 114.
oldalán.)
16 Florian. Poveştile lui Teodor Şimonca – Simonka Tivadar népmeséi. Kétnyelvű
kiadás, Békéscsaba, 1981; Hocopan Sándor: Împăratu Roşu şi Împăratu Alb.
Poveştile lui Teodor Şimonca, Budapest, Tankönyvkiadó, 1982.
17 Poveştile lui Mihai Purdi [Mihai Purdi meséi] Budapest, Tankönyvkiadó, 1977;
Világ szépe és világ gyönyörűje. Magyarországi román népmesék. Purdi Mihály
meséi. Fordította: Ignácz Rózsa. Előszó és jegyzetek: Kovács Ágnes. Budapest,
Európa Könyvkiadó, 1982.
18 Lásd Kovács Ágnes: A magyarországi román mesemondók. In: A II. békéscsabai
nemzetközi néprajzkutató konferencia előadásai. 3. kötet. Békéscsaba, 1981, 579–
589. Kovács Ágnes: Modul de gândire, cultura materială şi obiceiurile românilor
din Ungaria, oglindite în poveştile lui Mihai Purdi [A magyarországi románok
gondolkodásmódjának, anyagi kultúrájának és szokásainak tükröződése
Mihai Purdi meséiben]. In: Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, 4,
Budapesta, Editura Didactică, 1982, 67–76.
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említett három mesélőt a közösség kiemelkedő személyiségeivé avatta:
valóságos hősként ünnepelték őket, mint akik kizárólagos őrzői a helyi
népköltészet kincseinek.19
A 62 elbeszélésben tükröződő világ
A kötet utolsó része egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely a magyarországi román közösségek különböző tagjaival – 1980 és 2002 között
– folytatott beszélgetésekből áll össze. 6 falu 21 mesélőjének 62 közléséről
van szó. A legidősebb adatközlő 1894-ben született, a legfiatalabb 1959ben, vagyis több mint hatvan év közöttük a korkülönbség: a meglehetősen
széles időperspektíva által mélyen beleláthatunk a közösség életébe, még
ha olykor töredékes is ez a kép. Ha ehhez még az interjúzás két évtizedes
időszakát is hozzáadjuk, akkor kiszámítható, hogy egyesek, amikor a fiatalkorukról meséltek, az 1910-es éveket idézték fel, míg mások az 1990es éveket, úgyhogy mindaz, ami kirajzolódik a mesélések által, az egész
huszadik századot leképezi.
19 Amikor például a kétegyházi Teodor Șimoncáról van szó, a dolgozat
megjegyzi, hogy a mesélő életét a napfényes pillanatok mellett igen sok nehézség
is beárnyékolta, mindazonáltal azon mesélők között tartották számon, akiknek
különleges néprajzi kincsek vannak a tarsolyában, és a hagyományok tekintélyes
képviselőjévé avatták. Továbbá ezt olvassuk róla: Mivel szinte az egész huszadik
századot végigélte, késő öregségében nosztalgiával gondolt vissza azokra az
időkre, amikor még „hallgattak rá”. Şimonca előtt, bár igazi vezéregyéniség volt,
nem mindenki hajtott fejet a közösségben, mégha kérkedett is az ismertségével:
„Ezek tudták, hogy sok mesét tudok! Híres vagyok a faluban! Nemcsak én, még
voltak mások is, de azok kihaltak.” A falu inkább aszerint ítélte meg Şimoncát,
hogy mit tett a téeszesítés idején, hogyan ügyködött a kommunista párt
helyi szervezetében – ezek az ügyei elhomályosították mesélői tehetségét.
A jobbágyivadék Toader a gyerekkorát és a fiatalságát szolgaként töltötte,
német, magyar és román gazdái voltak. A szocializmusban viszont párttitkári
funkciót töltött be: „Én, Şimonca Toader, 1899-ben születtem. A szüleim
tanyán laktak. Kevermesen születtem. Amikor annyira felcseperedtem, hogy
már dolgozni tudtam, apám elvitt, hogy kitanuljam a kovácsmesterséget. De
nem értem a végére, mert jött a nagy verekedés (háború), aztán elszegődtem
szolgának Vincze Józsefhez. Majd 1916-ban Szentgyörgyön voltam. 1917-ben
besoroztak katonának, és elvittek a háborúba. Miután hazajöttem a háborúból,
megint Szentgyörgyön tartózkodtam, ott szolgáltam. Aztán nemsokára, 1920ban, megint behívtak katonának, Horthy seregébe. 1922-ben leszereltem,
és 1923-ban megnősültem. Földem nem volt, mert továbbra is csak szolga
voltam. Csakis szolga és határkerülő lehettem, 1945-ig. A Felszabadulás
után egy esztendőn keresztül a községházánál voltam törvénybíró. 1949-ben
megalapítottam a termelőszövetkezetet, és amíg nyugdíjba nem mentem, én
voltam ott a pártitkár, csak egy rövid ideig voltam elnök.”
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A 21 mesélő települések szerinti megoszlása a következő: kilencen
kétegyháziak, négyen magyarcsanádiak, ketten körösszakáliak és pusztaottlakaiak, és egyvalaki eleki. A disszertáció szerzője tizenegyükkel
beszélgetett személyesen, vagyis a mesélők több mint felével, a többi interjút más kutatók, illetve magyarországi román kiadványok szerkesztői
készítették. Tizennégyen a 21 adatközlő közül férfiak, tizenegyen nők. Még
ha túl felületesnek is tűnik ez az arányok szerinti kiértékelés, a mutatói
nyomot hagynak a narratív képzeletet tükröző törzsanyagban, és egy olyan
mintázatot rajzolnak ki, amelynek Kétegyháza a legsűrűbb csomópontja,
és amelyben a férfiakra jellemző témák élesebb kontúrt kapnak.
Kétségtelenül amiatt jelentős ez a kis szöveggyűjtemény, mert valamenynyi elbeszélése értékes és ritka néprajzi dokumentum. Minden kis szövege
nyelvészeti minta is egyben, tükrözi az aktuális nyelvállapotokat, azt, hogy
miképpen beszéltek a különböző, románok lakta falvakban Magyarországon.
Megismerhetjük belőlük a vidék és egy-egy település nyelvjárását (minden
egyes szöveg nyelvjárási szavait szójegyzék magyarázza), de a románról a
magyar nyelvre való áttérés retorikáját is dokumentálják.
Ha be kellene sorolnunk ezeket a szövegeket a szóbeli irodalom valamelyik műfajába, akkor elbeszéléseknek nevezhetnénk őket, vagyis olyan
szövegeknek, amelyek „annyi idősek lehetnek, mint maga az ember (...) aki
mindenkor szükségét érezte megosztani embertársaival azt, amiben része
volt”20. Silviu Angelescu meghatározása szerint az elbeszélések:
„...rövidebb terjedelmű narratív szövegek, amelyek igaz történetekről
szólnak (vagy valóban megtörténtekként adják elő őket), mesélőik magukat állítják be a történetek hőseinek, hiteles tanúként számolnak be
az eseményekről, vállalva a felelősséget azért, amit elmesélnek, mivel
hogy az a saját múltjuk része. Az elmesélt esemény reális térben zajlik. A
mesés elemek hiányát a szenzációs elemek pótolják. A mesés elemek az
elbeszélésben csak esetlegesen jelennek meg, és akkor is mindig emberek
irányítják őket. A mesélés stílusa kötetlen. A felhasznált költői eszközök,
szófordulatok tárháza szegényes. Az elbeszélés stílusából hiányzik a fennköltség, a narráció nem ritmusos, és mellőzi a késleltetés hatáselemeit.”21
Mindazokban a részekben, amelyeket Mihaela Bucin beemelt ebbe a
dokumentumanyagba, az adatközlők aktualizálják a tetteket, amelyeket
felvállalnak és részleteznek, és azért is annyira jelentős az a kép, amelyet
20 Ovidiu Bîrlea: Mică enciclopedie a poveştilor româneşti. [A román mesék
kisenciklopédiája] Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, 301.
21 Silviu Angelescu: Legenda. Bucureşti, Valahia, 2002, 37–38.
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megrajzolnak saját maguk és közösségük múltjáról, mert ha nem lennének
ezek a visszaemlékezések, teljesen elveszne a közelmúlt eseményeinek
egy része. Más narratív műfajokkal ellentétben az elbeszélés, amely kaméleon módjára változtatva megjelenési formáját, ma mindenütt jelen
van, roppant pusztulékony. Az elbeszélés felejtésre ítéltetett – akárcsak
azok a dolgok és események, amelyeket felidéz, és az emberek, akik részt
vettek az eseményekben, vagy legalábbis ismertek olyanokat, akik szintén
átélték az elmesélteket –, hogy aztán más témák, más élmények és más
tanúvallomások lépjenek a helyére, és átformálják ezt a rendkívül változékony repertóriumot.
Mihaela Bucin nem szőtt elméleteket e közösség elbeszélés-állományának rendkívüli változékonysága köré, egyszerűen csak józanul rögzítette a
repertóriummal kapcsolatos tényállásokat egy közösség, a magyarországi
románok, és egy korszak, a huszadik század vonatkozásában.
Végkövetkeztetések helyett…
…csak annyit jegyeznék meg, hogy ezzel a könyvvel Mihaela Bucin
felvállalta, hogy bejárja a magyarországi román közösségek népi elbeszélései kutatásának egy bizonyos útszakaszát. A könyv átfogó képet ad az
érdeklődési körök átalakulásáról és a térség népi elbeszéléseinek műfaji
változásairól. Ilyen módon a kötet szervesen összekapcsolódik két másik
kiadvánnyal, melyek létrehozásában Mihaela Bucinnak meghatározó
szerepe volt: az egyik a Ha nem történt vóna meg, nem mondatott vóna el.
Magyarországi román mesélők antológiája22 című, a másik Az asszonyoknak
van idejük. Magyarországi román asszonyok történetei a 21. század elején23.
Merem hinni, hogy ez a három kötet rendhagyó trilógiává áll össze, mely
által Mihaela Bucin egy kulturális jelenség krónikásaként, szerkesztőként
és sokszólamú, kifinomult szövegek értelmezőjeként bizonyította be szakavatottságát.
Otilia Hedeşan

Fordította: Mihály Emőke

22 Dacă n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti. Antologie a povestitorilor români din Ungaria.
Bucureşti, Paideia, 2007.
23 Otilia Hedeșan – Mihaela Bucin (szerk.): Doamnele au vreme. Povestirile
româncelor din Ungaria la începutul secolului XXI, Timişoara, Editura Universităţii
de Vest, 2017.
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Argument
Nu există comunitate fără conştiinţă de sine,
fără conştiinţa de a fi diferit de Altul.
Raymond Aron (1965, 16)
Românii din Câmpia Ungară au reprezentat din timpuri străvechi cea mai
vestică extremă, istorică şi compactă, a românităţii, de timpuriu expusă
asimilării culturale şi lingvistice. Grupul etnic al românilor din Ungaria
contemporană este o structură recentă, reorganizată social şi din punctul
de vedere al atitudinilor, după trasarea graniţelor statale, politico-administrative, din 1920.
Grupul etnic este acea matrice socio-culturală a cărei coeziune este
bazată pe „tradiţii culturale comune şi pe sentimentul identităţii ca subgrup
în cadrul societăţii înglobante. Se diferenţiază de ceilalţi membri ai societăţii
prin limbă, religie, obiceiuri, îmbrăcăminte, comportamente. Unii sociologi
consideră sentimentele de grup etnic o extensie a sentimentelor de rudenie”
(Zamfir – Vlăsan, 1993, 146). Din punct de vedere politic, grupul etnic
este o minoritate cvasinaţională care trăieşte în cadrul altui stat.
Componenta spaţio-geografică a majorităţii românilor din Ungaria nu
a făcut parte din vreo provincie istorică românească – din Transilvania
sau Banat – ci etnicii români au format mici insule în sud-estul Câmpiei
Ungare, răsfirate de-a lungul actualei graniţe cu România.
Etnicitatea românilor din Ungaria s-a păstrat până la formarea României
moderne printr-un separatism etnic spontan, asigurat îndeosebi de limbă
şi de religia ortodoxă şi favorizat de prezenţa unei considerabile mase de
români pe teritoriul aceleiaşi formaţiuni politice. Principalul suport al separatismului etnic a fost endogamia de grup, a cărei consecinţă se regăseşte
în „menţinerea purităţii grupului (…), apărarea graniţelor acestuia împotriva
străinilor” (Constantinescu, 2000, 80).
Mai ales după despărţirea de Ardeal, etnicitatea reduselor comunităţi
româneşti din Ungaria a intrat sub incidenţa fenomenului de pluralism
cultural, formă de acomodare socială în care grupul etnic îşi păstrează
tradiţiile şi trăsăturile culturale distinctive, cooperând totodată la viaţa
politică, socială şi culturală a majorităţii (Cf. Zamfir – Vlăsan, 1993, 148).
În acest caz, însă, pluralismul cultural este doar o fază de tranziţie spre
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integrare / asimilare. Uniformizarea culturală şi lingvistică, părăsirea tradiţiilor duc la distrugerea identităţii de grup. Diminuarea rolului familiei
în transmiterea etnicităţii s-a accentuat în ultimul secol, fiind favorizată
atât de condiţiile unei socializări unilaterale (formarea conştiinţei de hungarus, cetăţean devotat statului maghiar), cât şi de sistemul educaţional şi
al mijloacelor de comunicare în masă care nu au răspuns decât formal la
cerinţele afirmării şi protejării conştiinţei etnice.
Preponderent rural, grupul etnic românesc din Ungaria a început să-şi
piardă identitatea odată cu destrămarea formelor de existenţă tradiţională.
Din punct de vedere etno-folcloric, creaţia populară a românilor din
Ungaria este parte organică a folclorului românesc. Mai mult, faptele de
folclor şi principalul instrument de comunicare al acestora, limba, au fost
singurele elemente de păstrare a identităţii, mai ales în comunităţile greco-catolice, unde limba maghiară a devenit limbă de cult odată cu înfiinţarea
episcopiei greco-catolice ungare de Hajdúdorog, în 1912 (Cociu, 1993, 44).
Cercetarea întreprinsă asupra fenomenului povestitului la românii din
Ungaria pune în lumină modalităţile de „transfigurare artistică a realităţii”
(Pop, 1964, 16) dintr-o zonă de interferenţă etnică în care românii sunt
minoritari, aducând informaţii şi modeste contribuţii la conturarea „caracterelor specifice, naţionale şi regionale ale basmelor”, ale celorlalte specii
narative, „ca reflectare a vieţii şi gândurilor popoarelor în evoluţia lor” (Pop,
1965, 11).
Lucrarea se bazează în primul rând pe studierea contextului cultural şi
genetic al textului narativ, în strânsă legătură cu statutul naratorului bilingv, cel care impune contextul comunicaţional, de interpretant, al textului
folcloric. „Textul folcloric ca interpretant cultural constituie o sursă preţioasă
de informaţii de istorie socială şi de mentalităţi, pe care, uneori, sursele scrise,
documentele, nu le-au păstrat cu atâta exactitate sau atât de nuanţat, ori nu
le-au păstrat deloc, dată fiind puţinătatea lor, în spaţiu cultural românesc şi
sud-est european în ansamblu, unde scrisul a intervenit atât de târziu ca vehicul
de cultură” (Constantinescu, 2000, 16).
În aceste condiţii, incursiunile în folcloristica maghiară ar putea părea
că au un rol preponderent în argumentarea sau susţinerea unor poziţii.
Am dus la capăt această investigaţie de suﬂet cu dorinţa de a adera de
dincolo de nişte hotare foarte concrete la acel „ansamblu intenţional” în
care Otilia Hedeşan1 intuieşte o abordare sistematică a naraţiunii orale, o
şcoală coordonată de profesorul de la Universitatea din Bucureşti, Nicolae
Constantinescu.

1 Hedeşan, în Orizont, XIII, 2001, nr. 2, 15 februarie, p. 13.
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Habitatul geografic
și socio-cultural al grupurilor
etnice din sud-estul Ungariei
Partea de sud-est a Ungariei face parte din Marea Câmpie Ungară (Magyar Alföld2). Marea Câmpie Ungară3 nu e numai o unitate geografică, ci şi
una culturală, economică, socială şi etnografică, având caracteristici proprii, deosebite de cele ale părţii de vest a Ungariei, numite Transdanubia
(Dunántúl = peste Dunăre). Până astăzi, estul Ungariei e văzut ca oarecum
retardat din punct de vedere economic; locuitorii câmpiei sunt apreciaţi
ca refractari la modernizări, oraşele de aici nu ating gradul de civilizaţie al
oraşelor din regiunile muntoase din vest. De aceea, decenii la rând, mulţi
locuitori – mai ales tineri – au părăsit sud-estul Ungariei, migrând spre
vestul ţării. Acest proces continuă, datele mişcărilor demografice arată că
între 1960 şi 1970, 10 % din locuitorii judeţelor din câmpie au părăsit zona
(Lettrich 1978, 40). Dacă din punct de vedere economic Marea Câmpie
Maghiară reprezintă o zonă care niciodată în istorie nu a atins nivelul de
dezvoltare al regiunii din vestul Dunării, ea este cu atât mai interesantă
pentru etnograful, sociologul, antropologul dornic să o cerceteze. Amprenta
2 Substantivul maghiar „alföld” înseamnă literal, „pământul de jos”; în limba
română e tradus în dicţionare prin „şes”. Pe harta fizică a Ungariei există
în nord câmpia „Pământul de sus”, în timp ce Câmpia Dunării de Mijloc se
numeşte „Pământul de mijloc”. Pentru aceasta din urmă, în context istoric e
folosită denumirea latină Pannonia. Etimologia acestui toponim e stabilită ca
provenind din limba iliră, unde pan ar fi însemnat „noroi”. În cele ce urmează,
vom folosi termenul „câmpie” pentru maghiarul „alföld”, termenul „şes” pentru
maghiarul „síkság” şi „luncă” pentru cuvântul maghiar „rét”. În maghiară,
cuvântul „puszta” (pustă) denumeşte de multe ori şi teritoriul extravilan al unei
localităţi, care poate fi chiar la mai multe zeci de kilometri depărtare de aceasta.
De exemplu, Pusta Otlăcii (Pusztaottlaka), devenită, la începutul secolului XX,
localitate de-sine-stătătoare în Ungaria, a aparţinut comunei Otlaca Mare (azi
Grăniceri, în România), aflată la peste 20 de km.
3 În atlasele geografice româneşti, regiunea e denumită Câmpia Tisei.
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specială a acestei regiuni constă în condiţiile sale climatico-geografice şi
în continua ﬂuctuaţie a populaţiei, atât din punct de vedere numeric, cât
şi, mai ales, din punct de vedere al componenţei etnice.
La începutul secolului al XX-lea4, Câmpia Maghiară era cea mai întinsă
zonă geografică a Ungariei. Cuprindea judeţele: Bács, Bodrog, Torontál,
Timiş, Arad, Csanád, Csongrád, Békés (Bichiş), Jász-Nagykún, Hajdú şi
Szabolcs. Populaţia acestor judeţe se ridica la 4,5 milioane de locuitori,
un procent de 26,7 din populaţia de 16,7 milioane de locuitori a Ungariei
de la 1900.
Într-un studiu complex apărut la Amsterdam în 1947 (Den Hollander,
1980), sunt cuprinse date despre populaţia şi localităţile câmpiei anilor
1930, argumentate cu un bogat material ilustrativ. În intervalul în care
sociologul olandez a cules informaţii pentru studiul său, Câmpia Ungară
se întindea pe un teritoriu de 41 901 km2 (aproape o jumătate din teritoriul Ungariei de după al doilea război mondial). La recensământul din
1930, în acest spaţiu trăiau peste 3,7 milioane de locuitori, din populaţia
de 8.688.000 a Ungariei.
Până la începutul deceniului 1980, în ciuda sporului natural al populaţiei,
mai ridicat aici decât în alte regiuni, numărul locuitorilor din estul Ungariei
abia depăşea cifra de 3 milioane, iar densitatea populaţiei pe kilometru
pătrat era de 68–85 de locuitori, faţă de densitatea medie a Ungariei, care
este de 113,6 locuitori pe kilometru pătrat.
În studiile economice şi politice apărute la maghiari de-a lungul timpului, Câmpia e caracterizată ca „rămasă în urmă”, „nedezvoltată”, centrele
ei urbane sunt numite „oraşe ţărăneşti”, „oraşe-sat”, sunt asemănate cu
Timbuktu şi cu oraşele stepei asiatice. Până astăzi, oraşele din Câmpia
Maghiară sunt considerate „oraşe agrare”.
Până la începutul secolului al XX-lea, diferenţele dintre mediul urban şi
cel rural au rămas în Câmpie abia perceptibile.

4 Partea de est a Câmpiei Ungare, Câmpia Aradului, aparţine azi României, iar
partea de sud, Iugoslaviei.
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Câmpia Ungară –
spațiu mobil și conservator
În studiile care abordează problema Câmpiei Ungare, specificul zonei
este privit ca rezultat al unui concurs de factori, accentuând fie importanţa
condiţiilor naturale, fie faptul că regiunea s-a aﬂat la limita unde inﬂuenţa
orientală se întrepătrunde cu civilizaţia apusului.
Observând îndeaproape această „lume” în care, după cum scria poetul
Babits Mihály (1883–1941) „…uneori şi ungurul era un străin, / alteori din străin
a ieşit cel mai bun ungur…”, ceea ce constituie caracteristica ei definitorie
pare a fi conglomeratul etnic ce a existat aici din cele mai vechi timpuri.
Popoare, triburi, neamuri, grupuri etnice care au apărut şi, uneori, au
dispărut din istorie, au fost asimilate complet sau dăinuie încă, perpetua
mobilitate dinspre est a populaţiei, care nu s-a încheiat cu schimburile de
locuitori după război, nici cu deportările din anii ’50, ci continuă şi azi,
acestea pot reprezenta cauzele determinante pentru care Câmpia Ungară
a evoluat diferit în comparaţie cu prospera Transdanubia. Pe de altă parte,
ﬂuctuaţia populaţiei a dus la constituirea uneia dintre cele mai variate zone
etnografice şi idiomatice ale Ungariei.
Câmpia Ungară nu este o regiune unitară, ci are mai multe subdiviziuni,
individualizate fie pe considerente fizico-geografice, fie din punct de vedere al componenţei etnice. Astfel, zona numită Sárrét (Lunca noroioasă) e
cuprinsă între Crişul Repede şi pârâul Barcău (Berettyó) şi a fost denumită
astfel deoarece, până în secolul al XIX-lea, când au fost finalizate reglementările cursurilor râurilor mai importante, era acoperită de mlaştini
formate în urma repetatelor inundaţii. Pe insulele dintre mlaştini trăiau
crescători de animale în stabulaţie liberă, rămânând lângă turmele de
vaci, de oi sau de porci tot timpul anului. Pentru circulaţie şi transportul
animalelor foloseau un tip de ambarcaţiune, o plută numită „vapor”, iar
când mlaştinile secau şi rămâneau lunci mocirloase, foloseau un mijloc
numit „vapor de noroi”, care semăna cu o sanie şi era fie tras de animale,
fie împins cu o vâslă (Györﬀy, 1983, 53).
Viharsarok (Colţul Viforului) cuprinde în special teritoriul dintre Békéscsaba
(Bichişciaba) şi Orosháza, în judeţul Bichiş, zona de iniţiere a mişcărilor
socialist-agrare ţărăneşti, din anul 1891. Denumirea a fost extinsă pentru
tot judeţul Bichiş, populat în bună parte de români ortodocşi şi de slovaci.
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Termenul e livresc şi a intrat în uz mai ales o dată cu apariţia, în 1937, a
studiului intitulat Colţul Viforului, al sociografului Féja Géza.(Féja, 1980)5.
Duna-Tisza köze (Între Dunăre şi Tisa) este o regiune în care până la
mijlocul secolului al XX-lea s-a dezvoltat înﬂoritor un tip de economie
agrară bazată pe aşezările de sălaşe, grupate mai ales în jurul oraşului
Szeged (Seghedin).
Regiunile Kunság (Cumani), Jászság (Alani), ca şi regiunea Hajdúság,
a „oraşelor haiduceşti”, au primit denumiri după grupurile etnice sau, în
cazul ultimei, sociale care le-au locuit, şi asupra cărora vom reveni în cele
ce urmează.
Sud-estul Câmpiei Ungare cuprinde astăzi judeţele : Bács-Kiskun, Csongrád, Békés (Bichiş), Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar (Bihor).
Oficial, Câmpia Ungară n-a reprezentat niciodată o unitate administrativă independentă, o „provincie”. Astfel, istoria dezvoltării ei este parte
organică a evoluţiei istorice şi socio-economice a statului maghiar.
(Toate observaţiile de mai sus, ca şi cele care vor urma, au în vedere teritoriul Ungariei actuale. Am lăsat în afara subiectului eventualele
consideraţii politice, având însă conştiinţa rolului lor major în contextul
cercetării etniilor din Ungaria.)

Perspectivă istorică
asupra stratificării etnice
din Câmpia Ungară
Având în vedere, în primul rând, raportul maghiari / ceilalţi, „povestea”
imaginarului etnic din Marea Câmpie Ungară începe cu pătrunderea maghiarilor în Europa. De descălecatul triburilor ugrice în Câmpia Panonică
se leagă o legendă naţională maghiară, care a fost cuprinsă probabil pentru
prima dată într-o cronică din secolul al XI-lea. Originalul s-a pierdut, dar
5 Studiul sociografic prezintă cu un realism crud situaţia grea a locuitorilor
Câmpiei în anii 1930. După apariţie, în 1937, autorul studiului a fost judecat şi
condamnat pentru lezare adusă statului şi naţiunii maghiare.
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legenda a fost reluată în cronicile secolului al XIV-lea: Cronica de la Buda
şi Cronica ilustrată (Glatz, 1995, 421). Evenimentele istorice din Legenda
calului alb sunt fixate cronologic în anul 894, când triburile maghiare ajung
în partea vestică a Ardealului şi prind de veste despre câmpiile mănoase ale
Panoniei. Îl trimit pe Kusid, fiul căpeteniei Künd, să caute aceste pământuri şi pe cei care le stăpânesc. Kusid s-a întors cu veşti bune şi încărcat
cu daruri din partea lui Svatopluk, craiul Moraviei, stăpânitorul Câmpiei
Panonice. Kusid a dus la rândul său daruri craiului, printre care un minunat
cal alb. În schimbul calului, solul maghiar a cerut câte un pumn de pământ
şi o gură de apă de pe teritoriile Câmpiei Panonice. După legile păgâne ale
maghiarilor, acest lucru simboliza „cumpărarea” definitivă a teritoriului,
pe care s-au şi aşezat nu după mult timp.
Din care parte a Asiei au pornit strămoşii maghiarilor în migraţia lor
spre vest, este marea dilemă a istoricilor maghiari şi nu numai a lor, căci
puţine popoare îşi atribuie o geneză atât de diversă precum ungurii contemporani. Astăzi, în general, este considerată eronată teoria în vogă la
începutul secolului trecut, conform căreia ungurii ar fi urmaşii sumerienilor,
teorie bazată pe elemente comune ale ornamentalisticii şi ale mitologiei
maghiare cu ale vestigiilor arheologice din sudul fostului stat mesopotamian (Gergely, 1993, 10).
Plecat la începutul secolului al XIX-lea să caute locul de origine al maghiarilor, secuiul Alexandru Csoma de Criş (Kőrösi Csoma Sándor), a ajuns
până în Tibet şi India. Acolo, la Darjeeling, s-a şi stins (în 1842) iar descoperirile referitoare la înrudirile dintre maghiari şi neamurile din Tibet, pe
care le-a făcut în peregrinările sale şi pe când era bibliotecar în Calcutta,
au rămas până azi, în mare parte necunoscute.6
Printre grupurile de populaţii ale Nepalului se aﬂă şi cel al magarilor.
Asemănarea cu etnonimul maghiarilor este izbitoare. Teoria de dată recentă
a înrudirii ungurilor cu acest popor îndepărtat e întemeiată pe elemente
congruente ale religiei protoistorice a maghiarilor, cu practicarea şamanismului care continuă să fie şi astăzi religia celor mai mulţi magari din
Himalaia, precum şi pe unele dovezi etnografice legate de monumentele
funerare: stâlpii sculptaţi în lemn de pe mormintele din cimitirele magare
sunt similari cu acei „kopjafa”, stâlpi funerari ai ungurilor (Boda – Lovass,
1998, 22).
Recentă este şi teoria care abordează înrudirea maghiarilor cu popoare
din Asia Centrală. În ultimele decenii, cercetători japonezi au făcut investigaţii bazate pe analiza probelor de sânge cu metode biochimice capabile
să pună în evidenţă anumiţi indicatori genetici. Aceşti indicatori au o
6 Alexandru Csoma de Criş s-a născut în judeţul Covasna, în 1784; este autorul
primului dicţionar sanscrit – tibetan – englez.
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stabilitate foarte mare, păstrându-şi caracterele până la un milion de ani.
Pe baza probelor sangvine efectuate de japonezi în diferite regiuni din
Ungaria, aceştia au stabilit că genele multor indivizi de aici sunt identice
cu ale locuitorilor din Japonia. Prin urmare, strămoşii triburilor stabilite
mai târziu în Câmpia Panonică nu şi-ar avea obârşia în zona Uralilor, ci
aceştia au făcut acolo doar un „popas”, adevărat, poate de câteva milenii!
Sub semnul ipotezei se înscrie şi înrudirea triburilor maghiare cu hunii
nomazi care pătrund în Câmpia Ungară în jurul anului 370, ca şi consideraţiile care invocă originea scitică a ungurilor.
Acceptată însă de majoritatea istoricilor unguri este ipoteza conform
căreia triburi protomaghiare îşi duceau existenţa la începutul erei noastre
între Volga şi Ural. Acest teritoriu, pe care călătorii secolului al XIII-lea îl
amintesc cu numele Pascatir (Başchiria), a primit denumirea de Magna
Hungaria, patria de origine a maghiarilor. Ungurii duceau un mod de viaţă
seminomadă, sub inﬂuenţa ocupaţiei lor principale, creşterea animalelor.
După 680, triburile maghiare intră sub stăpânirea Imperiului Kazar. Convieţuirea cu popoarele turcice din acest imperiu se reﬂectă în preluarea de
către maghiari a unor modele de economie sedentară (plugăritul, cultura
viţei-de-vie), după cum o dovedeşte materialul lexical pătruns în limbă în
perioada respectivă. Chiar etnonimul ungur e considerat de origine turcică,
însemnând la origine „onogur = zece triburi” (Dienes, 1998, 6).
În anul 1236, un călugăr dominican ungur, Iulianus, pornit în căutarea
rădăcinilor poporului său, a reuşit să ajungă pe meleagurile din sudul Uralilor, unde a întâlnit o populaţie care vorbea o limbă nu cu mult deosebită
de maghiara folosită atunci în Bazinul Carpatic. Grupuri etnice înrudite
lingvistic cu ungurii trăiesc şi azi în cadrul Federaţiei Ruse, alcătuind
aşa numitele grupuri de limbă obiugor. E vorba despre populaţia care se
autodenumeşte hanti (etnonimul extern şi folosit în lucrările de specialitate este ostiac) şi de grupul etnic mansi (cu etnonimul extern vogul) care
trăiesc în nord-vestul Siberiei (în jur de 22.000, respectiv 8.000 de oameni)
(Nanovfszky, 1996, 127).
În jurul anului 700, triburi maghiare din Magna Hungaria s-au retras
împinse de pecenegi spre sud-vest, în regiunea râurilor Volga – Don – Nistru. Acest teritoriu a primit numele de Levedia, după numele căpeteniei
triburilor, Levedi. De aici, în cel puţin două valuri succesive, maghiarii au
ajuns până în Bazinul Carpatic.
Despre populaţiile pe care le-au găsit ajungând în Câmpia Tisei, există
mai multe ipoteze. Istoricii maghiari afirmă că singura populaţie organizată statal din Bazinul Carpatic, erau avarii. Numeroase morminte şi alte
vestigii avare au fost descoperite în sud-estul Ungariei, mai ales în jurul
Seghedinului, în judeţele Bichiş şi Bihor (Ács, 1996, 12).
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Anonymus Belae Regis Notarius, cronicarul a cărui identitate şi activitate
au stârnit atâtea contradicţii, a lăsat în a sa Gesta Ungarum, cea mai importantă cronică medievală a Ungariei, nenumărate date despre începuturile
istoriei maghiarilor (Tonciulescu, 1996). Cronica originală, alcătuită în jurul
anilor 1200 şi rămasă neterminată, s-a pierdut. S-a păstrat o singură copie,
fără foaia de titlu, de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Lucrarea e alcătuită
ca un fel de „O samă de cuvinte”, bazată pe cronici mai vechi, pe „cântece” şi legende orale. De aceea, istoricii maghiari au reticenţe în a accepta
anumite pasaje din această cronică, de exemplu cel pe care se întemeiază
teoria existenţei cnezatului lui Gelu în Ardeal (Gelou quidam Blacus). (Pe
de altă parte, există nenumărate date în cronica lui Anonymus, care sunt
totuşi acceptate de specialişti, cu toate că şi acestea ar putea fi foarte bine
creaţie populară, neargumentabilă ştiinţific.)
După formarea regatului ungar, stabilirea străinilor pe teritoriul acestuia era practic necondiţionată, cu atât mai mult în Câmpia Tisei, unde
un vacuum demografic datorat în primul rând condiţiilor geografice a fost
înregistrat secole de-a rândul. Acest vid de populaţie, deci de braţe de muncă
şi de luptă, a fost cauzat şi de atacurile şi războaiele din această regiune, ca
şi de apariţia timpurie a centrelor urbane în vest, care atrăgeau locuitorii.
Creştinarea ungurilor a fost un proces lent. Din cauze în primul rând
politice, căpeteniile maghiarilor s-au botezat mai întâi în religia Bizanţului, ca, mai târziu, în anul 1000, regele Ştefan cel Sfânt, să solicite şi să
primească în mod oficial catolicismul şi sfânta coroană de rege din mâna
papei Silvestru al II-lea.
În estul regatului însă, continuă peregrinările misionarilor de rit bizantin. Probabil că locuitori din această zonă cunoşteau limba bulgară (lexicul
maghiar conţine o serie de termeni religioşi de origine slavă) căci episcopul
grec, încă din anul 953, încerca să-i convertească folosind un translator
bulgar (Ács, 1996, 16).
Pe parcursul Evului Mediu, caracteristica principală a structurii populaţiei din Câmpia Ungară e mobilitatea. În secolul al XII-lea, imigrările ating
un punct maxim, în primul rând datorită privilegiilor de care se bucurau
străinii. Regatul era dispus să-i „adopte” pe alogeni în vederea întăririi puterii economice şi a armatei. Astfel, legile regelui Könyves Kálmán (Coloman
Cărturarul / Librarul) (1095–1116) prevăd înlesniri importante pentru acei
hospes care vor popula zone nelocuite.
Căutarea neostenită a originii este principala bază pe care se întemeiază imaginea de sine a poporului maghiar: „Naţiunea modernă maghiară
s-a constituit prin recuperarea în proporţii considerabile a valorilor nobiliare”,
valori provenite din recuperarea unor combinaţii care „răspund perfect
logicii mitului, logicii imaginarului: mitul rasei, mitul cuceririi şi mitul sacrei
coroane” (Nicoară, 2001, 221).
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Un neam migrator cu rol important pentru istoria şi formarea poporului
ungar a fost cel al pecenegilor, despre care relatează şi cronica lui Anonymus,
popor care s-a aşezat pe Lunca Noroioasă a Crişurilor. Deşi la început nu
s-au bucurat de drepturi speciale, în secolele XIII–XIV mulţi pecenegi primesc titluri nobiliare. Spre sfârşitul secolului al XIV-lea, pecenegii sfârşesc
prin a fi asimilaţi de maghiari, pierzându-şi cu totul limba şi alte însemne
etnice. În Ungaria (ca şi pe alte teritorii pe unde au trecut) pecenegii au
lăsat un număr oarecare de toponime.
Numele ismaeliţilor apare pentru prima oară într-o lege emisă de regele
maghiar Ladislau I (1077–1095), şi e probabil că aceştia au sosit în regatul Ungariei ca negustori, apoi s-au aşezat mai ales în partea de nord şi
centrală a Câmpiei Ungare. Se pare că acest grup de populaţie cu religie
mahomedană era alcătuit în general din bulgari de pe Volga. Cuvântul
„ismaelit” are origine latină; fiind termenul cu care erau denumiţi generic
populaţiile arabe. Cuvântul buzurmani / bezermini, (în pronunţie / scriere
maghiară – böszőrmény) denumeşte acelaşi grup religios al ismaeliţilor, fiind
deci sinonim cu „mahomedan”. Este un etnonim de origine slavă şi apare
pentru prima dată în documente din anul 1275. Buzurmanii s-au stabilit
în partea de nord a judeţului Hajdú-Bihar, unde numele lor s-a păstrat în
toponime ca Hajdúböszörmény şi Berekböszörmény.
Primind încuviinţarea regelui Géza al II-lea, misionarul islamist Abu
Hamid al Garnati predică în Câmpia Maghiară între anii 1151 şi 1153.
„Raportul” pe care îl întocmeşte referitor la misiunea sa cuprinde date
interesante privind convieţuirea încă pacifistă a mahomedanilor cu populaţiile nemahomedane dintre Crişuri şi Tisa. Mai târziu, începe procesul
de creştinare şi de asimilare forţată a muslimilor, cu următoarele măsuri:
cei care, după botezul creştin, continuau să-şi practice religia păgână, erau
alungaţi din ţară; fiecare localitate cu populaţie musulmană avea obligaţia
să construiască o biserică creştină; musulmanilor le era interzisă endogamia. Spre sfârşitul secolului al XII-lea, ismaeliţii care nu se creştinaseră,
părăsesc definitiv regatul (Ács, 1996, 22).
Imigranţii sosiţi în Ungaria Evului Mediu dinspre vestul Europei sunt în
general călugări din diverse ordine catolice, franci şi italieni, şi nu au ajuns
în Câmpie. Nici germani din primul val de imigranţi nu ajung dincolo de
Tisa. În faza iniţială a colonizării germanilor în Ungaria, aceştia au primit numeroase privilegii, datorită legăturilor de rudenie prin alianţă cu
dinastia arpadiană.
Dinspre est sosesc însă două grupuri de populaţie importante: cumanii
şi alanii. După 1240, regele Béla al IV-lea le permite cumanilor să se aşeze
pe tot teritoriul Ungariei. Aproximativ 50.000 de cumani s-au stabilit în
centrul Câmpiei Ungare, între Dunăre şi Tisa, ca şi pe cursurile râurilor
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Criş şi Mureş. Cu toate că au acceptat catolicismul în jurul anului 1250, ei
au continuat să-şi păstreze însemnele etnice: să trăiască, să se comporte,
să se îmbrace după legea lor păgână. Deşi se ocupau cu agricultura, după
ce duseseră, ca şi maghiarii, un mod de viaţă seminomad, cumanii erau în
primul rând excelenţi soldaţi, reprezentând o forţă militară importantă
pentru regatul Ungariei.
Ajuns rege al Ungariei la vârsta de 18 ani, László / Ladislau al IV-lea
Cumanul (1272–1290), fiul unei prinţese cumane, le asigură celor din
neamul său libertăţi întărite prin lege. Şapte triburi cumane primesc garanţia autonomiei teritoriale, iar căpitanii aşezărilor cumane beneficiază
de titluri nobiliare.
Comunitatea cumană a devenit atât de puternică, încât a început să
reprezinte un model pentru celelalte grupuri etnice, prin urmare cei cu
care cumanii coabitează le preiau obiceiurile: îşi rad barba, îşi tund părul,
poartă „şüveg” (un fel de cuşmă înaltă, specific cumană, care a rămas, de
altfel, piesă a portului popular maghiar), devin poligami (Györﬀy, 1983,
374). Luând cunoştinţă de această stare, papa Nicolae al III-lea trimite în
1279 un delegat special care îi confirmă că situaţia creată pune în pericol
creştinismul din regatul maghiar. Papa le interzice cu stricteţe cumanilor
practicarea şamanismului după ce au primit botezul creştin; le porunceşte să îşi ardă corturile şi-i determină să locuiască în aşezări stabile, prin
desemnarea unui teritoriu fix, pe care nu au voie să îl părăsească. Acest
teritoriu era cuprins la dreapta şi la stânga Tisei, precum şi pe o porţiune
de pe râul Mureş.
Până la sfârşitul secolului al XIV-lea, cumanii au fost scutiţi de orice impozite, astfel că, în anii 1500, nobilimea cumană avea o situaţie materială
cu mult mai avantajoasă faţă de a maghiarilor. Însă în secolul următor are
loc o decădere vertiginoasă a aşezărilor cumane, culminând cu iobagizarea
populaţiei de această etnie.
În diplomele nobiliare din secolele XIII–XV, au rămas în jur de 160 de
antroponime de origine cumană, dintre care unele se întrebuinţează şi
astăzi, (de exemplu Cserbán / Şerban), precum şi toponime (de exemplu,
Debrecen / Debreţin – Dobriţân, în graiul românilor din Ungaria).
Cel mai important monument de limbă cumană este un „manual scris
în 1303” – Codex Cumanicus – păstrat la Biblioteca Nazionale Marciana din
Veneţia, care cuprinde un dicţionar latin-cuman-persan, un miscelaneu de
texte religioase (rugăciuni şi imnuri traduse din latină în cumană), ghicitori
şi o schiţă rudimentară de morfologie a limbii cumane (Drimba, 1997, 82).
După toate probabilităţile, cumanii din Câmpia Ungară şi-au pierdut
limba în secolul al XVI-lea. Până în secolul XX s-a păstrat în popor o variantă
distorsionată a rugăciunii „Tatăl nostru” în cumană, care s-a propagat pe
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cale orală, având o structură golită de sens. De asemeni, varianta limbii
maghiare vorbită în regiunea Kunság păstrează câteva elemente lexicale
cumane. Mai mult de 15 nume de aşezări din teritoriul pe care l-a ocupat
odinioară acest grup etnic au în structura lor etnonimul „kun” (cuman):
Kunszentmárton, Kunszentmiklós, Kunhegyes. Până astăzi, majoritatea
populaţiei din fostele regiuni cumane este de religie reformată calvină,
deoarece catolicizarea cumanilor a fost forţată şi formală. Ei au trecut însă
de bună voie la protestantism, atunci când şi-au pierdut tradiţiile etnice
şi religioase proprii.
Un alt grup etnic migrator pornit din Asia, care şi-a oprit înaintarea-i
spre vest şi s-a stabilit în Evul Mediu în Câmpia Maghiară, a fost cel al unor
triburi de alani, populaţie iraniană, pe care ungurii i-au numit „iasi” (în
ortografie maghiară cuvântul are la nominativ, singular / plural, formele
jász / jászok). Acest etnonim e stabilit a fi de origine rusească, deoarece
apare pentru prima oară într-o cronică rusă. În limba maghiară el e atestat
începând cu anul 1318, când e prezent într-o diplomă nobiliară din Ardeal7.
Legătura iasilor cu iazigii, triburile sarmatice care s-au aşezat în Câmpia
Tisei în secolul al II-lea d. Cr, nu e suficient de argumentată.
Alanii primesc teritoriu vecin cu cel al cumanilor, îndeplinesc mai ales
servicii militare şi deţin aceleaşi privilegii ca cei din urmă. Au reuşit să-şi
păstreze o bună parte din aceste privilegii până la 1702, iar autonomia teritorială până în 1876, când are loc împărţirea Ungariei în comitate. Alanii
îşi părăsesc mai uşor decât cumanii viaţa şi obiceiurile de nomazi, încep
de timpuriu să se ocupe de cultivarea pământului. Desigur, e important
şi faptul că locurile pe care le stăpâneau erau mult mai potrivite pentru
agricultură decât cele ale cumanilor.
Despre limba alanilor, despre felul lor de viaţă nu există informaţii
precise. Un număr de toponime din teritoriul pe care l-au posedat, au în
structura lor etnonimul jász: Jászberény, Jászapáti.
E necesar să amintim că pe tot parcursul Evului Mediu, schimbările
demografice s-au datorat atât războaielor, năvălitorilor nomazi, cât şi
unor calamităţi naturale şi epidemii. Grupurile etnice enumerate mai sus,
s-au „topit” ireversibil în masa maghiară, amprenta lor a rămas mai ales la
nivelul culturii populare, atât materiale cât şi spirituale.
7 Istoria maghiară consemnează că, fugind din calea năvălitorilor tătari, grupuri
de iasi s-au refugiat în Moldova, unde au întemeiat oraşul Iaşi (în maghiară:
Jászvásár = Târgul Iasilor). La 1285, împăratul Bizanţului îi colonizează pe iasii
din Moldova în sudul Dunării, ca supraveghetori ai graniţelor Imperiului. După
extinderea turcilor spre Vidin, aceşti iasi sunt strămutaţi în Câmpia Ungară
(Engel – Makk, 1994, 460).
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Procesul de asimilare nu a decurs la fel de eficient în cazul grupurilor etnice
care au făcut apoi parte, împreună cu maghiarii, din Imperiul Habsburgic.
Deşi evreii sunt semnalaţi de timpuriu în Ungaria8, în Câmpie n-au format colonii decât în secolele XVII–XVIII. Multe familii de evrei au venit
spre Tisa din Ardeal, cei mai mulţi dintre ei cunoşteau şi limba română.
Se ocupau în general cu comerţul, aceasta fiind una dintre puţinele ramuri
economice pe care le era permis să le practice. Conform legii Systematica
Gentes Judaicae Regulatio, emisă de împăratul Iosif al II-lea, după 1780,
evreii din Imperiul Habsburgic nu aveau voie să se stabilească în oraşe,
nici să arendeze pământ. Limba maternă le era recunoscută doar ca limbă
de cult, în public erau obligaţi să vorbească latina, germana ori maghiara,
actele oficiale pe care le deţineau erau eliberate într-una din aceste limbi.
Nu le era permisă organizarea învăţământului în limba maternă, copiii evrei
fiind constrânşi să frecventeze şcolile creştine. Din 1786, acel evreu care
nu putea prezenta dovada absolvirii unei şcoli creştine, nu avea voie să se
căsătorească în faţa stării civile. Pe de altă parte, acei evrei care deveneau
institutori în şcolile maghiare, primeau absolvire de la impozite. Astfel se
explică numărul mare de pedagogi evrei dintr-o anumită perioadă, realitate
prezentă şi în şcolile româneşti din Câmpia Ungară. Aceste legi reprezintă
o schimbare de tactică în politica de abordare a problemei evreilor din Imperiul Habsburgic. După ce vreme îndelungată Europa doreşte separarea
evreilor, excluderea lor prin stigmatizare, „conform noii strategii, evreii din
Imperiu nu mai trebuiau să fie izolaţi, ci, dimpotrivă, asimilaţi.” (Oişteanu,
2001, 115).
În sud-estul Ungariei, colonii compacte de evrei au existat până în jurul
anului 1944, când a început înfiinţarea ghetourilor şi deportările.9
Mai întâi în mediul rural, apoi în cel urban, evreii au conferit o atmosferă
aparte localităţilor în care s-au stabilit. În aşezări cu etnicitate multicoloră ale
Câmpiei retardate din punct de vedere economic şi civic, evreii au constituit
deseori un element civilizator.
Românii, care au făcut parte din cele mai vechi timpuri din structura
multietnică a Câmpiei, au fost inﬂuenţaţi de diferite culturi cu care au venit
în contact şi au inﬂuenţat la rândul lor cultura celor cu care au împărţit
spaţiul vital.
8 În 1720, în Ungaria au fost înregistraţi 12.000 de evrei, 0,5% din totalul
populaţiei; până în 1910 numărul lor s-a ridicat la 910.000, reprezentând 5
procente din totalul de 18.215.000 de locuitori ai Ungariei (Don – Magos,
1997, 240).
9 La arhiva judeţeană din Giula, se păstrează ordinul 1610 din 28 aprilie 1944,
privind înfiinţarea ghetourilor în judeţul Bichiş. Un astfel de ghetou a fost înfiinţat
la Giula, aici au fost internaţi şi evreii din satele româneşti Chitighaz şi Aletea.
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În cercetările mele de teren, am pus des interlocutorilor întrebarea: „Dar
cu jidovii cum v-aţi înţeles?”. Am ascultat amintiri şi mărturii emoţionante.
Dar, fără a invoca motive anume, interlocutorii au refuzat de cele mai multe
ori înregistrarea pe bandă a acestor elemente de istorie orală. Consider însă
că e de datoria mea să zugrăvesc aspecte ale acestui contact dintre două
minorităţi, dintre două grupuri etnice, la nivelul unei localităţi rurale pe
care am cunoscut-o îndeaproape: Chitighaz.
„Evreul imaginar” rămas în memoria colectivă a chitighăzenilor e, în
parte, reﬂectat în alt tip de clişee imagologice decât cele abordate de Andrei
Oişteanu (Oişteanu, 2001). Românii din Ungaria îşi văd uneori în evreul cu
care coabitează propria imagine, aceea de victimă a unui sistem exterior. Un
sistem care se dovedeşte crud fără argumente comprehensibile la nivelul
celui care rămâne veşnic intrus, un homo alienus, în pofida abnegaţiei sale
faţă de respectivul sistem.
Iniţial, am considerat tema evreului un teren fecund, fiind un subiect „la
modă”, saturat cu evenimente încă vii în memoria unei grupe de vârstă. Dar
am realizat gravitatea ei atunci când oamenii îmi răspundeau la provocări:
„nu-mi amintesc”. Am încercat să teoretizez motivul acestui tabu, dar orice
excurs psihologic e de prisos, când cauza pare clară: teama. Când evreii din
Chitighaz au fost cu toţii, până la ultimul, deportaţi, zile întregi românii
au tremurat la gândul că îi aşteaptă aceeaşi soartă. Din acest considerent,
românii minoritari din Ungaria au fost motivaţi să-şi formeze o altă imagine despre evrei decât ungurii ori românii majoritari. După cum observau
etno-sociologii germani Annemie Schenk şi Ingeborg Weber-Kellerman,
referitor la relaţiile interetnice din Banat, atitudinile grupurilor etnice
nu pot fi stabilite după anumite combinaţii de caracteristici, ci se modifică în
funcţie de contextul socio-economic determinat de situaţia istorică regională
înconjurătoare (Schenk – Weber-Kellerman, 1973, 5).
Denumirile topografice din localitatea Chitighaz sunt strâns legate de
structura satului din trecut, de funcţia pe care unele elemente de ordonare
a spaţiului o aveau în practicile economice şi sociale ale locuitorilor. Unele
toponime provin de fapt din antroponime, multe dintre ele pasibile de a
fi date uitării, o dată cu schimbul de generaţii şi cu renunţarea la codul
lingvistic românesc, odinioară dominant. Printre aceste denumiri se găsesc şi câteva patronime de familii evreieşti, ele indicând mai ales repere
din localitate, unde, la începutul secolului al XX-lea, existau prăvălii ale
evreilor stabiliţi aici : La Colţata, La Freizingher, Inde-o avut Ţigler cukászda
(cofetărie), Inde-o şezut Con.
Până în iunie 1944, de-a lungul a cel puţin o sută de ani, în Chitighaz a
trăit şi o redusă comunitate evreiască. Cimitirul părăsit de la marginea satului, în care mai sunt astăzi douăsprezece pietre funerare, numele evreieşti
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încrustate pe monumentul ridicat de curând în centrul comunei, în memoria
localnicilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial, amintirile sătenilor în
vârstă şi unele documente din arhiva din Giula au rămas singurele mărturii
ale existenţei acestei comunităţi. Mărturii că în localitatea Chitighaz au
existat în trecut şi alte legături interetnice decât cele româno-maghiare,
despre care se vorbeşte de regulă, în prezent.
În ultimele decenii, români ortodocşi au cumpărat monumente funerare ale evreilor defuncţi, refolosindu-le în acelaşi scop. E, parcă, simbolică
dăinuirea acestor palimpseste de marmură în cimitirul ortodox, o integrare a posteriori, prin experienţa morţii, care – nici măcar ea – nu poate
opri asimilarea. Sunt în cimitirul ortodox cruci vechi, de lemn, cu nume
româneşti, cruci noi, de piatră cu aceleaşi nume româneşti (căci în cele
mai multe familii, băieţii poartă prenumele tatălui şi ale bunicilor, iar fetele, prenumele femeilor din neam), dar cu inscripţii în maghiară, şi sunt
monumente funerare de marmură fină, fără cruce, cândva cu inscripţii în
ebraică, azi cu nume cândva româneşti.
Relaţiile pe care românii le-au avut cu minoritatea etnică şi religioasă a
evreilor au fost relaţii specifice, deosebite de cele care existau – de exemplu
– între evreii comercianţi, germanii meşteşugari şi maghiarii de tot felul
din oraşul Giula. Obişnuiţi cu „alteritatea”, ei înşişi priviţi ca „ouă de cuc”,
românii din Ungaria şi-au format în mod spontan stereotipuri referitoare
la „intruşii” evrei, fără vreo inﬂuenţă cultă10.
Materialul bibliografic despre această temă este în general sărac: o culegere de documente referitoare la evreii din Giula, din Arhiva Judeţeană
Bichiş, în care apar accidental şi date despre evreii din Chitighaz; tot în
Arhiva judeţeană se găsesc şi registrele sinagogilor din Bichişciaba şi Giula, cuprinzând matricolele naşterilor, căsătoriilor, deceselor evreilor din
Chitighaz. Multe dintre concluziile ce urmează se bazează pe interviurile
realizate cu chitighăzeni care au avut relaţii cu familiile evreieşti, fiind, de
cele mai multe ori, argaţi în gospodăriile acestora. Deşi nu pot aduce dovezi
înregistrate, povestirile despre evrei sunt încă vii la Chitighaz: oamenii în
vârstă de peste 60 de ani folosesc un cod special când se referă la perioada
istorică de dinainte de 1945: „ştii, când era Timar doptor…”, „când umbla
Con pă uliţă…”, „mândră, cum o fost Debura”. Sunt repere descifrabile numai pentru un grup restrâns, care ne pun în faţa unui hiatus al memoriei
colective. În general, membrii mai tineri ai comunităţii nu sunt iniţiaţi, în
discuţiile cu ei nu se foloseşte acest cod.
Locurile de origine ale evreilor şi datele la care ei s-au stabilit în această
localitate nu pe categorii de religie numai bărbaţii : 355 de catolici şi 1100
de ortodocşi. Dintr-o rubrică separată şi mai amănunţită a chestionarului
10 Vezi textul Câte foaite dă oamini este pă lume?
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acestui recensământ reiese că în Chitighaz trăiau 10 evrei de parte bărbătească, 3 între 1-14 ani, 4 între 17-40 de ani şi 3 în vârstă de peste 40 de ani.
Urmărind registrul naşterilor şi deceselor israeliţilor din Chitighaz,
începând din 1863, observăm că unele nume de familie dispar, dar apar
altele, noi. Probabil mai multe familii de evrei s-au stabilit aici pentru o
perioadă, apoi au părăsit comuna. Le-au luat locul altele, ca să-şi încerce
norocul în această comunitate de creştini ortodocşi. Localnicii spun că
evreii plecau în zone mai prospere pe măsură ce atingeau un nivel economic corespunzător. La sfârşitul secolului al XIX-lea locuiau în Chitighaz
familiile izraelite: Móritz Naschitz, Krümbaum, Schvártz Sámuel; în primele
decenii ale secolului al XX-lea comerţul era în mâna familiilor: Freisinger,
Kramer, Gelber, sunt cunoscute cu exactitate. Au sosit la Chitighaz în valuri
succesive, într-un proces de migraţie interioară în cadrul Imperiului. Monografia preotului Iosif Ioan Ardelean le acordă consătenilor israeliţi doar
câteva rânduri (Ardelean, 1893, 75) 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” (Ardelean, 1893, 13), adică din 1858. Probabil că
preotul-scriitor i-a observat însă îndeaproape şi „în cunoştinţă de cauză”
pe evreii stabiliţi în parohia sa, căci el însuşi mărturiseşte că „la anul 1890
am scris opul Ceremoniile şi datinile evreilor.” (Ardelean, 1893, 39).
Comunitatea evreiască deţinea o casă de rugăciune care a existat până
în preajma celui de-al doilea război mondial, pe locul pe care se găseşte
astăzi clădirea veche a şcolii româneşti. Centrul religios de care aparţineau
evreii din Chitighaz era reprezentat de sinagoga din Bichişciaba. După cum
reiese din documentele de arhivă, evreii din Chitighaz au plătit impozit şi
comunităţii din Giula, condusă din 1856 de rabinul Bak Ignác, comunitate de care aparţineau şi evreii din Pil, Vărşand (azi ambele în România),
Aletea, Kigyos şi Siklos (localităţi învecinate cu Chitighazul), în total 41
de familii şi 170 de suﬂete. După 1864, din cauza unor divergenţe interne,
comunitatea giulană rămâne fără rabin şi, probabil din acest an, evreii din
Chitighaz au drept centru religios şi administrativ sinagoga din Bichişciaba.
La recensământul din 1846/47, existau în Chitighaz 519 case, 614 familii
şi 3050 de locuitori. Dintre aceştia, sunt structuraţi Zigler. După locul naşterii, cei mai mulţi evrei din Chitighaz erau originari din Crişana şi Banat.
Patronimele de provenienţă germană pe care le poartă majoritatea
evreilor le-au fost impuse acestora încă din timpul lui Iosif al II-lea. După
primul război mondial, chiar înainte de legile şi decretele emise în perioada
istorică de după 1940 (mai ales legea din 1947, care îi obliga pe cetăţenii
maghiari de alte naţionalităţi să-şi maghiarizeze numele în schimbul unor
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drepturi cetăţeneşti11), evreii au început să adopte nume ungureşti şi să se
reboteze, de obicei în religia catolică. Din registrele de stare civilă reiese că
primul evreu născut la Chitighaz (în 1863) care şi-a maghiarizat numele
a fost Naschitz Ignác. În 1894 el îşi ia numele de Ormos (din magh. orom
= creastă de munte, pisc).
Odată cu legiferarea schimbării numelui, cetăţenii maghiari de diferite
etnii, care îşi ungurizau partonimul, aveau posibilitatea de a-şi alege un
nume nou dintr-o listă oficială, cu „avantajul” că iniţiala putea rămâne
aceeaşi. Ungurizarea numelor şi în cazul românilor era motivată cu argumente de ordin practic: cei care doreau să ocupe posturi publice de stat (la
căile ferate, la poştă) sau cei care doreau să cumpere casă ori pământ erau
constrânşi, cu ocazia întocmirii actelor oficiale, să adopte un nume nou în
vederea facilitării ortografierii în dosarele de evidenţă administrativă, iar
tinerii care îşi satisfăceau serviciul militar erau dotaţi cu un nume uşor de
pronunţat în maghiară. Prin lege, în perioada regimului horthyst, pe orice
român care punea piciorul afară din mediul său autarhic, îl aştepta un nume
nou. Pe lista respectivă erau numeroase patronimele maghiare provenite
din toponime, însoţite de sufixul adjectival –i, marcă morfologică ce indică
originea, provenienţa: numele Cure a devenit Kassai (de la / din Kassa),
Secan a devenit Szelényi (de la Szelény), Rotaru a devenit Rózsavölgyi (din
Valea Trandafirilor), Bută a devenit Berényi. Cei chemaţi Otlăcan au primit
numele Ónodi, Popa – Peregi, Mureşan – Megyeri, Câmpian – Kevevári,
Iepure – Jenei, ş.a.m.d. O familie românească din Chitighaz a primit numele Honfi (Fiul patriei), iar poştaşul Rusu din Cenadul Unguresc, pentru
a-şi păstra serviciul, a preluat chiar denominativul profesiei sale: Postás12.
Comunităţile româneşti din Ungaria şi-au menţinut vreme îndelungată
identitatea datorită persistenţei relaţiilor de rudenie, a „neamului” ca
structură de bază a colectivităţii autarhice. „Fenomen social prin excelenţă,
rudenia este, în acelaşi timp un fapt de cultură. Relaţiile de rudenie apar ca
nişte modalităţi esenţiale, simple la început, de a reglementa viaţa grupului, de
a instaura o anumită ordine (…).” (Constantinescu, 2000, 32). Semnificantul
sistemului de înrudire este numele, principalul reper după care individul
se orientează în structura socială tradiţională. Pierderea, transformarea
acestuia duc la o situaţie de dezechilibru. Rolul esenţial al maghiarizării
numelor în accelerarea procesului de asimilare, prin dereglarea continuităţii
relaţiilor de rudenie, poate fi exemplificat cu situaţii „bizare”, în care doi
fraţi încep să poarte de pe o zi pe alta, patronime diferite. Astfel, o ramură
11 Cei care şi-au maghiarizat numele în baza acestei legi erau numiţi popular
„öt forintos maghiarok” – „maghiari de cinci forinţi”, preţul timbrului fiscal
aplicat pe actul de schimbare a numelui.
12 Vezi textul „Dacă eşti poştaş, atunci să fii Postás”.
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a familiei Selejan(u) a devenit Honfi, în timp ce unul din fraţi, pentru a-şi
menţine locul de muncă, a fost „rebotezat” Szolnoki (din oraşul Solnoc);
patronimul Jiroş(u) (în cazul căruia ungurizarea este absolut aleatorie,
deoarece e vorba de un cuvânt maghiar, care înseamnă „unsuros”, de la
magh. zsír = grăsime) a devenit în cazul unuia din fraţi Zentai, în timp ce
un al doilea a preluat numele Zsírkai. Un alt hiatus în sistemul tradiţional e reprezentat de faptul că în momentul în care tatăl primea un nume
nou, copiii minori erau înscrişi şi ei sub acest nume, în timp ce majorii îşi
puteau păstra numele original. De asemeni, bărbaţii dintr-o familie erau
nevoiţi să-şi schimbe numele dacă doreau să ocupe posturi de stat, în timp
ce femeile rămâneau la numele vechi.
În acele comunităţi în care prin măsuri de integrare s-a creat dezordine
în sistemul tradiţional al patronimelor, asistăm la o puternică revigorare
a supranumelor, a poreclelor13 cu funcţie pragmatică. Acestea, pe lângă
rolul de a individualiza, au asigurat perpetuarea şi coeziunea modelului
etnic al relaţiilor de familie.14
Sunt însă şi familii româneşti care poartă patronime ungureşti de mai
multe generaţii, probabil din momentul în care capul de familie a fost înscris oficial în vreun act de evidenţă, iar funcţionarul maghiar, din diverse
motive, n-a notat numele românesc, ci unul maghiar, cel mai frecvent
nume de ocupaţie: familia Szántó îşi spune româneşte Santău, cuvântul
maghiar însemnând cel care ară, plugar, deci denominativul ocupaţiei de
bază a iobagului. Există de asemeni familia românească Juhász, patronim
care înseamnă „cioban, oier”. În Monografia comunei Micherechiu, manuscris
finalizat de Teodor Pătcaşu în 1934, autorul menţionează că în cercetările
documentelor referitoare la satul său natal s-a întâlnit cu numele lui Olar
Tógyer (Toader), ales „jiude comunal la sfârşitul anului 1790”, care – după
ocuparea acestei funcţii – este amintit în protocoalele urbariale cu numele
Fazakas Tógyer (magh. fazakas = olar).
O altă categorie o reprezintă patronimele ungureşti care par a fi o traducere calchiată a unor nume româneşti originare. Astfel, unele familii
Sălăjan au primit patronimul Szilágyi, care înseamnă din Sălaj. Profesorul
Mihai Kozma15 consideră însă că numele Sălăjan provine din sălaş, cea mai
răspândită formă de habitat în Câmpia Ungară, până la mijlocul secolului
13 Vezi textul „Porigle”.
14 O tentativă de refacere a sistemului poate fi considerat faptul că, în ultimul
timp, unele epitafuri din cimitirul ortodox din Chitighaz conţin pe lângă
denominaţia oficială a defunctului şi porecla acestuia (Cf. Borbély, 1993, 50).
15 Mihai Kozma a fost conferenţiar la Catedra de Limbă şi Literatură Română
a Institutului Pedagogic din Seghedin, unde a funcţionat de la înfiinţarea
Catedrei (în 1962) până în 1998.
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al XX-lea. Deci Sălăjan, ca şi Selejan înseamnă cel de la sălaş, nu cel din Sălaj.
Eronată este şi maghiarizarea numelor româneşti Bucă, Buca Bucu, Buc în
Far (fesă). Oricum, bucă poate însemna în româneşte şi obraz! Kozma consideră însă că în acest caz: „ar fi greu să se creadă că sensul numelui are vreo
legătură cu o parte a corpului omenesc. El poate veni mai degrabă de la cuvântul
de origine slavă, care a rămas în mai multe limbi (de exemplu, în bulgară) cu
sensul de fag”. În Crişana, buc este într-adevăr numele regional al fagului,
iar „elementul final -a nu este altceva decât aşa-numitul articol onomastic
aplicat, din tradiţii slave, la multe nume româneşti” (Kozma, 1993, 21). Tot
o traducere greşită este aplicată şi numelui Rus(u) în Orosz (de etnie rusă),
când de fapt, sensul variantelor de origine slavă rus, ruj ar fi blond, roşcat.
Pe lângă numele Rus, multe familii din Micherechi poartă numele Ruja,
Ruje. Tot la Micherechi, un neam numeros era al celor cu numele Buta,
Bută, But. Puţini şi-au păstrat însă acest patronim, din cauza analogiei cu
sensul maghiarului buta = prost, neghiob.
Printre evreii din Chitighaz care şi-au maghiarizat numele, o găsim şi
pe fiica învăţătorului Rosenzweig Jakab, născută în 1892 şi care în 1911
îşi schimbă numele în Oláh (Valah), nume ales probabil de pe lista oficială
cu recomandări.
După cum am menţionat, evreii nu aveau permisiunea de a-şi înfiinţa
şcoli în limba maternă. Copiii de evreu erau constrânşi să frecventeze şcolile maghiare şi să studieze aceleaşi domenii de învăţământ ca şi creştinii.
Era interzisă aşezarea elevilor evrei în bănci separate, urmărindu-se astfel
integrarea lor cât mai rapidă. Suprimarea sistemului propriu de educaţie
a fost cea mai puternică lovitură pentru comunităţile evreieşti, deoarece
formele de învăţământ ale acestora aveau tradiţii puternice, bazate pe religia
specifică. Totuşi, la Chitighaz, şcoala confesională evreiască a funcţionat
timp îndelungat. Localnicii cunoşteau faptul că e vorba despre o activitate
interzisă de autorităţi, însă ei îşi amintesc că şcoala a existat până în preajma
războiului al II-lea, cu denumirea argotică de „zugiskola” (zug = văgăună,
ungher; iskola = şcoală). Preotul chitighăzean Iosif Ioan Ardelean consemnează în monografia apărută în 1893 că „numărul şcolarilor israeliţi urcă la
30, învăţătorul lor Jakob Rosenzweig are plată lunară de la fiecare elev câte 3
fl. pe lună” (Ardelean, 1893, 75). Faptul că acest dascăl evreu se bucura de
prestigiu în localitate ni-l dovedeşte că în anul 1906 el a tipărit o broşură
pentru uzul ţăranilor agricultori din Chitighaz. Broşura cuprinde modalităţi
matematice de transformare a vechilor unităţi tradiţionale de suprafaţă
folosite pentru măsurarea terenului agricol în unităţi ale „cadastrului
austriac”, devenit oficial. În scurta-i prefaţă (în limba maghiară), Jakob
Rosenzweig notează: „În decursul lungii perioade în care am fost învăţător,
deseori am fost solicitat de locuitorii comunei noastre să-i ajut la calcularea
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suprafeţei terenului agricol. Veneau la mine cu o bucăţică de hârtie pe care era
desenat un perimetru de teren mai mic sau mai mare, ale cărui laturi erau date
în stânjeni16 Din asta, eu trebuia să socotesc suprafaţa terenului, şi cum poate
fi acesta împărţit în iugăre”. Judecând după starea de uzură a singurului
exemplar al lucrării care a ajuns la mine, după notele şi calculele făcute cu
creionul pe marginile paginilor, e clar că el a circulat şi a fost întrebuinţat
frecvent de agricultorii români din Chitighaz.
Legi restrictive destinate evreilor au fost emise şi în 1840. Printre altele,
articolele legii cu numărul 29 din anul menţionat interzice comercianţilor
evrei faptul de a avea angajaţi de alt cult religios decât cel israelit. Evreii
stabiliţi în Chitighaz au avut însă angajaţi români atât în prăvălii cât şi
în gospodărie. Erau de obicei date „dă sclujnice” la evrei fete tinere care
ajutau la muncile casnice: „la fert, la ciupelitul gâştilor, la tăgăşit”, dar erau
şi familii de evrei care angajau un român de vârstă apropiată cu copiii lor,
pur şi simplu pentru a se juca împreună cu aceştia.17
Negustorii care desfăceau diferite mărfuri în Chitighaz, în 1890 erau
în număr de opt: şapte evrei şi un român. Tot evrei au fost mai târziu, în
anii 1920, şi primii medici: Timár Károly şi stomatologul Dónát Albert.
Cu numele medicului Timár m-am întâlnit atât pe teren, cât şi în culegerile efectuate în Chitighaz în anii 1980.18 În memoria vârstnicilor, el a
rămas modelul medicului umanitar, altruist, un standard de comparaţie
aplicat tuturor doctorilor care s-au perindat apoi prin localitate. A existat
chiar iniţiativa ca o stradă din comună să poarte numele său. (Acest proiect
nu s-a realizat; în schimb, singura stradă cu nume oficial românesc din
Chitighaz, este… strada Filimon Sârbu, Filimon utca, cum îi spun ungurii!).
Două clişee revin în mărturiile despre doctorul-model: dezinteresul
acestuia faţă de recompensa pentru serviciile făcute şi metodele naturiste
cu care îşi trata bolnavii. E de înţeles de ce se bucura de aprecierea localnicilor: în general săraci, fără a acorda prea mare prestigiu ştiinţei medicale,
chitighăzenii n-ar fi apelat la un specialist care le-ar fi cerut taxe peste
puterile lor. Uneori, Timár însuşi cumpăra medicamente pentru bolnavii
fără resurse financiare. Pe de altă parte, tratamentele sale erau apropiate
de cele populare, pe care le recomandau şi „babele” pricepute. Vindeca rahitismul cu suc de morcovi, eczemele cu ulei rânced de seminţe de dovleac,
făcea operaţii la faţa locului, fără să-şi constrângă bolnavii să se interneze

16 În magh. öl = lungimea dintre vârful celor două degete mijlocii ale unui om
cu braţele întinse orizontal.
17 Vezi textul „Nu m-or dat sclugă”.
18 Vezi povestirile „Cu Timari” şi „Cu Sandi”.
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în spitale19, ale căror servicii, oricum nu le puteau achita. În plus, etica
profesională a lui Timár era apropiată de cea tradiţională a românilor. O
interlocutoare relata că într-o vară, pe timpul când se strâng măciuliile
de mac, s-a întâmplat să fie lângă sălaşul din afara satului, unde locuia o
familie săracă şi cu mulţi copii (Îi chema Iepure. Nu-i plăcea Iepurelui lucru,
şi Iepuroaica tăt făce pă prunci!…). Femeia de la sălaş încercase să scape de
o sarcină nedorită dar peste noapte a început să se simtă rău. N-a avut
încotro, a trebuit să trimită după doctor. Timár a sosit în scurt timp cu
bicicleta. Informatoarea mea, pe atunci foarte tânără, a auzit din lanul de
mac cum medicul o ceartă cu vorbe grele pe femeie iar aceasta îi răspunde.
În sfârşit, doctorul o pălmuieşte, iese din casă şi încalecă grăbit pe bicicletă.
După ce a pedalat mai multe sute de metri, Timár s-a oprit, s-a întors la
sălaş şi a tratat-o pe femeia, care a scăpat cu viaţă.
Timár este cel care a construit în sat un dispensar (clădirea şi-a păstrat
destinaţia până astăzi), alături de care locuia, împreună cu familia. Soţia
şi fiica sa erau de religie mozaică, dar doctorul, în condiţii neelucidate,
trecuse la catolicism în perioada premergătoare războiului al doilea. În
lunile dinaintea războiului a fost chiar concentrat cu grad de ofiţer superior, la Debreţin.
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 călugăriţele iezuite din Congregaţia „Notre Dame”. În fotografie se vede şi autoturismul negustorului, singurul din localitate, precum şi
proprietarul elegant îmbrăcat, alături de un angajat şi de câţiva muşterii.
În Chitighaz funcţiona şi o întreprindere de prelucrare a lemnului,
aparţinând evreului Baron Mór, care angajase de asemenea localnici. După
mărturisirile chitighăzenilor, comercianţii evrei nu erau în relaţii de prietenie cu medicii. În schimb, între negustori erau aparent legături cordiale,
în ciuda faptului că erau în număr destul de mare pentru o aşezare relativ
mică. Aparent, fiindcă spiritul de concurenţă funcţiona, dar cu efect pozitiv
pentru ţăranii români, care puteau cumpăra pe datorie şi erau trataţi ca
parteneri de afaceri şi clienţi importanţi.
Comunitatea tradiţională a românilor din Chitighaz privea ca pe o
curiozitate faptul că evreii nu se vizitau, nu stăteau de poveşti la uliţă,
nu sărbătoreau împreună nici un eveniment, în afara celor religioase.
Sâmbăta, mica lor casă de rugăciuni de pe actuala stradă Úttőrő era plină,
19 Vezi episodul „Medicul Timar”.
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în rest trăiau o viaţă exclusiv de familie. Spre deosebire de comunitatea
românească, închegată – pe lângă credinţa ortodoxă – şi pe legături de
rudenie, pe afinităţi personale, pe relaţii extrareligioase, faptul că evreii
au locuit în colonii compacte e, în primul rând, o consecinţă a faptului că
mozaismul le interzice credincioşilor să călătorească sâmbăta, aşa că aceştia
s-au stabilit totdeauna în localităţile şi în jurul localităţilor în care li s-a
permis să-şi construiască sinagogă. De exemplu, în judeţul Bichiş, evreii au
format comunităţi compacte în jurul oraşelor Giula şi Bichişciaba, unde se
aﬂau sinagogi, astfel au pătruns în localităţi limitrofe acestor oraşe, unele
populate şi de români: Aletea, Bătania, Chitighaz. În localitatea Cenadul
Unguresc, situată la zece kilometri de oraşul Macău, important centru
mozaic, s-a stabilit un singur comerciant evreu.20
Medicii, în schimb, luau parte la viaţa „mondenă” a comunei, împreună
cu contele Almassy, cu intendentul acestuia, cu notarul, cu morarul de
naţionalitate germană şi chiar cu preotul ortodox. Frecventau împreună
ştrandul care exista între cele două războaie în comună, organizau serbări
câmpeneşti, partide de cărţi. Copiii ţăranilor români pândeau printre scândurile late ale gardului înalt al ştrandului şi adunau hârtia roşie creponată
din decoraţiile rămase la sfârşitul petrecerilor în aer liber. Cu aceste hârtii,
fetiţele îşi vopseau unghiile şi buzele, se machiau ca tinerele domnişoare
evreice.
Chitighăzencele care au lucrat la familiile comercianţilor evrei Kramer,
Freinsinger şi Gelbert îşi amintesc despre nenumăratele „tehnici” gospodăreşti pe care le-au învăţat de la stăpânele caselor: să pregătească anumite
feluri de mâncare, să prepare şi să afume carnea de pasăre, să folosească
maşina de cusut, să cureţe locuinţa după anumite reguli. Slujnicele românce
se adresau evreicelor cu apelativul „doamnă”, în timp ce pe unguroaicele
şi româncele bogate le numeau „găzdoaie” iar pe nemţoaice „jupunese”. O
informatoare povesteşte că de la vârsta de 16 ani a lucrat la familia Kramer
timp de doi ani, de la 6 dimineaţa până la apusul soarelui, în fiecare zi,
exceptând, bineînţeles, sâmbăta. În fiecare vineri, stăpâna casei pregătea
doi colaci speciali, care erau aşezaţi pe masa festivă, între lumânări, iar
capul familiei se ruga aplecat peste aceşti colaci. Rugăciunea era singurul
moment când în casă se vorbea o limbă pe care ea nu o înţelegea. De obicei, membrii familiei vorbeau între ei ungureşte iar cu tânăra servitoare,
în limba română.
Despre vestimentaţia ori tunsoarea specială a evreilor, românii din Chitighaz nu se lansează în aprecieri, în afară de aceea că difereau de portul
lor. Oricum, evreii intelectuali erau neologi, „umblau îmbrăcaţi ca domnii”,
de fapt, ca maghiarii.
20 Vezi textul Muscani dă la jidov.
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Imaginea evreului în comunităţile româneşti din Ungaria nu se suprapune evreului imaginar din mentalitatea ungurilor. Un român din Cenadul
Unguresc îşi începe astfel povestirea despre negustorul evreu: „Dă jidovi
să zâce că-s blăstămaţ! Da nu crede dumneata aceea!”21 Blăstămat înseamnă
la românii din Ungaria rău-voitor, violent, neomenos. O chitighăzeancă,
în urma experienţei unei călătorii la Moscova, în anii în care în Ungaria
staţionau încă trupe ruseşti, descinse după mişcările din 1956, conchide:
„nu-i dirept că toţ’ ruşii-s blăstămaţ”.
Limba de cult a evreilor era considerată de localnicii chitighăzeni ca stranie şi percepută ca alcătuită din onomatopee. În timpul serviciului religios
de sâmbătă, copiii români se îmbulzeau sub ferestrele casei de rugăciuni,
ascultând ce se petrece înăuntru: „Se rugau aşa: brum-brum, brum-brum, şi
noi ziceam că iar se roagă jidovii la brumă”. La întrebarea de ce se zice că evreii
se roagă tocmai la brumă, am primit răspunsul că atunci când toamna cade
prima brumă, este Crăciunul jidovilor.
Singurul proverb referitor la evrei pe care l-am întâlnit este „Mondrăneşte ca jidovii când cer brumă!” şi este actualizat când cineva „mormăie”,
vorbeşte cu sine însuşi.
Sărbătorile pe care israeliţii le ţineau în familie sunt des prezente în
amintirile chitighăzencelor care au trăit printre evrei, iar rigurozitatea
cu care aceştia îşi respectau datinile religioase le impunea consideraţie.
Afinitatea chitighăzenilor pentru abnegaţia unui grup de altă confesiune e
de înţeles într-un mediu în care imaginea românului era fundată pe stereotipul fanatismului religios. Cu o săptămână înainte de Hannuka, slujnicele
românce din casele evreieşti participau şi ele la ascunderea vaselor în care
era pregătită de obicei mâncarea cu carne şi cu drojdie. Îşi amintesc bine
acest episod deoarece procedeul nu le era străin22: şi femeile ortodoxe
foloseau ustensile special destinate preparării mâncărurilor de post. Erau
coborâte din pod vase speciale, în care erau pregătite anumite feluri de
alimente vegetale. În schimb, era de neînţeles faptul că toată casa trebuia
scotocită minuţios, ca să nu fi rămas pe undeva vreo fărâmă de drojdie, iar
familia se hrănea zile întregi numai cu pască.
Servitoarelor românce li se atrăgea atenţia să nu aşeze carnea lângă lapte
sau să nu pună smântână în mâncărurile cu carne. Deoarece începând de
vineri seara, israeliţilor le este interzisă orice muncă, băieţi ortodocşi sub
18 ani erau angajaţi pentru a îndeplini acele sarcini obligatorii pentru
bunul mers al gospodăriei ca hrănirea animalelor, aprinsul focului. Şi în
amintirile acestora au rămas mai ales momentele în care bărbaţii evrei se
rugau mormăind şi lovindu-şi cu putere piepturile cu pumnii.
21 Povestirea Muscani dă la jidov, culeasă de la Ioachim Highişan.
22 Vezi „Obiceiuri de post la Săcal”.
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Un personaj interesant care apărea pe uliţele aşezării de la mijlocul secolului trecut era Kohn, „cel mai sărac jidov din Chitighaz”. Avea şase copii şi
îndeplinea statutul de „şacter” (haham) al comunităţii, fiind şi conducătorul
de rugăciune. (După datele din arhivă, în jurul anului 1890, conducătorul
de rugăciune fusese Seindfel Mór). Chitighăzenii au participat deseori la
sacrificarea animalelor după ritualul evreiesc. Kohn tăia mai ales păsări
(gâştele erau îndopate de femei românce, pe care evreii le plăteau pentru
această muncă), cu un cuţit cu formă specială şi după un procedeu ritual.
În rest, îşi întreţinea numeroasa familie ocupându-se cu achiziţionarea
penelor. Cutreiera străzile satului cu un sac în spate şi striga „Pene de vindeeei!” Copiii din sat – cu toate protestele părinţilor – alergau după el şi-l
întrebau: „Kohn, mikor lesz Pilben vásár?” adică „Kohn, când a fi târg la Pil?”.
După informaţiile bătrânilor de azi – copii pe atunci – această întrebare îl
enerva pe negustorul de pene datorită unui presupus eveniment, întâmplat într-un trecut nedefinit şi povestit astfel: mai mulţi evrei s-au urcat
dimineaţa devreme în căruţe, pregătiţi să meargă la târgul săptămânal de la
Pil (localitatea Pilu, azi în România). Fiind în acea zi o sărbătoare creştină,
târgul nu a avut loc şi evreii, care nu ţinuseră cont de calendarul creştin,
s-au întors acasă fără cumpărături.
Femeile care au lucrat în familiile evreieşti au învăţat să pregătească
anumite feluri de mâncare, pe care le-au preluat temporar şi în familiile
lor, dar aceste mâncăruri, din motive economice, n-au devenit tradiţionale
în Chitighaz. Dintre acestea, au fost amintite: „mazăre galbenă cu ficat de
gâscă, şolet dă păsulă cu piept de gâscă la cuptor, osânză de gâscă pe care iarna,
noaptea o lăsau să îngheţe şi o mâncau dimineaţa cu pită şi ceai”.
Comercianţii evrei dădeau mărfuri pe datorie sau deseori făceau înlesniri
la preţuri pentru românii chitighăzeni. După deportarea familiei Freisinger,
oamenii obişnuiau să spună: „De-aş avea eu atâţia 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 de pe actuala stradă
Kossuth (unde în prezent se aﬂă o locuinţă de serviciu pentru medici), exista
o imensă sobă de fontă aşezată în mijlocul încăperii. Lângă sobă, într-un
fotoliu comod era prezentă totdeauna Colţata, supraveghind cumpărătorii
dar şi pe nora sa, Olga, care stătea în spatele tejghelei, aşteptând muşterii.
Kramerii au venit probabil din zone de limbă română, căci vorbeau bine
româneşte, dar tânăra Olga era o evreică săracă de la Rákospalota. Fetiţa
Olgăi semăna cu bunică-sa, cu incisivii ca doi colţi şi din această cauză
purta un aparat de corectare a danturii, prilej de haz pentru copiii din sat
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care spuneau că „fătuţa lu Kramer are drot în gură” şi considerau că aceasta
ar fi o caracteristică generală a copiilor evrei.
Ţăranii români din Chitighaz le considerau pe femeile evreice ca deosebit
de frumoase şi elegante, imagine care a supravieţuit până astăzi. Cu aceste
atribute şi-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 şezători, nici la alte ocazii de întâlnire a
celor necăsătoriţi. O întâmplare tratată şi azi cu maximă discreţie este legată
de concedierea bruscă a unei tinere slujnice a lui Kramer, atunci când „au
prins-o cu jidovul”. Femeia trăieşte şi astăzi, iar oprobiul faptei sale nu şi-a
pierdut din amploare. Tolerant în multe alte cazuri asemănătoare, grupul
martor al evenimentului îşi 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 aparţineau (maşini de cusut, vase, tablouri), deşi,
în scurt timp, autorităţile maghiare au confiscat toate bunurile evreilor.
Un alt obicei evreiesc rememorat de chitighăzenii în vârstă este înmormântarea. Kadisa pe care o cânta în ebraică rabinul chemat la înmormântare, faptul că evreicele nu-şi boceau mortul şi nu aduceau la cimitir nici
ﬂori, nici lumânări îi mira pe chitighăzenii ortodocşi, pentru care marea
trecere avea un caracter spectacular mult mai pronunţat. Elemente ale
acestui ritual evreiesc care i-au marcat pe informatori sunt: sacul care era
pus în sicriu, sub capul mortului, faptul că decedatul nu era îmbrăcat în
hainele cele mai bune, ci doar înfăşurat într-un giulgiu alb, faptul că femeile din familia mortului, timp de şase săptămâni după înmormântare
nu participau la nici o activitate; se retrăgeau pentru zile întregi într-un
colţ întunecos şi nu dormeau în pat, ci jos, pe o saltea de paie. Această
formă de exteriorizare a doliului la evreice româncele au perceput-o prin
comparaţia: erau ca nişte „cloşti care clocesc şase săptămâni”.
Războiul a tulburat viaţa liniştită din Chitighaz şi a schimbat multe
lucruri, printre care şi compoziţia etnică a localităţii. În 1944, prin ordinul 1240 din 31 martie e impusă deosebirea evreilor de ceilalţi membri
ai societăţii prin purtarea obligatorie a banderolei cu stea galbenă, „de
culoarea canarului”, în şase colţuri. În luna aprilie a aceluiaşi an are loc
recensământul evreilor şi li se interzice totodată practicarea comerţului.
La Chitighaz, prăvăliile evreieşti au continuat să funcţioneze un timp,
iar stigma, steaua galbenă, n-au purtat-o în sat decât tinerii evrei care
erau obligaţi să participe la exerciţiile de pregătire militară, cunoscute cu
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denumirea de Levente23. În cadrul acestei pregătiri, evreii nu primeau cunoştinţe despre instrucţia militară, ci erau puşi să facă munci degradabile.
Interlocutorii îşi amintesc cu compasiune că tinerii evrei erau obligaţi să
sape, apoi să astupe la nesfârşit tranşee adânci, în timpul în care ceilalţi
„Levente” învăţau să mânuiască arma.
De noua situaţie dificilă a evreilor nu s-a bucurat nici un locuitor din
Chitighaz, deoarece evreii întreţineau aici o situaţie echilibrată, de bunăstare şi ordine.
În mai 1944 începe înfiinţarea ghetourilor şi au loc arestări masive.
La 28 aprilie este emis ordinul 1610, în care se spune că „în judeţul Bichiş
trebuie înfiinţate de urgenţă ghetouri în care, până la 12 mai, trebuie internaţi
toţi evreii. Ghetoul poate fi o fabrică ce nu funcţionează, un depozit sau altfel
de clădire. Internaţii pot rămâne în afara ghetourilor doar cel mult două ore
zilnic. În ghetou este interzis accesul vizitatorilor creştini precum şi introducerea alimentelor. Evreii n-au acces în localurile publice, în parcuri, n-au voie
să se plimbe pe stradă. Meseriaşii evrei n-au voie să-şi exercite meseria decât
în ghetou. Fiecare evreu are voie să-şi ducă alimente pentru două săptămâni:
două haine, două cămăşi, două perechi de pantofi, două schimburi de lenjerie”.
Ghetoul din Giula a fost înfiinţat chiar în curtea sinagogii, pe locul actualei şcoli de muzică. Aici au fost aduşi evrei din satele Doboz, Újkígyós,
Chitighaz. În listele de internare am găsit şi numele evreilor (aceleaşi ca pe
Monumentul eroilor căzuţi în cel de-al doilea război) din Chitighaz: Zigler
Béla, Gál Armin, Gáli Lenke, Gelber Béla, Kramer Sándor, Kohn Ede, Báron
Mór, Freinsinger Benjamin, soţia şi fiica lui Timár Károly, Zigler Lipot, dr.
Donath Albert. În total, din Chitighaz au fost internate în ghetou în jur
de 34 de persoane.
Înainte cu câteva zile de arestarea evreilor, ciosul, paznicul de hotare,
Petre Otlăcan a auzit la primărie despre lucrurile care urmau să se întâmple.
Omul s-a dus direct la familia doctorului Timár. Medicul era concentrat
la Debreţin, erau acasă numai soţia şi fiica. Cu trăsura preotului ortodox
Borza, Petre Otlăcan s-a grăbit să ducă medicului ştirea apropiatei internări
a familiei sale în ghetou. Lui Timár, rebotezat la catolici, cu rang de ofiţer
în armata maghiară, i s-a oferit posibilitatea să rămână şi pe mai departe în
Chitighaz, dar la cererea sa de a fi alături de familie, a fost şi el transportat
în ghetoul de la Giula. De aici, familia Timár a fost deportată la Auschwitz,
de unde a scăpat cu viaţă numai fiica doctorului, care azi trăieşte undeva,
în vestul Europei sau în Australia.
Atât timp cât evreii din Chitighaz au fost în ghetou, sătenii au încercat să
ia legătura cu aceştia, să le ducă haine ori alimente, dar paznicii îi ameninţau
de fiecare dată că îi vor închide şi pe ei. Timár şi Donath au fost medicii
23 Vezi textul Eu nici n-am umblat la işcoală.
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ghetoului nr. 1, semnătura şi parafa lor se găsesc pe o seamă de adeverinţe
medicale păstrate în arhiva judeţeană.
După terminarea războiului, puţini evrei s-au întors la Chitighaz, şi pentru scurt timp. Astfel, compoziţia etnică a acestei localităţi şi-a pierdut un
element care a jucat un rol social important timp de mai bine de un secol.
Imaginea lor printre români a rămas nostalgică şi discretă, compunând în
parte o reﬂectare a însuşi condiţiei eu-lui etnic românesc.
Ţiganii au ajuns în Ungaria în secolele XIV–XV, în documentele maghiare fiind amintiţi pentru prima oară în anul 1417. Mai întâi sunt primiţi
cu bunăvoinţă, nobilii văzând în ei noi braţe de muncă. Dar, ca şi evreii,
ţiganii nu s-au lăsat uşor maghiarizaţi24, nu au renunţat la felul specific de
viaţă, mentalitatea şi modul lor caracteristic de acomodare cu mediul s-au
dovedit mai puternice decât legile menite să-i civilizeze. În plină Epocă a
Luminilor, împărăteasa Maria Tereza emite, în 1767 şi 1773, mai multe
legi de socializare şi asimilare a ţiganilor, menite să-i educe pe aceştia în
spiritul muncii şi al creştinismului. Ea le cerea celorlalţi locuitori răbdare
şi îngăduinţă faţă de ţigani; nobilii erau obligaţi să le împartă din latifundiile proprii loc de case şi pământ agricol. Legile emise de împărăteasă
interziceau folosirea denumirilor de „ţigani”, „egipteni” sau „poporul lui
Faraon”, înlocuindu-le cu „ţărani noi” sau „maghiari noi”. S-a încercat
separarea copiilor de ţigan de părinţi, iar în vederea grăbirii procesului de
asimilare s-a încercat interzicerea endogamiei de grup în cazul ţiganilor.
Legile conţineau şi elemente referitoare la modificarea statutului etnografic al romilor: erau siliţi să îmbrace în locul portului autentic, haine ca
ale ţăranilor coabitanţi şi nu le era permis să se ocupe cu lăutăritul şi nici
să comunice în ţigăneşte. Cea mai mare dilemă era dacă să li se interzică
sau nu creşterea cailor, căci dacă deţineau cai, atunci nu renunţau la viaţa
nomadă, dar dacă li se confiscau animalele, nu aveau cu ce lucra pământul.
După conscripţia tuturor ţiganilor din Imperiu, Maria Tereza a dorit să-i
fixeze într-o colonie stabilă, un fel de ghetou, în Banat. Dar încercarea
n-a reuşit (din motive pe care Ioan Budai Deleanu le-a expus într-o formă
estetică şi într-o manieră care depăşea mentalitatea epocii).
În sud-estul Câmpiei, ţiganii s-au stabilit destul de târziu, căci după ce
au renunţat la viaţa nomadă, au căutat zone mai prospere. Într-un ordin
local de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, privind sedentarizarea ţiganilor
nomazi din judeţul Bichiş, se interzicea ca două sau mai multe familii de
ţigani să primească drept de a locui pe aceeaşi stradă, pentru a nu vorbi
între ele ţigăneşte.
24 După o staţionare în Ungaria, comunităţi de ţiganii şi-au continuat migraţia
ajungând până în Olanda şi Spania, unde grupul lor etnic e numit popular
„unger”, respectiv ,„hungar”.
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Multe grupuri de romi au venit în Câmpie dinspre est, din teritoriile
româneşti de la nordul Dunării (Gémes, 1996, 264). Datorită faptului că
au migrat în Ungaria după o staţionare lungă în „Valahia”, unde au deprins
şi limba română, au fost numiţi „ţigani valahi” (etnonimul intern al grupului este vlasiko rom), denumire folosită azi şi în studiile de romologie.
„Ţigani valahi” sunt şi în alte ţări din Europa Centrală, cum ar fi cei din
Slovacia, care folosesc în afară de slovacă şi romani şi elemente de limbă
română, păstrate mai ales la nivelul folclorului muzical (Koválcsik, 1985).
„Ţiganii valahi” din Ungaria, în măsura în care au coabitat cu românii,
au preluat şi păstrat până târziu unele obiceiuri şi elemente de folclor,
pe măsură ce acestea, pierzându-şi funcţia, n-au mai fost practicate de
români. De exemplu, la Chitighaz, obiceiul Păpăruga a intrat în anii 1950
în repertoriul ţiganilor. Ţigănci tinere, legate în jurul mijlocului cu „piros babós kendő” (eşarfă roşie, cu buline), umblau cu Păpăruga în verile
secetoase. Spre deosebire de românce, care desfăşurau ritualul doar în
faţa românilor, ţigăncile intrau atât în gospodăriile românilor, cât şi în
ale maghiarilor, din motivul sporirii recompensei pe care o primeau în
schimbul spectacolului oferit. Deoarece maghiarii nu cunosc obiceiul,
ţigăncile au înlocuit partea poetică în română, ce cuprinde invocaţia de
aducere a ploii, cu o creaţie în versuri de mare circulaţie, din folclorul
maghiar pentru copii: Szállj, szállj, Katicabogárka / Jönnek a (tatárok)
zsendárok / Sós kútba tesznek / Onnan is kivesznek…/ (Zboară, zboară,
Buburuzo, / Că vin tătarii (jandarmii). / Te pun în fântâna sărată / Dar şi de
acolo or să te scoată…/). Selectarea versurilor maghiare despre buburuză,
integrate de ţigănci în ritualul Păpăruga, au probabil la bază realitatea
lingvistică locală conform căreia românii chitighăzeni denumesc această
insectă „păpărugă”. La aceeaşi concluzie ne duce şi eşarfa roşie cu buline,
din recuzita ţigăncilor.
Ţiganii erau multilingvi şi au jucat un rol important în circulaţia
folclorului narativ, de la un grup lingvistic la altul. Povestitorul Teodor
Şimonca din Chitighaz mărturiseşte că cele mai multe poveşti le-a învăţat de la ţigani25: „Poveştile aşa s-o-nvăţat, unu dint-altul, şi mai mult
din ţâgani. Încă ce poveşti ştiau! Da! Că ei aveau vreme, nu mereau nicări la
lucru, că umblau mamile lor bătrâne cu straiţa şi culduiau, dă era dă cină şi
dimineaţa dă prânz26…”.
În localitatea Bedeu, din judeţul Hajdú-Bihar (locuită în mare parte de
români greco-catolici) am avut ocazia să înregistrez în vara anului 1998
25 Vezi textul Ţâganii
26 La românii din Ungaria, denumirile tradiţionale ale principalelor mese ale
zilei sunt: prânz / a prânzî (a lua micul dejun), miazăz / a miezăza (masa de
prânz) şi cină / a cina. Gustarea se numeşte ujină (din magh. uzsonna).
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poveşti în limba maghiară, din repertoriul unui ţigan valah din grupul
lovari (care se ocupă cu comerţul de cai), poveşti învăţate de la mama sa,
care la mijlocul secolului XX povestea încă în limba română.
Folcloristica maghiară are deja tradiţie în colecţionarea naraţiunilor
orale de la ţigani, atât în limba maghiară cât şi în idiomurile ţigăneşti din
Ungaria (Vekerdi, 1982).
Pe criterii de origine, cultură şi limbă, ţiganii din Ungaria contemporană au fost clasificaţi în mai multe grupuri. Cei care au ajuns să coabiteze
cu ungurii de timpuriu, probabil din primul val de migraţie, au renunţat
la codul lingvistic propriu, în favoarea limbii ungare. Aceştia formează
grupul ţiganilor unguri sau grupul romungro. Un alt grup de romi este cel
pentru care schimbarea de cod s-a produs în spaţiul românesc. Ei sunt
beiaşii (nume de ocupaţie, din substantivul maghiar bánya = mină, baie),
ţiganii care locuiesc mai ales în judeţul Baranya, în jurul oraşului Pécs, şi
în judeţul Tolna. Beiaşii nu vorbesc un dialect romani, ci o variantă arhaică
a graiului bănăţean şi, bineînţeles, limba maghiară. Ocupaţia lor de bază
este prelucrarea lemnului: sunt „lingurari şi trocari”, majoritatea poartă
chiar aceste patronime: Lingurár, Trokár.
Folcloristul maghiar Gémes Balázs a cercetat evoluţia asimilării unui
grup de ţigani beaşi, unii de religie „grecească neunită”, stabiliţi încă
înaintea recensământului din 1737 în jurul localităţii Őcsény, din judeţul
Tolna (Gémes, 1996, 226). Ţiganii se ocupau cu confecţionarea obiectelor
casnice din lemn şi au format o colonie separată, în păşunea satului, pe
care au denumit-o Bucureşti. Prima familie care s-a mutat în sat a fost cea
a lui László Vendel, un beaş născut în 1895 care a petrecut mai mulţi ani
de prizonierat în Italia, în timpul primului război. Motivul pentru care s-a
rupt de comunitate s-a datorat faptului că a dorit ca cei patru copii ai săi să
frecventeze şcoala maghiară din sat, aceştia fiind primii beaşi din Őcsény
care nu au rămas analfabeţi. Procesul de strămutare a ţiganilor a continuat, astfel că în 1958, în Bucureşti erau doar şapte colibe, cu nouă familii,
în total 44 de beaşi, iar în 1980 colonia extravilană îşi încetase existenţa.
În general, cercetătorii care au studiat comunităţile de beaşi nu au fost
vorbitori de limbă română, astfel exegezele se referă la elemente formale
ale faptelor de folclor pe care le conservă acest grup etnic, textele literare,
de cele mai multe ori, n-au fost consemnate ori cercetătorii au cerut de
la interlocutori să le traducă în ungureşte. În studiul său despre folclorul
beaşilor din localitatea Kaposszentjakab, judeţul Tolna, folclorista Szapu
Magda analizează obiceiul povestitului la priveghi (Szapu, 1985, 165).
Recurenţa acestui fenomen în regiunea Tolna a fost observată încă în anii
1950 de folclorista Dégh Linda, în cercul secuilor care migraseră aici cu
mai multe decenii în urmă, din Bucovina (Dégh, 1955-1960).
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Ultimul beaş din Kaposszentjakab care povestea la priveghi numai în
limba română a fost un anume Karádi Antal (iniţial purtase patronimul
specific ţigănesc Kallányos /Lingurar/, pe care l-a maghiarizat în anii 1940).
Născut în 1925 şi decedat în 1982, acest beaş mărturisea fiului său, căruia
i-a predat ştafeta de povestitor la priveghi, că a învăţat poveştile de la un
ţigan valah trocar din Croaţia, Bogdán Márton, care după 1918 s-a mutat
din localitatea croată Şugoviţa, în judeţul Tolna din Ungaria. Acesta învăţase
poveştile de spus la priveghi de la tatăl şi de la bunicul său, şi, deşi vorbea
croata şi maghiara, povestea numai în româneşte.
Etnologul maghiar Újvári Zoltán consideră că multilingvismul este dovada cea mai sigură a fenomenului de aculturaţie în rândul etnicilor ţigani.
Întrebarea e dacă ţiganii, odată cu preluarea elementelor lexicale, mai uşor
de depistat, au suportat şi alte inﬂuenţe culturale din partea grupurilor cu
care au venit în contact şi în ce măsură au adaptat aceste inﬂuenţe propriului
sistem cultural: „Cercetând procesul de aculturaţie, transformarea fenomenelor
de cultură populară materială şi spirituală e mult mai greu de urmărit în cazul
ţiganilor, decât în cazul oricărui alt grup de imigranţi aflaţi pe aceeaşi treaptă
de dezvoltare economico-socială ca şi ţara de adopţie” (Újváry, 1994, 34). Specialistul care se apropie de folclorul ţiganilor din Ungaria are nevoie de o
pregătire specială, atât lingvistică, dar şi privind cultura popoarelor cu care
aceşti ultimi mari migratori au venit în contact – conchide Újváry Zoltán.
După invazia turcilor în peninsula Balcanică, alături de greci s-au refugiat
în imperiul Habsburgic şi aromâni. Despre numărul precis al acestora şi
despre localităţile în care s-au stabilit iniţial, nu sunt date concrete, deoarece
nu au fost niciodată consideraţi separat de greci; denumirea generică de
„greci”, pe care le-o dădeau maghiarii, se referea nu atât la originea etnică,
ci, desigur, la religia greco-orientală.
Date referitoare la primii comercianţi greci (printre ei şi aromâni) care
veneau cu marfă în Câmpia Ungară, datează din 28 octombrie 1618 şi se
găsesc într-un proces-verbal întocmit în oraşul Debreţin. Cei mai mulţi
ortodocşi din peninsula Balcanică se refugiază în Imperiul Habsburgic în
secolul al XVII-lea, fiind în majoritate negustori. Câteva familii importante
de aromâni stabiliţi în Ungaria au fost: Grabovschi, Roja, Şaguna, Mocioni,
Gojdu, Dumba, Darvari, Murnu, cele mai multe originare din legendarul
Moscopole (Tanaşoca, 1984, p.13), unele ajungând să obţină în noua patrie
înalte titluri nobiliare. Dintre aromânii înnobilaţi, unii şi-au maghiarizat
numele (baronii Horváth, Eötvös, Baráty), alţii au preluat nume sârbeşti
(Racovici, Poljevici) sau poloneze (Adamovszky, Muctovszky), alţii şi-au
păstrat patronimul românesc (Guda, Sina, Şaguna) (Berényi, 1995, 8).
Ortodocşii balcanici sosiţi în Imperiu din cauza ameninţării turceşti, se
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aşează de obicei în oraşe-centre comerciale, preferându-le pe acelea unde
exista deja biserică ortodoxă. Partea de est a Câmpiei Ungare nu întrunea
aceste condiţii, ca urmare coloniile greceşti din această zonă au fost mai
restrânse. Totuşi, datorită negustorilor greci şi macedoromâni, au cunoscut
o înﬂorire deosebită oraşele Bichiş, Bichişciaba, Giula. În judeţul Bichiş, în
anul 1747 existau 16 prăvălii ai căror proprietari erau, fără excepţie, greci.
Încă din 1737, contele Grassalkovich, prefect al comitatului Arad, afirmă
că în judeţele Csongrád, Csanád, Bichiş, Bihor nu există alţi comercianţi în
afară de greci.(Chlebniczki, 1996, 197). În monografia localităţii Chitighaz,
preotul Iosif-Ioan Ardelean nota că până la apariţia evreilor în comunitate,
„neguţătoria la început a fost în mâinile grecilor”. E vorba probabil mai ales
de negustori ambulanţi, care se deplasau în satele româneşti din jurul
centrelor comerciale urbane. Dintre informaţiile din actele bisericeşti de
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ce cuprind „admonestările” justiţiare
aplicate unor ţărani chitighăzeni, Ardelean o alege şi pe următoarea, referitoare la comercianţii greci care veneau la Chitighaz din oraşul Szarvas,
aﬂat la peste o sută de kilometri: „Lazar, fiul lui Stan Toader şi a lui Nicola
On, pentru că a aruncat pe stradă după grecii de la Szarvas s-a pedepsit câte
cu şase bâte.” (Ardelean, 1893, 67).
În oraşul Bichişciaba e atestată prezenţa unei comunităţi ortodoxe
întemeiată de comercianţi greci începând din anul 1769 (Csobai, 1996,
17). Printre credincioşi se aﬂau şi macedoromâni, români, iar mai târziu
li s-au alăturat câteva familii de sârbi şi bulgari. După 1800, majoritatea
ortodocşilor din Bichişciaba o alcătuiau românii.
Deoarece marea parte a comunităţilor româneşti din Ungaria trăia la
ţară, a avut puţine contacte directe cu aromânii, care s-au stabilit în mari
centre comerciale. E demnă totuşi de amintit activitatea de mecenat a lui
Emanuil Gojdu27 , care, prin înfiinţarea fundaţiei care i-a purtat numele, a
oferit posibilitatea de a merge la învăţătură multor tineri români din Ungaria. În articolul 7, punctul f al testamentului său, datat 9 februarie 1899,
Gojdu precizează: „…restul sumei să-l împartă reprezentanţa fundaţională ca
stipendii acelor tineri români de religiunea răsăriteană ortodoxă, distinşi prin
purtare bună şi prin talente, ai căror părinţi nu sunt în stare cu averea lor proprie
27 După unele surse, familia Gojdu a fost originară din Moscopole şi s-a stabilit
mai întâi în Polonia. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea a venit în Imperiul
Habsburgic, aşezându-se, ca şi Şaguneştii, în oraşul Mişcolţ. De aici, o ramură
a familiei, cea a lui Emanuil, a trecut în părţile Bihorului. Emanuil Gojdu s-a
născut în 1802, la Oradea. Ajuns avocat la Pesta, strânge o avere fabuloasă,
fiind chibzuit, înţelept şi cu un spirit comercial atavic. Bun ortodox, „către
români tare învăpăiat”, a sprijinit toate manifestările culturale româneşti din
Budapesta secolului al XIX-lea. A murit în 1870, în capitala Ungariei.
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să ducă la îndeplinire creşterea şi cultivarea copiilor lor”. Până în 1914, graţie
stipendiilor primite de la Fundaţia Gojdu, au urmat studii superioare în
diverse centre (Viena, Budapesta, Oradea, Cluj) şi tineri din comunităţile
româneşti care azi se găsesc în Ungaria (din Micherechi, Apateu, Bichiş,
Seghedin, Cenadul Unguresc) (Berényi, 1995, 24).
Prezenţa slavilor sudici în Câmpia Maghiară e semnalată pentru prima
oară în documente din secolul al XV-lea. Desigur, ei trăiau pe aceste locuri
şi înainte de această dată şi au continuat să sosească în valuri succesive
şi în secolele următoare. Se ocupau cu păstoritul, circulau liber, refuzau
plata oricăror dări şi nu puteau fi „prinşi” ca iobagi de nobilii care căutau
braţe de muncă (Ács, 1996, 235). În secolele invaziilor turceşti, sârbii
devin mercenari apreciaţi (chiar şi în armata turcă) iar mai târziu, faptul
că acceptă să fie soldaţi şi grăniceri ai hotarelor Imperiului Habsburgic, le
aduce în continuare scutirea de impozite.
Prima comunitate sârbească din Câmpie e atestată în jurul anului 1437,
în judeţul Csongrád. Un an mai târziu, refugiindu-se din calea sultanului
Murad, mulţi sârbi se stabilesc în comitatul Aradului. După ce turcii ocupă
Belgradul, un nou val important de sârbi (după unele date în jur de 37 000
de familii) conduşi de patriarhul Arsenie Cernoievici, se refugiază în Ungaria
în 1690 (Révai, 1912, V, 70). Din acest val de emigranţi sârbi o parte s-a
stabilit în Câmpie, în oraşele Seghedin şi Debreţin, ca şi în jurul acestora.
Mai târziu, sârbii au alcătuit colonii care se bucurau de privilegii economice
şi de autonomie religioasă în comitatele Arad, Cenad şi Csongrád. Urmaşi
ai acestor colonişti sârbi mai trăiesc şi astăzi în aşezări în care se găsesc şi
români, ca Bătania şi Cenadul Unguresc.
Mult timp, cele două etnii au avut în aceste localităţi biserică ortodoxă,
cimitir şi şcoală confesională comune. În urma înfiinţării Mitropoliei Ardealului (1864) şi desprinderii Bisericii Ortodoxe Române de sub tutela
Mitropoliei din Karlowitz, au apărut disensiuni religioase în cadrul comunităţilor mixte, româno-sârbe. În Cenadul Unguresc, românii împreună
cu preotul ortodox chiar reuşesc să fie atraşi de biserica greco-catolică din
Macău, oraşul din apropiere, cu promisiunea că vor avea la dispoziţie o biserică proprie. După ce comunitatea românească, în 1866, îi despăgubeşte
cu o sumă de bani pe sârbi, aceştia şi-au ridicat un lăcaş separat, iar cei mai
mulţi românii cenădeni au revenit la religia ortodoxă (Misaroş, 1990, 261).
Timp de decenii, ostilitatea dintre români şi sârbi, propagată prin
preoţi, s-a făcut simţită la nivelul vieţii sociale a localităţii, reﬂectându-se
în scăderea numărului căsătoriilor mixte, mai ales în cazul femeilor, care
– prin tradiţie – adoptă religia soţului, obligatorie apoi şi pentru botezul
copiilor din familie.
E posibil ca în aceste comunităţi să fi existat în trecut interferenţe folclo62
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rice mai pronunţate, deoarece majoritatea locuitorilor erau bilingvi. Ocaziile
de comuniune ca jocul, nunta, înmormântarea au oferit totdeauna teren
schimburilor culturale. Însă accentul specificului etnic s-a deplasat spre
menţinerea tradiţiilor ortodoxe şi mai puţin spre perpetuarea obiceiurilor
populare. Pe de altă parte, Cenadul Unguresc şi Bătania, ai căror locuitori
erau în mare parte proprietari de pământ, au fost integrate de timpuriu
unui proces rapid de urbanizare; atât românii cât şi – mai ales – sârbii sunt
astăzi în stadiu avansat de asimilare.
Spre sfârşitul Evului Mediu, în unele regiuni ale Germaniei are loc un
spor ridicat al populaţiei, iar terenurile agricole devin insuficiente. În acelaşi timp, în Ungaria densitatea populaţiei avea un procent pe kilometru
pătrat. Nobili de origine germană care ajung să deţină latifundii întinse
şi în Câmpia Maghiară (baronii Harruckern şi Weincheim) aduc mai întâi
colonişti din sudul şi vestul Germaniei. Dacă la începutul perioadei medievale sosiseră în Ungaria locuitori din nordul şi centrul Germaniei, care
s-au stabilit mai ales în oraşe şi s-au ocupat cu meşteşugurile (de exemplu,
în Giula). Cei colonizaţi în secolul al XVIII-lea sunt, în general, agricultori.
Nemţii aduc în Câmpie un cult al muncii, un stil particular în construcţii,
un mod de comportament propriu şi limba oficială a Imperiului.
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. După un nou
val de colonişti germani, se stabilesc în localitatea Aletea şi familii de iobagi
români din localităţi învecinate (Chitighaz, Otlaca, Şimand, Şiclău). În
general, românii lucrează pe pământul germanilor, relaţia stăpân – slugă
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) la nivelul la care puteau
asculta poveşti româneşti, după cum mărturisesc interlocutorii români
care au lucrat pe pământurile germanilor la începutul secolului al XX-lea28.
La rândul lor, mulţi români au învăţat să se exprime în limba germană.
Comunităţile germane din Câmpia Ungară au fost însă puţine. Cele
mai puternice comunităţi germane au existat în Transdanubia, unde au
contribuit esenţial la ridicarea economică a zonei.
Naţionalitatea germană a avut în Ungaria un loc privilegiat până la cel
de-al doilea război mondial. În anul 1939, populaţia germană din Ungaria
atingea cifra de 623 000 iar după deportările de până la sfârşitul anilor
’50 , cifra etnicilor germani a scăzut la 200 000. Din localitatea Aletea au
fost duşi în Uniunea Sovietică 983 de locuitori de origine germană. Cu o zi
28 Vezi textul Cu Cacă-n tureci
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înaintea deportării au fost anunţaţi să-şi pregătească un pachet de maxim
50 de kilograme, căci vor merge în Rusia, la „malenki robotra”29 (Zielbauer,
1994, 78). Astfel, germanii au părăsit ţara care în trei sute de ani le devenise
patrie. Şi, după descălecatul ungurilor, după răscolirile tătarilor şi năvălirea
turcilor, după căderea imperiului, după deportarea evreilor, cu acest act de
pedepsire colectivă a germanilor, Câmpia Ungară îşi schimbă încă o dată
înfăţişarea etnică. După cum scria Rudolf Gräf, referindu-se la germanii
din Banat, cercul s-a închis, „istoria şi rolul lor în această parte a Europei, dar
şi rolul lor în calitate de comunitate naţională, se pare că s-au încheiat, sau cel
puţin sunt pe punctul de a se încheia.” (Gräf, 2000, 13).
După reîmpărţirea Europei de la începutul secolului al XX-lea, se accelerează şi procesul de asimilare / maghiarizare a naţionalităţilor română,
sârbă şi slovacă.
Slovacii, ca şi românii din provinciile vestice, au făcut parte din Imperiul
Habsburgic, migraţiile lor spre Câmpie având, în acest caz, caracter de
migraţie interioară. Valurile de slovaci care au părăsit spaţiul etnogenetic
(teritoriul Slovaciei actuale), au făcut-o din motive economice (calitatea
inferioară a terenurilor agricole), sociale (mulţi aveau statut de iobagi legaţi
de pământ) şi religioase (în cazul slovacilor protestanţi evanghelici). Migraţia masivă a slovacilor spre interiorul Ungariei e caracteristică secolului
al XVII-lea, dar a continuat până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Iniţial,
în Câmpia Maghiară s-au stabilit în câteva centre, de unde ulterior au fost
recolonizaţi pe domeniile imperiale unde erau necesare braţe de muncă
(localităţile Pitvaros, Csanádalberti, Kondoros, Gerendás, etc)
Cel mai important centru al slovacilor din Câmpia Ungară este oraşul
Békéscsaba / Bekeška Čaba / Bichişciaba, unde trăiesc şi români. Numele
localităţii apare pentru prima oară în acte din 1332, dar slovacii s-au stabilit
aici masiv începând din 1718.
Comunităţile slovăceşti care s-au format în judeţele Bichiş şi Csongrád
se diferenţiază de slovacii din alte zone ale Ungariei prin particularităţi
dialectale şi etnografice (în construcţii: tipul de casă cu pridvor anterior,
în alimentaţie: preparate specifice din care de porc). (Gyivicsán – Krupa,
1998, 7).
Românii i-au numit pe slovaci cu etnonimul tăut / tăuţi şi au coabitat
cu aceştia în localităţile Aletea şi Otlaca Pustă. În Otlaca Pustă, slovacii
evanghelici s-au stabilit pe un teritoriu separat de al românilor. Partea de
sat care are în centru biserica evanghelică a fost numită Tökfalu, deoarece
slovacii de aici erau cultivatori de dovleci (magh. tök = dovleac), în timp ce
românii ocupă partea de sat numită Bagófalu, fiind cultivatori de tutun
29 Eufemism pentru „muncă silnică”; o expresie-mozaic constând din rus.
malaenki robot (muncă mică) + postpoziţia magh. –ra (la).
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(magh. bagó = tutun). Datorită incompatibilităţii religioase, căsătoriile între
slovaci şi români au fost accidentale şi semnalate ca atare de colectivitate, de
exemplu, prin schimbarea supranumelui: cel care şi-a adus nevastă slovacă,
tăută, a primit supranumele Totoicu, urmaşii lui devenind „a lu Totoicu”.30
Minoritatea slovacă din Ungaria zilelor noastre se găseşte într-o avansată stare de asimilare prin pierderea limbii. Dacă la recensământul din
anul 1900 şi-au declarat slovaca drept limbă maternă 197.227 de cetăţeni
maghiari iar după revizuirile de la Trianon au fost înregistrate 141.877
de persoane având slovaca drept limbă maternă, până la recensământul
din 1990 numărul acestora a scăzut la 12.745. În pofida încercărilor de a
încetini procesul de maghiarizare prin reforma învăţământului în limba
slovacă, micul grup de cercetători slovaci din Ungaria apreciază ca ireversibilă pierderea codului lingvistic şi cultural al acestei etnii.
În acest mediu multietnic din Marea Câmpie Ungară au rămas răsfirate
după 1920 câteva enclave româneşti, cele mai multe având ca nucleu bisericile ortodoxe şi greco-catolice. Când graniţa de vest a României a oferit
românilor din Transilvania, din Banat şi din Partium statutul de naţiune
dominantă, cei rămaşi în Ungaria au pătruns şi mai profund în vârtejul asimilării, proces iniţiat cine ştie când şi care astăzi tinde să ajungă la apogeu.

O imagine difuză –
românii din Ungaria
și povestirile lor
Analizând rolul specialistului în scrierea istoriei moderne, profesorul
Romsics Ignác de la Universitatea din Budapesta consideră că: „Noi, istoricii
hotărâm care dintre evenimentele infinitului trecut va fi evidenţiat şi considerat
istoric; noi structurăm aceste evenimente în ordine cronologică sau cauzală; şi
noi completăm cu fantezia verigile care lipsesc din lanţul istoriei. (…) În acest
sens, acţionăm ca oameni ai zilelor noastre, conduşi de normele etice şi estetice
30 Vezi textul Porigle.
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pe care ni le-am însuşit de-a lungul fenomenelor de socializare” (Romsics, 2002,
8). Istoricul ungur menţionează că cel care scrie istoria are datoria să se
delimiteze total de tradiţia mitologizantă a evenimentului şi a persoanei,
optând numai pentru raţionalitate. Căci istoria este un proces raţional,
din care trebuie eludată mai ales concepţia depăşită a mitizării într-un fel
sau altul a trecutului. Romsics consideră că în acest punct, concepţia sa
despre scrierea istoriei se diferenţiază net de a rusului Alexei Losev şi de a
românului Lucian Boia, care, pornind de la structura asemănătoare a istoriei şi a mitului istoric, ezită în trasarea unui hotar distinct între acestea.
Însă dacă manipularea şi mistificarea politică a istoriei ar putea fi împiedicate, „mitologizarea” ei e greu de strunit, având în vedere funcţia socială
pe care istoria o îndeplineşte: aceea de a satisface nevoia societăţii „de a-şi
alimenta şi de a-şi decodifica identitatea, de a-şi hrăni imaginarul.” (Nicoară
S. – Nicoară T., 1996, 10). O istorie „obiectivă”, ca ştiinţă solitară, nu e
pentru omul de lângă noi, iar – pe de altă parte – după cum afirma unul
dintre pionierii istoriei noi, Lucien Febvre, „marile descoperiri se fac la frontiera dintre ştiinţe”, caracteristica istoriei constând tocmai în nevoia ei de
dialog cu celelalte ştiinţe „ale omului” (Burguiére, 1979, 1348).
Demitologizarea istoriei, dacă ar fi posibilă, ar produce un dezechilibru
pronunţat în conştiinţa societăţilor şi mai ales a celei maghiare. Ungurii au o
conştiinţă istorică puternică, fondată chiar pe mitologizarea evenimentelor,
a epocilor şi a persoanelor, iar românitatea din Ungaria contemporană şi-a
însuşit, o dată cu codul cultural maghiar, şi viziunea mitologizantă asupra
istoriei spaţiului în care trăiesc. Dacă mitul istoric al originii şi al naţiunii
nu au putut fi adoptate, ci doar acceptate de grupurile etnice, în schimb
miturile politice ale ultimelor secole sunt prezente, cu toate nuanţele lor,
în rândul etnicilor minoritari.
Istoricul francez Raoul Girardet structurează miturile politice în patru
mari categorii: cele care ţin de „teoria Conspiraţiei”, cele care prezintă în
mod nostalgic un anumit segment temporal ca „Epocă / Vârstă de aur”, cele
care prezintă apologetic Salvatorul, eroul carismatic, şi miturile particulare
care aparţin unor comunităţi (administrative, sociale, etnice) (Girardet,
1986, 21).
Pe parcursul istoriei ultimelor două secole, chiar şi imaginarul colectiv al
românilor din Ungaria a păstrat la nivelul naraţiunilor orale exemple pentru
toate categoriile menţionate, deşi Romsics Ignác consideră că specialiştii
maghiari au depus numeroase eforturi pentru corectarea viziunii mitologizante asupra evenimentului istoric. Însă istoria „mare” nu poate avea în
vedere micile comunităţi, prea reduse pentru a juca un rol determinant şi
prea friabile pentru a constitui un capitol stabil. Istoria acestor comunităţi nu poate fi refăcută decât luând în considerare memoria colectivă, un
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receptacul care, chiar dacă nu poate fi considerat un reﬂector obiectiv, este
un barometru al evenimentelor pierdute, rămase în exteriorul câmpului
istoriei, din lipsa documentelor, în sensul clasic al cuvântului.
În conştiinţa ungurului, dar şi a grupurilor etnice rămase în Ungaria
post-trianonică, tratatul de pace de la încheierea primului război mondial
nu a fost o urmare a pierderii războiului şi a destrămării unui stat multinaţional, ci un complot împotriva naţiunii ungare. „După legendă”, Georges
Clemenceau a profitat de rolul său important în reaşezarea Europei de est,
pentru a se răzbuna pe unguri, pe care îi învinuia de căsătoria nereuşită
a fiului său (fiul prim-ministrului francez a fost căsătorit cu o unguroaică
dintr-o familie cu şapte copii, de care a divorţat cu 15 ani înaintea încheierii
tratatului de la Trianon). Pe acest clişeu s-a dezvoltat aversiunea pentru
francezi (şi pentru limba franceză), gradată până la „pelerinajul” turistic
la Paris cu agresarea toposului (masa pe care s-a semnat tratatul de la
Trianon), ca simbol al provocării dezastrului naţional (Romsics, 2002, 7).
„Salvatorii” naţiunii alternează în funcţie de orientarea grupului social,
etnic sau politic. În cadrul grupurilor etnice persistă încă până la schimbul
total de generaţii, modelul monarhilor Ferenţ Ioşca (Împăratul Francisc
Iosif I) şi soţia acestuia, Sissy (Elisabeta), regina ungurilor. Referindu-se
la orizontul de aşteptare în care se propagă mitul istoric, Teodor Nicoară
analizează mitul mesianic al bunului împărat în sensibilitatea colectivă a
românilor din Transilvania şi constată că „propagarea mitului nu este posibilă
dacă la nivelul sensibilităţii colective nu există un climat mental adecvat, un
climat de aşteptare, o imensă speranţă. (…) În cazul popoarelor, al comunităţilor
etnice presate sau violentate de istorie, în situaţii limită, de criză sau de extremă
nenorocire manifestă o convingere secretă care le permite să spere, împotriva
tuturor evidenţelor prezente, în ipoteza unui viitor mai bun sau a unei consolări
viitoare încă invizibilă, dar cu siguranţă destinată să se realizeze într-o zi, într-o
sută de ani, dar la fel de bine… a doua zi.” (Nicoară, 2001, 336)
După schimbarea de regim din 1990, „părinte” al naţiunii maghiare
este intitulat Horthy Miklós. El e cel care a protejat ţara de bolşevici şi de
români, a recuperat mai bine de o jumătate a teritoriului pierdut la Trianon
şi tot el a salvat de la pogrom evreimea din Budapesta. În opoziţie cu eroul
salvator, e logică existenţa demonului destructiv. Pentru contemporani,
rolul acestuia îl joacă frecvent „tovarăşul Rákosi” (Rákosi Mátyás, preşedinte al partidului comunist, prim-ministru între 1952–1953). În acelaşi
timp, satrapul este reprezentat în unele medii sociale şi etnice de Horthy,
în altele de Kádár János (preşedintele partidului socialist al muncii şi
prim-ministru). Kádár începe însă să capete în ultima vreme aura eroului
salvator, în funcţie de interesele politice şi/sau economice ale grupurilor.
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Perioada kadaristă a anilor 1970–80 e tot mai des comparată astăzi cu
epoca liniştită a Ungariei mari, de dinainte de primul război. Comunismul
„cu faţă umană”, comunismul gulaşului, cum îl numesc maghiarii, e evocat
cu nostalgie de cei mai mulţi români din Ungaria, ca o „vârstă de aur” în
care au prosperat economic şi social, făcând cu mândrie parte din „cea mai
veselă baracă” a ţărilor din est. Cu blândeţe, comunismul calm de după
1956 a reuşit să şteargă fără dureri şi fără regrete aproape toate însemnele
etnice ale minorităţilor.
O „metaistorie” proprie românilor din Ungaria e greu de înfiripat: câteva
frânturi de legendă a „descălecatului” diferitelor comunităţi şi povestiri
despre mărunte personalităţi locale. În schimb, imaginarul social ca
experienţă a victimizării e prezent în tot repertoriul narativ: disimulat în
basme, ridicularizat în snoave, expus terapeutic în povestiri personale.
Dimensiunea istorică şi – implicit – cea a apartenenţei istorice la poporul
român, e înlocuită cu dimensiunea socialului şi cu elemente ale patriotismul local.
Caracteristica principală a românilor din Ungaria contemporană este
faptul că ei au trăit totdeauna între graniţele statului ungar. Trezirea lor la
conştiinţă naţională s-a petrecut într-un context diferit de cel al românilor
transilvăneni, nemaivorbind de cei din celelalte provincii româneşti. În
perioada în care se formează statul român modern, la românii din Ungaria procesul de pierdere a limbii deja începuse. Comunităţile româneşti
din Ungaria au alcătuit de fapt din totdeauna mici insule rurale, cele mai
vestice enclave naturale ale românismului, dispersate pe aproape două
sute de kilometri de-a lungul graniţei actuale a Ungariei cu România,
cuprinzând trei judeţe: Bihorul unguresc (Hajdú-Bihar), Bichiş (Békés) şi
Ciongrad (Csongrád).
Importante comunităţi româneşti greco-catolice au existat şi în judeţul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, din nord-estul Ungariei. Diaspora greco-catolică
românească şi-a înfiinţat aici între 1735 şi 1769 mai multe parohii. Ca
urmare a faptului că din 1912 ca limbă liturgică a acestei dieceze, făcând
parte din Episcopia greco-catolică maghiară de Hajdúdorog, a fost instituită limba maghiară, românii din zona numită Nyírség (Făget), izolaţi ca
spaţiu geografic de celelalte comunităţi româneşti, au încetat practic să
mai aparţină grupului etnic românesc din Ungaria. (Cf. Cociu, 1993, 44).
Astăzi, doar trei comunităţi greco-catolice îşi păstrează oarecum limba şi
identitatea română: Bedeu, Leta Mare şi Pocei.
Referindu-se la dilema conştiinţei cetăţeneşti a românilor din Ungaria,
profesorul Gheorghe Petruşan afirmă că aceştia „au avut totdeauna
conştiinţă patriotică maghiară, conştiinţă de hungarus, n-au luat parte la
formarea naţiunii române, de aceea nu şi-au conştientizat apartenenţa naţio68
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nală, în sensul modern al cuvântului.” (Petrusán – Martyin – Kozma, 2000,
3). Românii din Ungaria şi-au trăit românitatea în mod spontan, mai ales
după ce au fost despărţiţi, prin tratatul de la Trianon, de cele aproape trei
milioane de români din Ardeal.
La provocatoarea întrebare de când trăiesc românii pe teritoriul actualei
Ungarii, nu căutăm răspunsuri decât în măsura în care acest fapt ne ajută la
conturarea imaginarului lor etnic. Comunităţile pe care le avem în vedere
au început să se organizeze în structura lor actuală la sfârşitul secolul al
XVII-lea, după retragerea administraţiei turceşti din Ungaria. Grupuri de
români au venit în Câmpia Ungară prin migraţie interioară spontană sau
dirijată. Au repopulat un teritoriu dezorganizat de repetate războaie şi
epidemii, s-au aşezat aici mai întâi ca lucrători sezonieri, apoi ca iobagi,
mai târziu ca proprietari de pământ.
Pe baza variantelor de grai şi luând în considerare elementele de onomastică, mulţi strămoşi ai românilor de azi au venit în Câmpie din teritoriile
estice cuprinse între Mureş şi Tisa. În Ungaria se vorbesc două variante ale
graiului crişean, a căror delimitare virtuală poate fi trasată pe linia oraşul
Giula. Comunităţile româneşti situate la sud de Giula folosesc varianta
de grai de pe Crişul Alb, în cele dinspre nord se vorbeşte graiul bihorean
de pe Crişul Negru, având ca marcă specială construirea conjunctivului cu
şi în loc de să. Originea multor familii româneşti din Ungaria e relevată
de patronimele derivate din toponime: Pilu> Pilan, Târnova> Târnovan,
Abrud> Abrudan sunt nume întâlnite la sud de Giula, iar localităţile respective se aﬂă între râurile Mureş şi Crişul Alb. Nume ca Cefan, Gârdan,
Szakadáti, Görbedi (din Cefa, Gârda, Săcădat, Gurbediu) sunt frecvente în
satele Bihorului unguresc, în timp ce toponimele sunt ale unor localităţi
de pe Crişul Negru (Cf. Petrusán – Martyin – Kozma, 1999, 60).
În graiul folosit în unele comunităţi româneşti din Bihorul unguresc,
cum ar fi localitatea Bedeu, se remarcă prezenţa rotacismului.
Românii din Ungaria sunt în majoritate covârşitoare bilingvi, un bilingvism inegal, în care balanţa se înclină spre limba maghiară; limba română
pe care o folosesc are o formă arhaică şi dialectală, cu o inteligibilitate
dificilă din cauza abundenţei împrumuturilor ungureşti. Dubla identitate
a românilor din Ungaria se reﬂectă azi atât în conştiinţa lor de apartenenţă
statal-naţională şi culturală, cât şi la nivelul limbii. De fapt, formularea
„identitate dublă” conţine în aceeaşi măsură efectul de dublă integrare,
ca şi pe cel de dublă respingere. Această situaţie confuză a jucat în ultima
jumătate de secol rolul-cheie în atitudinea românului de aici faţă de limba şi
cultura proprie. Românul din Ungaria are experienţa negativă de a fi privit
ca intrus atunci când se exprimă româneşte (vorbeşte, cântă, joacă) printre
indivizi din naţiunea-mamă, aşa cum e perceput ca alogen printre unguri.
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„Se cuvine ca să
cunoaștem și istoria comunelor
singuratice…”
De aceea, el a decis să rezolve paradoxul acestei duble respingeri adoptând
soluţia proximă, avantajoasă şi recomandabilă: limba şi cultura maghiară.
Cea mai veche comunitate românească atestată documentar în Câmpia
Ungară, este cea din oraşul Giula. În călătoria pe care turcul Evlia Celebi o
face prin vilaetul Timişoarei, între anii 1660–1664, el ajunge şi la Giula, unde
întâlneşte „români şi unguri ce sunt sârguincioşi şi oameni binevoitori.”
(Cf. Olteanu, 1999, 6).
Existenţa celor două biserici ortodoxe româneşti şi a celor trei şcoli
confesionale din oraş, înfiinţarea, la mijlocul anilor 1800, a numeroase
asociaţii culturale (societăţi de lectură, coruri) indică statutul numeric
şi economic al comunităţii româneşti din Giula, menţinut ca atare până
la sfârşitul secolului al XIX-lea. În acest oraş s-au născut sau au trăit personalităţi importante ale istoriei şi culturii româneşti: răzvrătitul Moise
Nicoară, părintele David Voniga, generalul Gheorghe Pomuţ, scriitorul
Liviu Rebreanu, pictorii Gheorghe Cohan şi Rozalia Costa.
Oraşul reprezintă şi astăzi centrul cultural al românilor din Ungaria,
aici îşi au sediul cele mai importante instituţii civile, menite să contribuie
la păstrarea identităţii româneşti.
În apropierea Giulei se găsea, încă din secolul al XV-lea, localitatea
Chitighaz, populată de maghiari şi români (Haán, 1870), pe care tătarii
o distrug în incursiunea lor din 1686. Noi colonişti români au fost aduşi
aici începând din anul 1702. Înainte de 1716 îşi alcătuiesc comunitatea
bisericească iar în 1793 se înfiinţează şcoala confesională. Despre trecutul
acestei localităţi, „monographia” alcătuită de preotul ortodox care a păstorit aici între 1875–1920, Iosif-Ioan Ardelean, conţine numeroase date,
multe de sorginte orală. El explică numele localităţii pe baza legendelor
locale, ca provenind din cuvintele ungureşti „két” (doi, două) şi „egyház”
(biserică), dovadă că localitatea a avut din cele mai vechi timpuri două
biserici. După ce, în 1797, comuna ajunge în posesia contelui Almassy
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Ignác, subprefectul Timişoarei, noul proprietar începe să colonizeze (în
1804) şi familii de unguri.
Românimea din Chitighaz a reprezentat o comunitate izolată, după cum
menţionează chiar părintele 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” (Ardelean, 1893, 4). Referindu-se la supoziţia
că localitatea a fost întemeiată de unguri încă pe timpul regelui Ştefan cel
Sfânt, preotul, precum cronicarii români, îşi prezintă intenţia 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 parialiţate,
cum fac mulţi istoriografi în scrierile lor. Cât ştiu, atâta voi scrie, fiind condus de
ideia, că mai bine să scriu puţine şi drepte, decât multe şi nedrepte.” (Ardelean,
1893, 5). Privitor la importanţa istorică a momentelor pe care le evidenţiază
în monografie, autorul îl invită pe cititorul viitorului să citească printre
rânduri, căci „în împrejurări şi lucruri chiar neînsemnate la aparinţă, se găsesc
de multe ori învăţături de mare însemnătate”.
„Dreptele lucruri” pe care preotul a ţinut să le lase în lucrarea – care
poartă dedicaţia „Sătenilor mei” – devin astăzi puncte de reper ale procesului
„schimbării la faţă” a acestei localităţi în pragul urbanizării şi al rătăcirii
totale a elementului românesc. Pe parcursul unui secol, vechile denumiri
topografice româneşti s-au şters din memoria colectivităţii. Locurile numite în lucrare Sithiul31 Moşului, Sithiul Popii, Sithiul Giurchaleştilor, Sithiul
Vezuriştii, Hodoroagă, Maierele Huniadi, Holumbul Lupului nu le mai caută
astăzi nimeni. Dintre legendele locale ale topografiei româneşti, Ardelean
aminteşte referitor la Holumbul (movila) Lupului că: „Se zice, că aici ar fi fost
odată cutare domn călător atacat de lup, şi de aci şi-ar fi căpătat denumirea”.
O altă informaţie din izvoare orale, fixată în monografie, se referă la un
rit de construcţie, un substitut al sacrificiului ritualistic-alimentar, cu scopul
„răscumpărării” şi umanizării locului (Cf. Budiş, 1998, 52).Vechii români
din Chitighaz îşi plasau locuinţele pe locuri faste, desemnate prin aruncarea
unei bucăţi de pâine, sortită dă devină genius loci cu rol protector: „Se zice,
că nainte de ce se apucau de facerea unei case, aveau datina a arunca o pogace,
şi pre locul unde se oprea pogacea, acolo îşi făceau casa”. Primele locuinţe au
fost de fapt bordeie, „în putrice săpate în pământ în forme de pivniţe”.
Aplecarea părintelui Ardelean – primul român din Câmpia Ungară care
a publicat istoricul unei localităţi în limba sa maternă – spre colecţionarea
faptelor de folclor românesc nu este întâmplătoare. El aparţinea acelei
generaţii (Cf. Berényi, 1993, 21) care ţinuse în mână circulara din 1857
a lui Andrei Şaguna, prin care Mitropolitul – la solicitarea folcloristului
31 sithih = pământ alcalin, neroditor.
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Athanasie Marian Marienescu – îi îndemna pe „protopopi, preoţi, cărturari şi
dascăli… să adune poveşti şi cântece populare şi colinde.” (Bârlea, 1974, 138).
Iosif-Ioan Ardelean a fost de asemeni membru al Societăţii Maghiare de
Folclor, înfiinţată în 1889, şi a participat la diferitele întruniri organizate
în cadrul acesteia.
Cu meticulozitatea etnografului modern, Ardelean descrie astfel interiorul
unei case ţărăneşti din Chitighaz: „În colţul dintre cele două fereşti, una spre
stradă şi alta spre ocol, ocupa loc o măsuţă încunjurată de o laviţă lungă triangulară ; la capătul ei o ladă înpănată; mai departe un pat înalt cu sungalău încărcat
de perini până sus la pod. Pe părete se află un cuier lung în formă triangulară,
încărcat cu farfurii: tăiere, pocale şi blide; de deasupra cuierului se aşezau mere
şi ludăi turceşti. Icoana Maicii Preceste (prea-curate) se află în toată casa, şi
sub ea o oglinduţă. La întrare se află un cuptor de pământ încunjurat de vatră.
Pe grindă se punea busuioc şi siminic în abundantă, ca să resfire miros plăcut”
(Ardelean, 1893, 19).
Se opreşte şi la portul de odinioară al românilor, pe care îl desprinde
din povestirile bătrânilor satului, martori ai vremurilor în care bărbaţii
„îşi lăsau părul lung; unii îl şi împleteau. În cap purtau pălărie lată şi clăbăţ”.
Cu privire la prezentul său, preotul constată: „Astăzi atât la bărbaţi, cât şi
la femei, sunt unele abateri dela porturile din trecut, şi samănă mult cu cele
ungureşti şi nemţeşti; dar cu toate acestea, tipul românesc este conservat şi se
reoglindă şi acuma: în limbă, religiune şi obiceiuri”.
Referitor la graiul românesc din Chitighaz, Ardelean oferă o mostră
lingvistică pe care o transcrie „fonetic” folosind alfabetul maghiar. Fragmentul reprezintă chiar momentul iniţial al unei povestiri personale în care
un bărbat se plânge (se spovedeşte?) de comportamentul soţiei: „D’apoi,
să alduiasă Dumnyezo pe Domnu, eacă am păţit o tăpăranyie cu muierea asta;
bato vina ei că mult năcaz îmi mai face. Tot i-am firtyit să se lese de suca ei, – şi
nici că cum nu mă ascultă!”
Preotul chitighăzean încearcă să descrie aparenţele şi esenţele din mediul
său cu responsabilitatea adevăratului etnograf. Cu cuvintele lui François
Laplatine – pentru preot „lumea exterioară există” iar însemnările sale
„privilegiază în mod clar extratextualitatea”, trimiţând la altceva decât la
ele însele: la un context social şi la o istorie. (Laplatine, 2000, 80). El nu
deliberează, nu face „nici o diferenţă între ceea ce este banal, tern sau normal şi ceea ce uimeşte şi frapează peste măsură” (Malinowski, 1993, 60), ci
prezintă uneori lapidar, alteori amănunţit, un subiect şi comportamentul
acestuia, un grup din care face parte prin origine şi pe care şi-a câştigat
dreptul de a-l descrie în urma „înstrăinării” intelectuale. Prezintă din interior specificul relaţiilor dintre „materialul” şi „spiritualul” comunităţii,
urmând parcă organizarea din celebra descriere a „canoei trobriande”, pe
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care o propune Bronislaw Malinowski: „…realitatea etnografică a canoei îi
rămâne foarte străină aceluia care o studiază în afara cadrului său natural,
chiar dacă are în faţa ochilor un exemplar perfect.” (Malinovski, 1993, apud
Laplatine, 2000, 82).
Peste câteva decenii, folosind „fresca” etnografică de tipul celor lăsate de
Iosif-Ioan Ardelean, Dimitrie Gusti avea să clădească o şcoală a sociologiei
monografice al cărei ţel îl definea ca fiind „cunoaşterea integrală a realităţii
sociale în esenţa, manifestările şi condiţiile ei de viaţă, de la formele concrete şi
fragmentare până la cele mai abstracte şi universale.” (Gusti, 1968 /1934/, 321).
Despre munca grea a iobagului român, preotul lasă să vorbească mai
mult cifrele din documentele satului: tabele urbariale cu parcele măsurate
în unităţile timpului, preţul cerealelor, plata „argaţilor, birişilor, lucraşilor
şi ziaşilor”, obligaţiile iobagului faţă de stăpân, în zile-muncă şi produse,
înainte de războiul de eliberare a maghiarilor din 1848–49.
Apelează însă din nou la tradiţia orală atunci când prezintă situaţia de
aservit a ţăranului român nu ca forţă de muncă, ci ca fiinţă care „era trăctată
mai rău de cât vita”, ca individ căruia i se lezează drepturile umane private:
„Feciorul spăhiei32 avea poftă de petrecere; poruncea numai haiducului33 seu să
aducă pre vre un iobag cu căruţa în mez de noapte la sine (Scoală mă şi mergi
cu domnişorul la G…), şi cu acela dîmpreună mergea prin oraşele învecinate,
unde iobagul cu caii prinşi la căruţă trebuia să stee nebăut şi nemâncat câte
24 de oare după domnişor, înaintea cărcimei.” (Ardelean, 1893, 21). Ca unică
posibilitate de refugiu din faţa tratamentelor inumane, mulţi din locuitorii satului au plecat în mai multe valuri spre est, în Ardeal: „…mai vârtos
pentru maltratările neomenoase şi sarcinile cele grele, care le încărca domnia de
pământ de pe atunci asupra bieţilor locuitori, – la anul 1790 earăşi au migrat
mulţi dintre locuitorii aceştei comune în Ardeal, cătră Braşov; dar nefiind nici de
cum mulţumiţi cu starea de acolo, preste puţin timp – cam la doi-trei ani – s-au
întors înderăpt.” (Ardelean, 1893, 14).
Încercând să redea o imagine a mentalităţilor ţăranilor români din Chitighaz de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Ardelean scrie: „Românul se ocupă
bucuros cu agricultura; la aceasta a visat din vechime şi aceasta este ocupaţiunea
lui de predilecţiune şi azi”. Apreciind poziţia faţă de biserică a consătenilor
săi, constată: „Chitichăzanul preste tot este religios şi omul păcii; seviciul divin
deschilinit în timp de earnă îl cercetează regulat, până când vara, din cauza
lucrului pe câmp – în măsură mai mică”. Comportamentul moral al ţăranilor
era controlat de biserică, iar parohul îndeplinea rolul justiţiarului. „Păcatele” contra moralei civice şi religioase erau în general mărunte, cuprinse
32 Fiul stăpânului.
33 Aici cu sensul de dorobanţ.
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pe o scală a pedepselor, riguros gradată prin măsuri coercitive constând
în lovituri aplicate cu bâta. Nelegiuirile creşteau în gravitate pornind de la
sudalmă, la „vrăjitorie”, la minciună, la furt, la „atac înarmat” şi la „încăerare de cap”. Apogeul acţiunilor punitive era expulzarea din comunitate.
Minuţiosul paroh notează câteva cazuri întâmplate la sfârşitul anilor 1700,
dintre care spicuim:
„Şaitoş Chirila a întrat beat în casa lui Macoveiu Gligor, unde se ţinea nuntă.
Acolo certându-de şi cu unul şi cu altul, a fost dat afară. De acolo a mers la casa
lui Selăgean Flore, unde a găsit pre stăpâna numai singură. Cerându-se şi cu
aceasta şi cu capătul unui sul (rudă) înpungându-o a sângerat-o; şi aşa în mod
legal s-au judecat la 15 bâte”.
„Lazar, fiul lui Stan Toader şi a lui Nicola On, pentru că a aruncat pe stradă
după grecii de la Szarvas s-a pedepsit câte cu şase bâte”.
„Selăgean Flore pentru că a înjurat în publicitate, s-au pedepsit cu 12 bâte”.
„Selăgean Flore, pentru că birtaşul Şipoş Todor n-a voit să-i dee vin în credinţă, după înjurarea evangheliei, a sfinţilor şi a lui Dumnezeu, i s-au încăerat
de cap şi l-au zgrăbălat în faţă. Pentru asta, Sălăgean Flore s-au pedepsit cu
25 de bâte bune”.
„Soţia lui Neamţ Chirilă a ascuns nişte vraciuri în chemeşa fetei sale; pentru
aceasta mama a căpătat 12 corbace, eară fata 6”.
Pentru starea intelectuală a conaţionalilor săi, pentru atitudinea lor
refractară faţă de învăţătură şi progres, motivată cu principiul letargic
„cum au trăit moşii şi strămoşii fără carte, aşa vor trăi şi urmaşii”, Ardelean
nu caută circumstanţe atenuante în profunzimea istoriei: „nu avem nevoie
de dovezi istorice, toţi ştim, că pe terenul desvoltării noastre naţionali pas de
pas am fost zăpăciţi” iar, pe de altă parte, „lâncezimea şi amorţeala acesta
a fost comună cu toţi agronomii timpurilor trecute; în această privinţă abea
dacă s-au deosebit în trecut poporul nostru de celelalte popoare conlocuitoare”.
El consideră că e suficient să fie înfiinţate cât mai multe şcoli pe lângă
biserici, cu dascăli bine pregătiţi, nu „simpli clopotari”, pentru ca românii
să recupereze handicapul intelectual. În schimb, îl îngrijorează „rătăcirea”
enoriaşilor „din punctul de vedere al creşterii. Poporul mai sărac îşi socoteşte
copilaşii de sarcină a vieţii, şi se bucură foarte când aceeia apun cu zile în vârstă
fragedă, adecă până ce nu i-a putut întrebuinţa la nişte porcuţi. Mărturisesc
sincer, că nu odată m-au atins în mod consternativ pe la înmormântarea bietului
nevinovat espresiunea nemotivată a babelor, care în loc să zică: ce pagubă după
iel, încă doresc foarte ferbinte, zicând: câţi ca iel, toţi după iel!”.
Alarmantă i se pare părintelui şi calea „progresului” susţinut în mare
parte de „industrieşi de limbi străine şi de străine datini”. Pătrunderea modelor vestimentare moderne – nici mai practice, nici mai estetice decât cele
tradiţionale – este percepută ca un semn iniţial al aculturaţiei: „românul în
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loc se poarte cojoc, care este mai practic şi mai frumos, se înţiorţiună cu şpenzel
ce nu e nici practic, nici frumos, nici caracteristic pentru portul românesc”.
În capitolul Evenimente de interes, Iosif-Ioan Ardelean notează lapidar
evenimente importante din viaţa satului. La unele a fost el însuşi martor,
pe altele le-a extras din arhiva bisericii. Sunt numeroase însă şi momentele
de criză păstrate în imaginarul colectiv, mai ales cele legate de fenomenele
climatice şi de epidemii care au afectat structura economică şi demografică a
localităţii. Astfel, „la anul 1816, luna Ianuarie a fost o furtună înfricoşată, care
pentru locuitorii Câmpiei de aicia, va rămânea o vecinică pomenire în fii fiilor.
Uraganul a străbătut prin toate paturile: prin edificii, olate, curţi şi locuinţe;
pe sus şi pe jos, de opotrivă în vastul ocean al câmpiei. Atunci s-au adeverit zisa
moţului că „nu acaţă nicări”. Nu; pentru că case, căli, nutreţe şi alte cele, erau
baricadate şi îngropate de zăpadă. Vulturi, iepuri, corbi şi alte vezunii a îngheţat
afară în câmp. Mulţi păstori şi călători, rătăcind pe căli au îngheţat cu cai şi cu
vite cu tot. Urmele dezastroase pentru comuna noastră s-au arătat în tot felul
de semănături pe un teritor de aproape 400 jugere de pământ”.
Pe parcursul a 60 de ani (1831–1891), preotul înregistrează patru epidemii de holeră care au secerat aproape 400 de români: „La anul 1836 a
erupt holera din nou. Dela 29 Iunie până la 21 August au reposat de toţi 137.
Morţii s-au îngropat pe colina (holumbul) de cătră drumul Ciebii, numit holeraşi” (Ardelean, 1893, 24).
După 1920, Chitighazul a rămas un fel de „rara avis”, într-o margine de
Ungarie. În anii ’30 a trecut prin sat scriitorul maghiar Féja Géza, într-o
călătorie a cărei experienţă a fost finalizată printr-un volum de descrieri
sociografice, un rechizitoriu al ţărănimii din Câmpia Ungară împotriva
moştenirii sociale dezavantajoase lăsată aici de Ungaria veche (Féja, 1937).
Scriitorul, naţionalist extremist, adept al unui misticism rasial, lasă o descriere de „intrus”, dovedind că a găsit la Chitighaz acea atmosferă, acele
personaje, acele reacţii pe care îşi propusese iniţial să le întâlnească.34
34 Féja Géza – Kétegyháza, a román falu (din volumul Viharsarok, 1937) –
Chitighaz – sat românesc
Azi, în patria noastră problema naţionalităţii româneşti nu face parte dintre
problemele grave şi esenţiale. Totuşi, cele câteva sate româneşti reprezintă nişte
interesante pete de culoare, oferind bogate informaţii în privinţa orientării noastre
în bazinul Dunării. Atmosfera stranie a satului se face simţită imediat: casele sunt
vopsite, domină culorile stridente, care degajă dorinţa primitivă, copilărească, de
a ieşi în evidenţă cu orice preţ. Populaţia românească reprezintă 80 de procente
din locuitorii satului, şi ce e interesant e faptul că nu sunt prea mulţi aceia care
nu posedă pământ. Muncitorii agricoli români migrează în grupuri destul de
numeroase înapoi, în Ardeal, cu ultima ocazie au părăsit satul 104 familii. Aici
nu mai este pământ de împărţit, în schimb statul român îşi dă suﬂetul ca cele
câteva mii de români sosiţi din Ungaria să nu se piardă în marea proletariatului
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Patru categorii de stereotipuri imagologice se desprind din scrierea lui
Féja, două psiho-mentale, două istorico-sociale: perpetua dorinţă a românilor de a ieşi în evidenţă; firea închisă, şovină, impasibilă a românilor;
legătura lor indisolubilă cu biserica ortodoxă; însuşirea gregară a intelectualităţii româneşti de a-şi baza orientările pe interesul etnic.
agrar. Minoritatea română se aseamănă îndeosebi cu germanii, cu zbuciumata
minoritate germană din zilele noastre: ambele sunt înverşunat şi unilateral şovine,
iar în afară de interesele rasiale, orice grupări şi orânduiri umane mai evoluate le
sunt aproape indiferente. La cei aparţinând minorităţii slovace, am simţit intenţia
unui ataşament instinctual, am reuşit să fac să răsune în ei strune umane ce
depăşeau sentimentele segregaţioniste. Însă preotul român, învăţătorul român,
proprietarul român sunt suspicioşi, tăinuitori, plini de neîncredere şi surzi faţă
de gândurile noastre sincere pentru popoarele şi culturile din bazinul Dunării. Să
fie din cauza faptului că naţiunea română e încă prea tânără? Molima vremelnică
a şovinismului să fi infectat azi pe toată lumea? Deocamdată e greu de răspuns la
această întrebare, ceea ce putem face e numai să expunem faptele.
Românimea din ţară e coordonată de organizaţia bisericească. Bisericile româneşti
fac parte din trei protopopiate: Giula, Chitighaz şi Micherechi. Intelectualitatea
e dirijată şi în prezent de episcopia arădeană. Manualele şcolare sosesc din
România, iar autorităţile maghiare adoptă în general o atitudine liberală faţă
de minoritatea românească. Între ţărănimea maghiară şi cea română nu sunt
conﬂicte. Frecventează aceleaşi cercuri civile, vorbesc alternativ ambele limbi, dacă
se iscă discuţii, certuri, acestea au loc în interiorul naţionalităţii, e foarte rar cazul
în care se nasc disensiuni între un ţăran ungur şi unul român. Intelectualii români
sunt foarte isteţi, iar instinctele lor politice sunt exemplare. Avem de-a face cu
figuri orientale, iar în spatele măştilor cafenii şi reci, mocnesc patimi ascunse. Dar
masca rece se menţine, smalţul de pe chipul lor nu cade niciodată. Preotul spune
că românii nici n-ar putea susţine altă politică decât cea a guvernului. Noi doar la
guvern putem să avem speranţe – adaugă cu un zâmbet fin. Proprietarii români
votează întotdeauna cu candidaţii partidului de guvernământ, cu asta consideră că
şi-au dovedit loialitatea şi faţă de statul maghiar. Acestea sunt urmările provocate
de o stăpânire politică susţinută artificial. Rolul statului e preluat, atât în suﬂete
cât şi în viaţa publică, de partidul atotputernic, respectiv de rolul păturii sociale
care stă în spatele partidului unic şi al figurilor politice marcante care îl susţin.
Preotul român a scrutat în adâncime configuraţia noastră socială, a cercetat
legea dominantă şi a tras concluziile fireşti pentru persoana sa şi pentru întreaga
naţionalitate. Unul din conducătorii comunităţii a fost notar în perioada ocupaţiei
româneşti. Apoi a fost destituit, dar n-a regretat prea mult, căci a reuşit de minune
să-şi sporească moştenirea de 50 de iugăre rămasă de la tatăl său, la 200 de iugăre.
Şi azi se bucură de prestigiul satului şi e omul-cheie al partidului de guvernământ.
Din nou ajungem la relaţia tragică dintre partid şi stat. Reacţiile politice sunt
favorabile şovinismului naţionalităţilor ca şi modului izolat în care acestea trăiesc.
În fond, sumedenia de necazuri şi maladii răspândite în lumea maghiară, are una
şi aceeaşi obârşie. (traducere: Mihaela Bucin)
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Nu ştiu cât e de universală legătura simbolică dintre o naţiune şi una din
culorile spectrului. Acest clişeu funcţionează însă în zonele de interferenţă
româno-maghiară. Culoarea prin excelenţă ungurească este verdele (una
dintre culorile drapelului maghiar), în timp ce românilor le este asociat
galbenul (mai ales în Transilvania) sau albastrul (în estul Ungariei). Fără
a cerceta mecanismul declanşării acestor asociaţii, menţionăm totuşi că
albastrul a devenit o marcă „de clasă” o dată cu dispoziţiile Împărătesei
Maria Tereza referitoare la familiile de iobagi, printre care figura şi stigmatizarea locuinţelor acestora prin vopsirea pereţilor exteriori în albastru.
Cum românii reprezentau naţiunea cea mai numeroasă din estul Monarhiei
şi cum cea mai mare parte a lor aveau statut de iobagi, e logic faptul că
aşezările româneşti erau dominate de culoarea albastru. Până în preajma
celui de-al doilea război, mediile rurale româneşti din Ungaria şi-au păstrat
preferinţa pentru această culoare.
O mărturie – răspuns, ca reacţie la constatările sociografului maghiar
cu privire la stridenţa albastră a caselor ţăranilor români, se găseşte în
volumul de amintiri al unui chitighăzean, Gheorghe Santău (Santău, 2001,
113), care avea 14 ani la apariţia primei ediţii a volumului Colţul Viforului
(în 1937) şi îşi aminteşte de furtuna contradictorie pe care a provocat-o
acesta în toiul procesului de alunecare spre dreapta a politicii Ungariei:
„Se poate că pentru un străin au însemnat pe atunci prea izbitoare, ţipătoare,
culorile caselor din sat. Dar noi am fost obişnuiţi ca pereţii caselor, mai ales la
stradă, să fie vopsiţi în albastru, ceea ce la noi se spune alboiet, şi înseamnă
albastru închis (…). La noi, albastrul deschis e vânăt. Pe atunci n-am ştiut, doar
am simţit că această culoare este un simbol al românismului. Mi s-a întâmplat
un caz ciudat pe această temă. Eram elev la şcoala civilă din Aletea, şi la ora
de lucru manual tema ne-a fost cioplirea unui băţ cu motive pe placul nostru.
La sfârşitul orei, profesorul ne-a îndemnat să ducem acasă lucrul făcut şi în
ora viitoare să-l prezentăm vopsit. Timp de o săptămână am fost în dilemă, ce
culoare să-i dau. (…) Bine-nţeles, am decis pentru albastru. Şi înaintea orei de
lucru manual ne-am pregătit pe bancă băţurile colorate. Atunci mi s-a întâmplat
că cel mai bun prieten din clasă mi-a zis cu ochii scânteietori de ură (…): Am
ştiut, am fost convins că vei alege albastrul! Nu a spus mai mult. Nici eu nu i-am
răspuns. Am tăcut. Prin gând, în sinea mea, mi-a trecut doar atât: te scandalizezi
că sunt român, dacă nu aş fi român nici n-ai fi observat că am colorat băţul în
albastru. (…) Eşti un renegat, fiindcă nici tu nu eşti ungur de origine (anterior
avea nume slovac, pe care familia lui l-a ungurizat nu cu mult înainte)… Am
rămas prieteni, dar prietenia aceasta nu a mai fost atât de senină ca înainte”.
Sociograful Féja Géza consideră că românii care au rămas în Ungaria – ca
şi germanii – şi-au păstrat relaţiile atavice cu naţiunea-mamă de dincolo
de frontieră. Nu acelaşi clişeu îl formulează în cazul slovacilor, al căror
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grup etnic e privit ca mult mai bine integrat în naţiunea maghiară, dat
fiind faptul că slovacii nu au putut fi puşi în legătură cu o formă statală
modernă de-sine-stătătoare, ca românii de după 1859: „La cei aparţinând
minorităţii slovace, am simţit intenţia unui ataşament instinctual, am reuşit
să fac să răsune în ei strune umane ce depăşeau sentimentele segregaţioniste.
Însă preotul român, învăţătorul român, proprietarul român sunt suspicioşi,
tăinuitori, plini de neîncredere şi surzi faţă de gândurile noastre sincere pentru
popoarele şi culturile din bazinul Dunării. Să fie din cauza faptului că naţiunea
română e încă prea tânără?”
Féja presupune legături culturale strânse între românii din Ungaria şi
România, atât prin instituţiile de cult cât şi prin învăţământul public, însă
Gheorghe Santău e consternat de afirmaţia conform căreia elevii români au
avut la dispoziţie manuale româneşti: „…între cele două războaie mondiale,
învăţământ românesc în Chitighaz n-a existat, astfel nici nu am primit manuale
din România. Tatăl meu, născut în anul 1901, încă a urmat şcoală română în
sat, bineînţeles şcoală confesională ortodoxă. Terminând 6 clase primare prin
anii 1930–35, în timpul meu nu a fost şcoală românească în sat. Abia într-un
singur an şcolar am avut ocazia să particip, săptămânal o dată, la o oră de limba
română, ţinută de soţia unui preot ortodox. În cadrul acestor ocupaţii, rare şi
scurte, după dictare am încercat să ne însuşim fărâme din limba literară română.
Manuale româneşti nu am avut. Eu nici nu am văzut.” (Santău, 2001, 114).
În ceea ce priveşte rolul bisericii ortodoxe în păstrarea identităţii româneşti în Ungaria, acesta s-a diminuat considerabil în condiţiile politice de
după război, fapt care a dus la accelerarea procesului de asimilare etnică
şi lingvistică.
În plus, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, o parte a românilor din
Chitighaz a adoptat cultul creştin baptist. Momentul în care baptismul
pătrunde printre chitighăzeni este fixat în iarna anului 1891, când: „Gheorghe Şimonca o adus de la Curtici o biblie şi cetind din ea, chema mai pe mulţi
oameni să asculte, iar luni după Rusalii în anul 1893 s-au dus la Curtici la
adunare şi din acea zi au început a predica acea religie, pocăinţa.” (Cioca, 1993,
11). În jurul anului 1930, comunitatea baptistă din Chitighaz număra în
jur de 300 de membri botezaţi şi mai multe sute de simpatizanţi, unguri
şi români35. După război, timp de mai multe decenii au existat legăturile
strânse – subversive, în mentalitatea politică a timpului – cu comunităţile
baptiste româneşti din Câmpia Aradului. În acest fel, pe parcursul secolului al XX-lea, chitighăzenii baptişti au adoptat o limbă română îngrijită,
inﬂenţată de faptul, că în cadrul acestui cult evanghelic, şi-au dezvoltat
competenţe lexicale fundamentate pe Biblie, în traducerea modernă a lui
35 În 1920, populaţia localităţii era de 4661 de locuitori, dintre care 3134 erau
români (Csobai, 1996)
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Dumitru Cornilescu. Pe de altă parte, sub inﬂuenţa baptismului, chitighăzenii baptişti au fost determinaţi să renunţe la obiceiurile tradiţionale ale
vieţii de familie, mai ales în cadrul manifestărilor cu caracter social (botez,
nuntă, înmormântare).
Însă în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, asimilarea lingvistică s-a
accentuat şi în adunarea baptistă din Chitighaz, serviciul divin desfăşurându-se, în general, în limba maghiară.
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 menţină etichetate ca „ştiinţifice”,
clişee ale imaginarului: „mărginiţi la o singură cultură, nu suntem numai orbi
la culturile altora, ci şi miopi când e vorba despre a noastră! Experienţa alterităţii (şi elaborarea acestei experienţe) ne face să vedem ceea ce nici nu ne-am fi
putut imagina. (…) Cu toţii suntem tributari unor convenţii ale epocii noastre,
ale culturii noastre şi ale mediului nostru social.” (Laplatine, 2000, 40).

„Așe s-o făcut
atunce satu, mereuaș!”
Cum n-am cunoscut aceste premise în urmă cu unsprezece ani, întâlnirea mea de modest cercetător al românităţii din Ungaria cu realităţile din
mica localitate Otlaca Pustă, a fost un impact aproape ratat. Satul, aşezat
într-o poziţie periferică faţă de centrele urbane din zonă, m-a întâmpinat
promiţător, cu inscripţia bilingvă Otlaca Pustă / Pusztaottlaka. În mai puţin
de zece minute am reuşit să străbat distanţa până la panoul barat, care mă
avertiza că am ajuns la capătul satului. Din toate direcţiile este vizibilă turla
bisericii ortodoxe, situată pe singura colină din zonă. În partea posterioară
a curţii bisericii se odihnesc cei drepţi, iar în faţă – ca o destinaţie inedită
pentru o curte de biserică – se ţinea, până prin anii 1960, jocul duminical.
Astfel, la sărbătorile satului lua parte întreaga sa comunitate, vii şi morţi.
De pe colina bisericii se vede cătunul slovacilor cultivatori de dovleci,
strâns în jurul bisericii evanghelice. Între turnurile celor două biserici e o
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distanţă de un kilometru şi mai bine. Peste drum de primăria construită
„în democraţâie” (care pentru otlăcani înseamnă „perioada comunistă”)
este o a treia biserică, având o clopotniţă măruntă: romano-catolică. În
dimineţile duminicilor fără soţ, un preot solitar vine de aiurea, pentru
nevoile suﬂeteşti ale celor câteva zeci de bătrâni maghiari, şvabi şi slovaci
catolici din sat. Cu toţii, otlăcanii nu depăşesc cifra de cinci sute de suﬂete.
Cătunul românilor, odinioară cultivatori de tutun (azi se străduiesc să
trăiască din cultivarea pepenilor), cu cele cinci străzi ale sale, este ca o jucărie modestă, veche dar bine întreţinută, în mâna uriaşă a Câmpiei Ungare.
Strada ce duce la şcoală poartă şi azi numele unui erou local, Lakatos Péter,
comunist înverşunat sau numai impostor, asta nu interesează pe nimeni!
Şcoala cu clase simultane are în jur de 30 de elevi. Două cadre didactice
(dintre cele patru-cinci) ştiu româneşte: profesoara de română, originară
din Micherechi, care face naveta dintr-o localitate învecinată, şi profesorul
de matematică, născut la Craiova. Nici un elev nu poate purta o conversaţie
în limba română. Obiectul Limba şi literatura română se predă la nivel de
limbă străină, în 4–6 ore pe săptămână. Nici părinţii nu ştiu româneşte,
iar dintre bunici, unii vorbesc slovăceşte, cei mai mulţi româneşte şi toţi
ungureşte. Nu ca anecdotă sau ca problemă de perspicacitate, unii dintre
copii te lămuresc: tata e român, mama e slovacă, eu sunt ungur! Astfel sunt
distruse toate legile pe care etnologii au întemeiat conceptul de filiaţie, care
cu două generaţii în urmă guverna încă grupurile din Otlaca Pustă. Şi din
acest punct, cel care se întreabă Încotro, etnicul românesc din Ungaria? trebuie
să fie de acord cu concluzia antropologului Jean Copans, conform căreia
numai câmpul politic modern este acela care dă coerenţă şi continuitate
practică la ceea ce, prin natura sa, este eterogen şi discontinuu: „Sentimentul
etnic poate exista, dar etnia nu există ca atare.” (Copans, 1999, 96).
Procesul datorită căruia elevii din Otlaca nu ştiu româneşte a început
în urmă cu 120 de ani. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în comunităţile
româneşti din Ungaria funcţionau şcoli confesionale în limba română,
pe lângă bisericile ortodoxe şi unite. Prin legea XVIII din 1879, în şcolile
elementare şi normale ale tuturor naţionalităţilor din Ungaria e introdusă
ca obiect obligatoriu limba maghiară. În 1883, în învăţământul mediu, pe
lângă limba şi literatura maghiară, devine obligatoriu şi obiectul Istoria
Ungariei iar cadre didactice pot fi doar cei care ştiu bine ungureşte. Din
1891, limba maghiară devine obligatorie în învăţământul preşcolar şi în
casele de copii. Aceste măsuri sunt formulate şi mai vehement în legile
Apponyi din 1907, referitoare la obligativitatea folosirii limbii maghiare
în învăţământ (Cf. Petrusán – Martyin – Kozma, 1999, 66). Astfel, în
pragul primului război, cea mai importantă legătură oficială a românilor
din Ungaria cu varianta supradialectală a limbii lor materne este cu mult
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diminuată. Un grai local, arhaic şi neunitar, un statut economic şi social
dezavantajos, o intelectualitate firavă şi dezorganizată: aceasta este „zestrea” cu care românitatea din Ungaria rămâne după separarea din 1920.
În 1923, în baza decretului emis de ministrul cultelor, Klebelsberg Kuno,
şcolile naţionalităţilor rămase în Ungaria sunt împărţite în trei categorii:
şcoli cu predare în limba maternă a naţionalităţii respective (tipul A), şcoli
bilingve (tipul B), şcoli în care limba maternă e obiect de studiu (tipul C).
La sfârşitul războiului al doilea, românii au şcoli de stat cu predare în limba
maternă, dar conţinutul învăţământului nu e adecvat funcţiei de a păstra
atitudinea pozitivă pentru limba şi identitatea românească.
În 1960, într-un nou climat politic de această dată, românii renunţă la
şcolile de tip A, cu predare în româneşte, în împrejurări rămase neclare.
Ţine de metodele epocii respective faptul că şcolile au primit spre sfârşitul anului şcolar 1959/1960 o circulară ministerială care recomanda ca în
următorul an să se introducă în mod treptat predarea în limba maghiară
a domeniilor de învăţământ ce cuprind „ştiinţele naturale şi educaţia”.
Circulara menţionează că această propunere a venit chiar din rândul
naţionalităţilor: „Şi-au dat seama că doar învăţământul în două limbi e în
acord cu cerinţele reale ale societăţii, cu doleanţele părinţilor şi cu principiile
pedagogiei…” (Cf. Petruşan, 2001, 193).
Bătrânii otlăcani îşi numesc satul Pusta Otlăcii, adică pământul, terenul
agricol care la sfârşitul secolului al XIX aparţinuse localităţii Otlaca Mare
(azi Grăniceri). Locuitorii din Otlaca Mare îi spun şi astăzi aşezării-satelit
rămase în Ungaria, la numai 26 de kilometri, Otlaca Mică (Colta, 2001,
133). Toţi locuitorii satului, mici şi mari, băştinaşi sau venetici, români sau
neromâni, au cunoştinţă despre „legenda” întemeierii satului, o memorată
care circulă în variante, atât în română cât şi în ungureşte.
În anii 1970, otlăcanul Mihai Purdi a aşternut pe hârtie la cererea folcloristului Alexandru Hoţopan toate basmele, snoavele, ghicitorile pe care le
ştia, dintre care multe au şi văzut lumina tiparului. (Hoţopan / Hocopán,
1977; 1982). Deşi povestitorul cunoştea „legenda” întemeierii satului, el
n-o include printre textele sale, probabil având în vedere caracterul realist al
acesteia ori pentru că nu-i acordă valoarea estetică a categoriilor tradiţionale.
Cu ocazia unei tabere etnografice, organizate în vara anului 1999 la
Otlaca Pustă, muzeografa Elena Rodica Colta a înregistrat mai multe variante ale „povestirilor de întemeiere a satului Otlaca Pustă” (Colta, 2001,
130–143). Toate aceste texte menite să ofere o istorie alternativă, orală,
a satului gravitează în jurul personajului Ştefan Rus, poreclit Părădaica şi
au valoarea unor documente care nu doar re-fac evenimentul istoric, ci şi
„îmbracă” această re-facere într-o haină de ceremonial cu gesturi, cuvinte
şi tăceri aproape magice.
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Am ascultat primele variante ale povestirilor despre Părădaica între anii
1991–1993, fără să ştiu nimic despre istoria „oficială” a satului. Locuitorii,
unii în vârstă de peste 80 de ani, prezentau evenimentele ca petrecute
foarte departe în timp, încât „încropirea” acestei mici localităţi părea
contemporană cu facerea lumii, în realitate ea s-a format după 1878. Unii
povestitori includ în naraţiunile lor toposuri cu existenţă incertă (dealul
cu cimitirul vechi, palatul unui conte), elemente care alunecă spre mitic
şi pot fi deci contaminări cu alte categorii epice. Dar în primul rând figura
carismatică a „întemeietorului” şi unele elemente narative cu circulaţie
largă în Câmpia Aradului mă fac să cred că povestirea e clădită pe altele,
mai vechi, de acelaşi tip şi cu aceeaşi funcţie, aceea de motivare psihologică
a prezenţei unei întregi comunităţi de intruşi într-un spaţiu pe care l-au
primit într-un mod neconvenţional: în dar, şi care între timp a fost supus
unei alienări intempestive, rămânând dincolo de graniţă. Perpetuarea
„legendei” şi impulsul localnicilor de a o povesti imediat, fără condiţia
talentului şi fără etica „profesională” a povestitorului par a surveni din
intenţia „explicării” unei trădări.
„Legenda” întemeierii satului Otlaca Pustă e reductibilă la un nucleu
stabil şi la câteva serii de acţiuni în relaţie combinatorie sau de excludere,
de care te poţi apropia, la urma urmei printr-un „act de lectură” (Cf.
Constantinescu, 1986 / b, 53).
Conţinutul intrinsec al naraţiunii este următorul: ţăranul Ştefan Rus,
Părădaica, cumpără mai multe hectare de pământ din teritoriul care se numea
pe atunci Puszta Medgyes. El împarte din acest pământ loturi egale la 40 de
familii din localitatea sa natală, Otlaca Mare. Astfel ia naştere satul Otlaca
Pustă. Părădaica ctitoreşte pentru noul sat o biserică iar în testamentul său
interzice ca românii să vândă celor de alt neam pământurile donate de el.
Paralel cu naraţiunile orale, în sensul că nu se intersectează cu acestea,
există referiri fragmentare la acest moment spaţiu / timp în lucrările unor
istorici şi geografi maghiari.
Dicţionarul geografic al lui Fényes (Fényes, 1851), utilizează denumirea de Pusta Medgyes, deci „pământul din hotarul localităţii Medgyes”,
existentă deja din secolul al XVIII-lea, menţionând că aici trăiesc 427 de
suﬂete, dintre care 345 de maghiari şi 82 de colonişti cultivatori de tutun,
cărora nu le specifică provenienţa etnică. Un alt autor maghiar notează
că în 1855 trăiau aici 512 oameni „mai degrabă catolici” (Cf. Colta, 2001,
134). Până la recensământul din 1890, numărul locuitorilor din unitatea
administrativă Medgyes-Bodzás, care includea şi Pusta, urcă la 3718,
această curbă demografică brusc ascendentă nu este însă motivată. La
începutul secolului al XX-lea, într-o monografie a Comitatului Arad se
precizează că aici trăiesc 2106 locuitori „colonişti maghiari, cultivatori de
tutun” (Somogyi, 1912, 252).
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O informaţie sumară aﬂată într-o descriere economică a regiunii (Gaál,
1898, 40) se referă la faptul că, din anul 1878, localitatea Otlaca Mare
obţine pământuri la 26 de kilometri de vatra satului. Acestea trebuie să fie
pământurile cumpărate de Rus, dar de la cine şi în ce condiţii sunt amănunte
care nu mai pot fi refăcute pe baza izvoarelor scrise.
Tradiţia orală despre devenirea satului Otlaca Pustă pare o plasă, o reţea
aruncată peste evenimentul istoric, acroşând o serie de texte polimorfe
relata refero, structurate parcă după principiul istoricului antic, enunţat de
Herodot: „am obligaţia să povestesc ceea ce se povesteşte, dar nu sunt obligat să
cred; acest lucru se referă şi la ceea ce eu însumi povestesc.” (Cf. Szécsi, 1936, 74).
Fiica povestitorului Mihai Purdi, născută în 1932, cunoaşte povestea
întemeierii satului de la tatăl său, variantă care pare a fi cea mai completă. Sub „acoperirea” de martor autorizat (Cf. Constantinescu, 1986 / a,
45) a tatălui, Florica Purdi inserează şi trăiri personale, această mixtură
permiţând „relatarea anumitor lucruri credibile până la un punct – mărturia
strămoşului este, aici, de neînlăturat! – dar şi neverificabile, până la urmă, din
imposibilitatea întoarcerii în timp.” (Hedeşan, 2000, 193):
Nană Florica Godja: Înt-o mie opt sute nu mai ştiu cât, în care an o fost, în
o mie opt sute optzeci, îm pare, că tata ne spunea… Părădaica aiesta zâce c-o
aflat ceva aur, adicate lucruri dă aştia care or fost valoroasă, şi el n-o spus cătă
nime… Le-o aflat înt-o cameră, indeva, o cumpărat el ceva casă… În Rămânia,
că el o fost dân Rămânia, dân Otlaca… Şi atunci el n-o spus cătă nime nimica,
numa s-o dus la târg ş-o cumpărat vaci. Şi când s-o dus la târg, zâce, cu banii şi
i-o băgat înt-on zobon, tăţ i-o băgat acolo, aşe, zdrămţos… Şi o ţâpat zobonu
aşe, pă o margine a şanţului, şi aşe s-o dus la târg. Mai ’nante s-o băgat la o
căfană şi o cerut cafea şi nu o vrut să-l servască, că o fost zdremţos şi atunce el
s-o dus acasă şi în ceia zî iară o mărs, numa s-o-mbrăcat aşe, ca domnii şi o cerut
o căldare dă cafă neagră şi s-o dăzbrăcat şi o băgat hanile-acolo. „No, zâce, ni io
am avut ominie ieri, numa hanile”. Şi le-o băgat acolo şi s-o dus cu zobonu-cela
şi nu ştiu câtă marhă36 o cumpărat ş-o mărs ş-o plătit cafa cu zobonu-cela. Iesta
or stat numa şi s-or uitat!
D-atunci s-o tras aşa, dă Părădaica Bătrânu. El o avut şi o fată. Aşe s-o-ntămplat dară, că fata o fost beteagă şi or băgat în ceva cameră şi atunci o aflat
el banii aieştia mulţi. Şi o avut el şi pă nană Măriuţa. O am cunoscut bine că o
şezut aşe ferestiş cu mine, că eu am şezut la sălaş cândva. Şi a lu’ nană Măriuţă
a lu’ Părădaica o avut băiat care o şezut altan chiară păstă drum dă noi. O fost
Drăgan Maxân…
Rodica Colta: Şi nană Măriucă aceea, care zici, aceea a fost fata lui Părădaica… Dumneata ai cunoscut-o?
Nană Florică: Cum să nu! O fost bătrână amu, că o avut optzăci şi cinci dă ani.
36 vite
ÎN COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE, DIN CÂMPIA UNGARĂ

83

Rodica Colta: Şi unde-o şezut?
Nană Florică: Apu, ea, aici, în sat, n-o şezut! Că ştii, o vint democraţâia şi
i-o pus afară. Dară Drăgan o şezut cum am şezut io, pă duleu37 iesta. Şi nană
Măriuţă o şezut acolo cu pruncu ei, că i-o ţâpat afară dân coştei. Şi io umblam
acolo, apu ieram şi io tânără şi n-aveam inde mere, meream aşe, la nană Măriuţă… Tăt îm povestea cum o fost cândva. Ave aşe, o bisericuţă micuţă şi acolo
să ruga ie, că n-o vint la biserică, că o fost bătrână. Ştii, că Drăgan o şezut cu
mă-sa. Un prunc o avut la Kígyós, care o fost Şimon. Acela o avut tri copii şi
acela o fost luată dă la Rămânia femeie: Cristina. Şi a lu Drăgan o fost iară
Veturica, de la Pecica, tăt dă la Rămânie, numa ea o murit dă tânără, că o avut
ceva bai cu inima. Adică n-au pă nime amu, aicea, Rus aiesta, neamuri în sat.
Aicea n-are, numa la Kígyós. Drăganii erau dân Otlaca. Dân Otlaca s-or tras
aicea. Tăţ! Şi Molereştii: Moleriu, el s-o tras dă la Otlaca. Culiţa l-o chemat pă
bătrânu, Ungurean. Gazde mai mici: ş-a lu’ Talpoş, Tănăsâie, a lu’ Albu… Aieştia
tăţ, dân Otlaca! Când o fost Părădaica să facă aicea satu, el o avut mult pământ
aici. Şi el s-o gândit aşe, că dacă dă la tăt uămu tri cădrate dă pământ, atunce
poa’ să facă casă ş-atuncea o avea muncitori. Amu, casa aciie care o fost mai
şi mai dântie, s-o strâcat… Adică nu s-o strâcat, numa s-o făcut alta… O fost
acolo, în colţ, cum mereţ pă stradă, pă Kossuth utca. No, îi lăsată acolo. Nu şade
nime! Când o dat Părădaica locurile aştea dă căşi, şi cu Sâmion Drăgan, că el o
fost juniri-so, atunci aşe o făcut el o leje că numa on rămân să-ş poată cumpăra
aicea casă dacă s-a face satu. Atunci, în doisprece s-o făcut biserica, în trizăci
şi cinci, dacă ţân bine minte, or sfinţât. …Aşe s-o făcut atunce satu, mereuaş!
Şi atunci când s-o sfinţât, ţân minte, io am fost dă tri ani în trizăci şi cinci,
că or fost aşe, popi şi or fost aşe, şetre dă ţucur38. Ţân minte şi amu, şi apu nior luat ţucur şi ni l-or împărţâr acolo, la prunci… Ştii, o fost familia asta, a lu
nană Măriuţă, or fost tăţ dă la Otlaca aici când or sfinţât, ş-o fost mare – aşe,
ca un chervai39, şi or adus tăte, mâncare… Apu, atunci n-o fost aşe! Otlaca o
fost una cu Pusta, că dârt-aceea e Pusztaottlaka, că o fost pustă, n-o fost aicea
căşi, n-o fost nimica. Când s-o făcut satu, o fost două rânduri dă căşi, atunci.
Şi acuma s-a făcut acelea dă acolo…
În şaptezăci s-o făcut aşe o leje, s-or dus oamini la avocat, să poată să cumpere şi ungurii… Nainte, numa rămâni or fost. Nainte, atunci, nu s-or măritat
cu unguri, Doamne fereşte! Nu mulţi unguri iaste aicea, în satu ista rămânesc.
Tăţ îs rămâni! Numa nu să ţân dă rămâni, l-i ruşâne! (Colta, 2001, 136-139).
Povestirea are trei nuclee narative: Părădaica – întemeietorul, „descălecătorii” din Otlaca Mare (Grăniceri) şi ineluctibila „trădare” din anii 1970.
37 drum de ţară
38 corturi, dughene cu bomboane
39 bâlci
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Cei care au cercetat îndeaproape cadrul „legal” în care românii au ajuns
să posede pământ în Pustă (Csobai, 1996, 45-48; Misarăş, 1990, 185) au
constatat că, într-adevăr, Ştefan Rus, născut în 1857 în Otlaca Mare şi
îngropat tot aici, în 1941, a cumpărat o proprietate în Puszta Medgyes.
Din această proprietate a împărţit 40 de loturi de pământ unor familii de
români ortodocşi din Otlaca Mare, cu care a încheiat contract de donaţie
gratuită (Csobai, 1996, 45). Cum n-am văzut aceste contracte, nici pretinsul testament al donatorului, care stipulează că pământul nu poate fi
înstrăinat în favoarea unor cumpărători de altă etnie şi religie, aşa cum
n-am putut aﬂa amănunte despre „procesul” din 1970, prin care otlăcanii
sunt „dezlegaţi” de sub incidenţa obligativităţii păstrării pământului, lăsată
„cu limbă de moarte” de întemeietor, am tot dreptul să consider că aceasta
este o creaţie a localnicilor. Poate fi un mijloc autocoercitiv de protejare a
coerenţei comunităţii, un demers prin care otlăcanii au dorit să-şi păstreze
trecutul subminat de „ruperea de matcă”, din 1920.
În cartea vicarului episcopal Teodor Misarăş, Ştefan Rusu / Rus e prezentat
împreună cu soţia sa, Zenobia Drăgan, ca fiind ctitorii bisericii ortodoxe
din Otlaca Pustă (Misarăş, 1990, 182).
Urcând din pronaos în corul bisericii cu hramul Înălţarea Domnului,
am întâlnit privirile celor doi ţărani, imortalizaţi în două tablouri uriaşe.
Singurătatea semiîntunericului din cor şi tonul grav al părintelui Roxin,
parohul în vârstă de aproape 80 de ani, se dizolvă în neliniştea foşnitoare
a şcolarilor mărunţi, care m-au însoţit la biserică. Din tablourile aşezate
la înălţimea unui stat de om, Zenobia şi Ştefan Rus privesc spre altar, spre
răsărit, poate spre Otlaca Mare, sfinţi printre sfinţi, îmbrăcaţi modest,
într-un negru a cărui intensitate e întreruptă de albul cămăşii îmbumbate până la gât a bărbatului şi de trăsăturile frumos-dureroase ale femeii.
Aﬂând că în afară de Măriuţa din povestea Floricăi Godja, au mai avut o
fată, Alexandra, prematur dispărută, mă gândesc că pentru suﬂetul acestui
copil au ridicat un sat. Din altar, preotul ne citeşte textul aﬂat pe peretele
dinspre sud: „S-a zidit această biserică pe spesele bunului creştin Ştefan Rusu
şi soţia născ. Zenobia Drăganu, locuitori în Otlaca în anu Domnului 1913, când
era domnitor Maiestatea Sa Împărat şi Rege Francisc Iosif I. În dieceză episcopi:
Ioan I. Papp, Protopop Dr. Dimitrie Barbode Ileni, Preot în Otlaca: Gheorghe
Turicu, Iustin Iancu, Romul Mladin, prin zidarul Anton Kukla şi Stifler Macxim
măsor, ambii de den. Aletea”.
Preotul Roxin cunoaşte şi el amănunte despre Ştefan Rus. De la el aﬂu că
porecla Părădaica i se trage de la faptul că ţinea cu stricteţe toate posturile,
poate era chiar vegetarian. Vara mânca aproape numai roşii cu pâine, pe
care otlăcanii le numesc părădici, din maghiarul paradicsom. (Când roşiile
au pătruns în Ungaria, au fost numite paradicsomalma = mărul paradisului).
Mânca şi cartofi cruzi, cu tot cu coajă!
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Localnicul centagenar Gheorghe Moţ îşi aminteşte că Părădaică era
considerat „sfânt”, fiindcă se hrănea frugal, se îmbrăca modest, se purta
ca „oaminii săraci”. Umbla cu o căruţă cu cai pe care îi mâna el însuşi, nu de
pe „capră”, ci stând direct pe lemnul căruţei ori din picioare.
Elementul senzaţional din povestirile de întemeiere a satului Otlaca Pustă
se leagă de îmbogăţirea bruscă a lui Părădaica. Faptul că era ager la minte
şi făcea negustorie cu vite, mânând ciurde întregi pe drumurile comerciale
spre Budapesta şi Viena (Csobai, 1996, 45) nu pare a fi suficient. Atunci
intervine cu o strategie pozitivă, fatalitatea: Părădaica a găsit o comoară!
Florica Godja povesteşte degajat această etapă, perfect încadrabilă în tradiţia populară, ca o compensaţie pentru copilul bolnav şi ca o „probă” de
personalitate, pe care Rus o trece cu bine, dacă avem în vedere episodul
„nu haina îl face pe om”. E interesantă mentalitatea populară cu care sunt
priviţi oamenii bogaţi care, cu ostentaţie, acţionează nedemn de statutul
lor social. Dacă în cazul săracilor îmbogăţiţi, modestia e o calitate, la bogaţii „de neam” atitudinea de cumpătare e privită ca avariţie iar mimarea
sărăciei ca exhibiţionism inutil. Astfel, interlocutoarea Florica Secan din
Chitighaz îl prezintă astfel pe contele Almassy: „Aşe, om zgârcit o fost grofu.
Dac-o mărs pă uliţă ş-o aflat on dărab dă tégla40, o fost képes41 să s-aplece, s-o
ardice şi s-o duc-acas’!” /Florica Secan, noiembrie 2000/
Motivul hainei rupte, aruncată neglijent pe marginea unui şanţ, dar cu
buzunarele pline de bani circulă în zonă, fiind prezent şi în repertoriul de
povestiri din Ineu (jud. Arad), care îl au în centru pe baronul Atzel Péter.
Excentricul baron îi supunea la o astfel de probă pe localnici pentru a le
dovedi cu câtă uşurinţă trec pe lângă bogăţie, farsă care atrăgea însă oprobiul colectivităţii (Colta, 2001, 141).
În varianta povestită de Gheorghe Moţ (în martie 1992, din păcate,
neînregistrată), Părădaica ajunge la Pustă în urma zvonului că stăpânul
locului îşi vinde pământurile şi conacul. Suspicios, stăpânul ungur nu îl ia
în serios pe ţăranul din Otlaca Mare şi-l alungă de la porţile sale spunându-i că „nici n-a videa el atâţa bani, cât cere gazda pântru pustă”. Atunci Rus
îi propune ungurului un târg: dacă îi plăteşte pe loc şi fără tocmeală atâta
cât i se cere, atunci bogătaşul să-şi ia familia şi să părăsească imediat casa
şi locurile. Când acela se învoi, Părădaica îşi desfăcu chimirul, plin până la
refuz de bancnote. Părădaica a rămas stăpân pe gospodărie, „cu tăt cu iosag,
birişi, cocii.42” Figura stăpânului ungur al Pustei e nedefinită, personalitatea

40 o bucată de cărămidă
41 capabil
42 animale domestice, argaţi, atelaje
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acestuia nu e reperabilă istoric. La întrebarea cum l-a chemat pe „gazda”43
ungur, Gheorghe Moţ răspunde „Parcă Újhelyi… Da că Pătru uă Iuăn o fost,
asta nu mai ştiu!”
Portretul lui Părădaica în imaginea locuitorilor din Otlaca Pustă are şi
alte componente şi, probabil, dacă localitatea şi-ar păstra şi pe mai departe
caracterul tradiţional românesc, experienţele ei s-ar plia şi pe mai departe
în cercul acestui simbol magnetic al întemeietorului.
În Otlaca verii lui 1999, într-o după amiază de iulie, îl găsim pe banca
din faţa porţii pe Toader Pilan, încântat că are cu cine sta de vorbă. Poate
din acest motiv „croşetează” în jurul personajului Părădaica o altă atmosferă: „Acela o fost om învăţat pă vremurile-celea. În Arad o avut iesta, cum
să zâc, bancă. El o lucrat cu o bancă dân America. O-adus d-acolo banii. Şi la
Oradea, două bănci o avut! Aşa că cela o avut bani, nu aşe ca noi! Apu el, pântru
îndurătura lui, bân buniaţa lui o făcut satu-aiesta, aici…” (Colta, 2001, 136).
Într-o altă variantă,44 Ştefan Rus ar fi participat la primul război mondial, de unde, în 1918 s-a întors la Otlaca Mare bolnav şi peste puţin timp
ar fi decedat. Născut în 1854, Rus avea o vârstă prea înaintată pentru a fi
înrolat, iar pe de altă parte, după 1918 el a mai trăit încă 23 de ani!
Din povestirile propagate de preoţii care au asistat la evenimentele bisericeşti din Otlaca Pustă, (sfinţirea din 1913, hirotonirea celui de-al doilea
preot, din 1935, despre care povesteşte şi Florica Godja) care au ajuns
pe filieră „de breaslă” până la parohul actual, Teodor Roxin, se desprinde
imaginea unui Părădaica autoritar, impetuos, chiar autocratic. Această
reprezentare e punctul de vedere a feţelor bisericeşti intimidate de rolul de
ctitor, pe care Rus îl ia în serios, fie pentru că e un om „care a văzut idei”,
fie pentru că îi place să dicteze şi să fie ascultat: „În 1913 s-a dat concurs
pentru postul de preot. Au fost mai mulţi. A fost şi preotul de la Otlaca, de la
Grăniceri, părintele Turicu, el ar fi dorit să păstorească aici. A fost şi unul de
pe lângă Beiuş, Teodor Draia. Şi toţi au ţinut slujbă, duminica. Şi Draia, când
a tămâiat, s-a aplecat până la pământ în faţa lu Rusu, şi l-o tămâiat sub nas.
I-a plăcut, pe el l-a ales de preot. Nu episcopul, nu Sinodul, cum s-ar fi căzut…
Oamenii i-au zis popa Zdraie, că erau pe aici atunci mulţi nemţi pe care îi chema
Drai. Lor, oamenii le ziceau Zdrai…” /Teodor Roxin, februarie 1993/
Preotul Draia nu s-a bucurat de prea multă preţuire din partea românilor rămaşi în Pustă. După câţiva ani, însuşi Părădaica are un conﬂict cu
el: „Într-o Joie-Mare, Draia n-o cântat întreagă slujba celor doisprezece evanghelii… Rusu ştia toată slujba, cânta în strană, ştia toate cântările bisericeşti.
43 În graiul românilor din Ungaria, substantivele gazdă şi slugă sunt de genul
masculin.
44 În publicaţia Calendarul Românesc, Giula, 1995, p. 65-66.
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L-o întrerupt în biserică şi l-o pus să cânte tot! Aşa ceva nu-i permis pentru un
mirean. S-au judecat – pare-mi-se la Arad. A câştigat Draia”. /Teodor Roxin,
februarie 1993/
Cei care au plecat în România după 1918 şi-au dobândit printre românii de aici un statut de „trădători”, mai ales că în general, aceştia au fost
intelectuali sau oameni cu pământ, deci „conducători” cu un anume statut
mesianic printre ţărani. Draia şi-a părăsit şi el, ca şi alţi preoţi şi învăţători,
„turma” din Ungaria: „În opşpe or vint rămânii ş-or stat aici până-n doauăzăci… Când or plecat rămânii, o plecat şi popa Zdraie cu ei. Şi i-o chemat popa
pă tăţ oaminii să margă cu el. Da puţâni s-or dus, şi aceia s-or şi-ntors ’napoi.
Când o plecat, popa Toader o fost dă cinzăci dă ani. O mărs cu el şi cantoru lui,
bace Moisă Burdea, Otlăcan i-o fost numile… Tare mândru o ştiut cânta… Şi s-o
dus cu popa, numa s-o-ntors. Cellalt cantor, Beşe, n-o vint ’napoi”. /Gheorghe
Moţ, martie 1992/
Terenul, ca „loc de muncă”, există oare sau este o creaţie a etnologului,
a antropologului, a sociologului? După concubinajul meu cu Otlaca Pustă,
întreaga tradiţie a satului, „documentele acestea folclorice care au rămas
deasupra curgerii timpului” (Eliade, 1943, 19) îmi par un „ritual de trecere”
(Cf. Laplatine, 2000, 42). Poate că şi „marea trecere” a unui grup etnic, cu
graiul, cu poveştile, cu trădările lui, îşi are propriul ritual.

„Dacă toți ar vorbi
ungurește, toți s-ar putea
numi unguri”
Un poet maghiar al Câmpiei scria despre lumea săracă a slugilor, cioşilor,
birişilor, zileşilor, sumaşilor: „Argaţii erau amestecaţi: oameni unguri şi români.
Soarta le-a fost aceeaşi. Niciodată n-am auzit şi n-am simţit ca vreunuia să-i fi
venit în minte că tu eşti aşa şi aşa. Au lucrat împreună pe zăpadă, pe ploaie, pe
arşiţă, la fel i-au ocărât şi i-au batjocorit stăpânii, au fost aidoma de săraci şi
trenţuroşi. Deopotrivă s-au străduit cei care au avut chemare la a-i mâna pe alţii,
să ajungă paznici de hotare, arendaşi ori chelari” (Sinka, 1943, 169). Dincolo
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de realitatea socială, această imagine este de o superficialitate romantică, în primul rând pentru că până după al doilea război mondial, până la
uniformizarea economică de nuanţă socialistă, lumea săracă a câmpiei nu
era „amestecată”. Stăpânii mari, grofii, erau maghiari şi germani: baronul
Harruckern, intendent imperial, apoi ginerele său, contele Wenckheim au
stăpânit tot judeţul actual Bichiş şi o parte a judeţului Csongrád. Stăpânii
de după eliberarea iobagilor din 1848 erau fie maghiari (contele Almássy,
la Chitighaz, familia Rédey, la Jaca), fie sârbi sau români înstăriţi, cu proprietăţi de peste cinci hectare de pământ (Cf. Pusztainé, 1982, 17). De la
jumătatea secolului al XIX-lea, ţăranii fără proprietăţi au lucrat ca slugi,
zilieri, argaţi ori paznici de hotare pe pământurile acestora. Însă marii
latifundiari care au colonizat în Câmpie ţărani maghiari, slovaci, sârbi şi
români, pentru a evita conﬂictele de natură etnică şi religioasă, i-au lăsat
deliberat pe aceştia să-şi formeze comunităţi închise. E drept că munceau
în aceleaşi condiţii, însă cultural şi religios vieţuiau separat.
Căsătorii exogamice existau, însă erau excepţionale, iar însuşirea altor
coduri lingvistice a survenit în primul rând din considerente „ergonomice”.
Deşi în numeroase cazuri multilingvi, etnicii au rămas, până la formarea
societăţii civice, monoculturali.
Povestirile culese de mine din Chitighaz, Aletea, Micherechi şi Cenadul
Unguresc45 au în centru condiţia socială a românilor din Ungaria pe parcursul secolului douăzeci. Sunt în fond „experienţe ale victimizării” (Cf.
Ştiucă, 2000, 15) în două ipostaze: traiul ţăranului sărac până imediat după
al doilea război, nevoit ca de la o vârstă foarte fragedă „să se bage slugă”,
şi drama chiaburului din anii 1950. Povestitorii aparţinând primului grup
sunt mai numeroşi şi prezintă aspectul social ca pe o fatalitate (aşa a fost
atunci!), în timp ce românii care au avut de suferit cu ocazia naţionalizării
percep confiscarea bunurilor, case şi pământuri, ca frustrare politică dar şi
etnică, deoarece nu numai ei au fost dezmoşteniţi în momentul etatizării
averii, ci întregul neam de strămoşi care au contribuit la acumularea acesteia.
Deşi au fost înregistrate pe un perimetru larg — satele româneşti alcătuind
de fapt nişte „rezervaţii” înconjurate de localităţi maghiare — naraţiunile
povestite de foştii argaţi (notate în Anexe) cuprind motive şi episoade
narative identice. Acest fapt probează în plan istoric statutul general al
ţăranului român din Ungaria, iar în planul esteticii speciei folclorice atestă
caracterul tradiţional şi colectiv al memoratei, posibilitatea circulaţiei unor
teme şi motive în timp şi spaţiu (Cf. Constantinescu, 1986/a, 44), precum
şi identitatea modalităţilor şi mediilor de performare.
La primele întâlniri cu cercetătorul necunoscut, oamenii nu povestesc
despre traiul pe care l-au avut ca slugi. Timp îndelungat am fost nevoită să
45 Vezi secţiunea tematică Imaginarul social.
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ascult fabulate şi anecdote cu „eroi” locali46, rememorările descriptive ale
obiceiurilor şi mentalităţilor tradiţionale47, explicaţiile unor proverbe sau
porecle din localitate. Această strategie a povestitorilor are un rol iniţiatic
pentru intrus, e un fel de „botez” în urma căruia survine acceptarea din
partea comunităţii. După mai multe ocazii de „stat în poveşti”, interlocutorii mi-au dat de înţeles că am obţinut permis să intru în sfera intimă a
satului, căci îşi lărgeau cadrul referenţial al naraţiunilor cu repere pe care,
practic, nu le puteam cunoaşte: „Nu l-aţ cunoscut pă Popon Ioan? Că tată-său
a murit pân anii şazăci, aşa…”; „Dâpă joc, o petrecut Feluţu pă Cătiţa… Şi cum
o fost cornu’ la işcoală, dă lăturea, dă cătă Csáki – dracu’ şti cum am ajuns cu
Ileana p-acolo…”¸ „Uită-te la Lisi néni, c-aşa vorbeşte rămâneşte, ca noi. E
mama lui Regős, că ei or fost mnemţi, numai şi-or înştimbat numile, că Reis or
fost…”; „Roanca o fost maica lu nană Livie, dédi lu polgármester…”¸ „Amu, aşe
or şezut: unde şede Pichiu Ciumpila…”; „Soacră-mea cu Kalcsó néni, cum s-or
înţăles!… D-apu’ Pani néni cu nană Ană a Sârbului? Că nană Ană a Sârbului
n-o ştiut nimic ungureşte…”; „Când umblau ficiorii la Levente, joia, noi ieram
la işcoală. Cu nană-ta Florică-a lu Honfi – ierte-o Dumnezo – şi cu Manţi lu’
Podariu, brigada noastră…”; „Oă cum îl vezi tu tare bine că este care bea! O fost
bace Fane Zgorcea…”; „Foaită d-asta, d-a lu Şimon: Ghiorghe, Ioşca, iştia…”;
„Bace Gheorghe Burde, dân Pusta Otlăcii vinea – nu ştiu, ai auzât dă el?”; „Îl ştii
pă Slavcu, care-o fost birtaş? No, fratile lui o fost socru meu, Văsălie Becan…”;
„Cunoaşte-ţi-l pă Mocan, care-o fost főkönyvelő la cioport? No, tatăl lu acela o
fost cios la neamţ, doisprece ani”.
Condiţia principală necesară pătrunderii în „seiful” povestirilor contemporane ale românilor din Ungaria este cunoaşterea codului. Dacă povestitorii
„specializaţi” pe naraţiuni tradiţionale, performerii de basme, folosesc un
grai conservat de însuşi statutul tradiţional al speciei, povestirile contemporane, prin caracterul lor neconvenţional, au ieşit de sub incidenţa codului
lingvistic „controlat”. Nu cunoaşterea limbii române sau a limbii maghiare
sau a ambelor condiţionează înţelegerea naraţiunilor, ci familiarizarea cu
graiul localnicilor, un complex de arhaisme şi regionalisme din subdialectul
crişean, combinat cu un procent important de inovaţii cu material lexical
şi pe structura limbii maghiare. Dacă la început acest idiom mi-a părut un
câmp înţelenit, mai târziu, şi nu fără efort, am reuşit să-i prind savoarea de
o bogăţie stilistică greu de perceput pentru cei cu prejudecăţi şi cu intenţii
de abordare patologică a cazului. De fapt, românul obişnuit din Ungaria se
exprimă concomitent în două limbi, complet diferite genealogic, tipologic
şi istoric. Acest moment de mixtură, în timpul deja foarte scurt până la
46 Vezi textele Cu Sfirţig, Cu Roanca, Cu Sandi, Cupiti.
47 Textele Cu sărenadu, Domnoşagu, Joc şi ţuher, Să nu-l ţuci.
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trecerea definitivă de la limba română la maghiară, este până la urmă o
ipostază valorică, ce e drept, sincronic-stingheră, a două culturi. Funcţia
limbii ca manifestare spirituală într-o unitate socială şi etnică nu provine
în acest caz dintr-un „snobism lingvistic” precum păsăreasca moldoveanului
din Cornova, judeţul Orhei, de care s-a ocupat Mihai Pop (Cf. Pop, 1932,
443-446). Totuşi, idiomul rezultat al bilingvismului româno-maghiar poate
fi dedus şi dintr-un proces de urbanizare a satului, din dorinţa ţăranului
de a se exprima ca cei de la oraş. Tendinţa de modernizare a limbii este,
pentru ţăranul român din Ungaria şi pentru povestirile lui, echivalentă cu
maghiarizarea. Dacă un străin cunoaşte la fel de bine româna şi maghiara,
chitighăzenii preferă să comunice cu acesta în ungureşte, aceasta fiint
limba „cultă”, cu prestigiu, pe care o cunoaşte. Ca intrus, ai posibilitatea
de a primi informaţii în graiul local numai după ce ţi l-ai însuşit, câştigând
prin acest lucru încrederea localnicilor.
Din punctul de vedere al mediului economic şi al nivelului de trai, locuitorii de la care am înregistrat povestirile au o poziţie materială confortabilă:
locuinţele cu gaze naturale, apă curentă, baie; alimentaţia, modernitatea
acareturilor gospodăreşti nu mai trădează nimic din atmosfera începutului
de secol.
Soţii Santău din Chitighaz au cumpărat actuala locuinţă de pe strada
Kossuth, în anii 1950. Până atunci au locuit în Satul Nou, numit cândva
şi Colonia Vangyel, după numele prefectului de Giula, „solgăbirău care-a
împărţât locuri dă căşi la oaminii săraci”. Casa are prestigiu local: a fost locuinţa mai multor generaţii de notari din comună, este aşezată central, în
spatele bisericii ortodoxe, în vecinătatea reşedinţei ultimului preot adevărat
al satului, protopopul Ioan Borza, cu care familia Santău a avut o relaţie
cordială. În curtea imensă, în anii ’80, fata lor – ultima dintre cei trei copii – directoarea şcolii româneşti din sat, şi-a ridicat o casă impozantă, cu
etaj, înconjurată de brazi. Viaţa de familie se petrece în tindă, bucătăria cu
tărnaţ, anexată casei. În tindă este apă curentă, convector cu gaze pentru
încălzit, dar şi o sobă clasică, de teracotă. Cămara spaţioasă ce se deschide
din bucătărie are aspect de farmacie: conservele, şuncile afumate şi cârnaţii
trădează bunăstare şi meticulozitatea gospodinei, care a trecut de 70 de
ani. Pe pereţi sunt câteva farfurii ornamentale, două păretare cusute în
tinereţe de Florica Secan48 cu cugetări în limba maghiară despre atribuţiile
stăpânei casei, o icoană nouă, pictată pe lemn, fotografiile celor trei copii
la majorat şi ale celor cinci nepoţi, toţi băieţi. În intervalul de timp în care
48 În tradiţia maghiară, femeile nu preiau prin căsătorie patronimul soţului,
ci îşi pierd practic numele: dacă Florica Secan / Szekán Flóra s-a căsătorit cu
Gheorghe Santău / Szántó György, a devenit Szántó Györgyné, adică soţia lui
Santău Gheorghe. În ungureşte patronimul precede totdeauna prenumele.
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înregistrez – mai multe săptămâni – suntem în bucătărie trei persoane:
soţii Santău şi eu. Uneori vine şi Micuţa, fiica acestora care, de fapt, poartă
numele mamei, Florica. Multe din naraţiuni sunt spuse în limba maghiară,
iar fiica reclamă în toate ocaziile: „Mămică, spune rămâneşte!” Uneori vine
şi câte un vecin, dar aceştia nu povestesc: n-au talent! Avem locuri fixe:
„Bătrânul”, cum îl numesc soţia şi fiica pe Gheorghe Santău, stă pe un scaun,
imediat lângă uşă. Eu stau la masa din mijlocul încăperii, stăpâna casei în
faţa mea. Între timp, Bătrânul îşi aprinde arareori 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
ieşti flămândă? Nu mânci plăcinte? Să nu-ţ ferb tea? Da’ cafă?”
Povestirile despre perioada în care au slugărit, localnicii nu şi le spun
între ei. Deapănă aceste amintiri arareori, în cadru intim, pentru copii:
„…le-o povestit la prunci că sara, când să dăsculţa, toamna, obielile toate era
ude…”; „…nici pruncii mei nu şti ce trai am dus io! Dă anii ăştia, cum e şi domnu
preot, el nu mai şti cum or trăit moşii şi strămoşii lui…”; „…o fost tare greu.
Dacă le spui amu la prunci, să râde dă tine…” Nu jenă, nu ruşine am simţit în
ocolirea povestirilor cu slugi, ci mai degrabă intuiţia anacronismului reactualizării acelei lumi, precum şi o discreţie naturală asupra acelor lucruri
din care ascultătorul ar putea deduce că cel care-i comunică dramele sale
îşi deplânge soarta sau face un rechizitoriu.
Românii din Ungaria s-au obişnuit să-şi trăiască viaţa etnică fără ostentaţie. În povestiri, am depistat dorinţa de perpetuare a identităţii etnice
într-un mod lăuntric, aproape camuﬂat, care azi nu mai poate da rezultate. Lipsa fiului de la slujba de Crăciun şi sosirea vertiginoasă a acestuia
tocmai de la Moscova, pentru a fi „între ai lui”49, voinţa tatălui de a face
loc de veci copiilor în cimitirul ortodox şi cumpărarea „scauănului în biserică” pentru fiica sa50, revolta aleteanului la faptul că nemţii nu mai trag
clopotele când moare un român51, ori preotul care „ar mai muri o dată”
de-ar şti că urmaşii lui nu vorbesc româneşte52 reprezintă izbucniri stinse
căci oamenii îşi prezintă situaţia cu luciditate: „cum o fost, n-a mai fi până-i
lumea!” Regretul celor în vârstă pentru disiparea comunităţilor româneşti
se reﬂectă şi în continua lor reperare a celor care s-au rupt de matcă. Bace
49 Textul Dă Crăciun.
50 Textul Scauănu.
51 Textul Tăte clopotile l-or petrecut.
52 Textul Părintile Luţai
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Ioachim Hidişan din Cenadul Unguresc s-a mutat de un an la Seghedin. E
mulţumit aici, în oraş se ţine o dată pe lună şi slujbă ortodoxă, în biserica
sârbească… Însă faptul că a părăsit Cenadul îl face să-i caute în memorie
pe toţi românii cenădeni răspândiţi în lume şi să le scrie numele într-un
caiet cât un registru, cumpărat special în acest scop. A început cu cele 15
familii care au părăsit Ungaria pentru pământul românesc de la Pustiniş,
în Banat. „Fă bine şi-i scrie!” îmi spune, neavând încredere în reportofon. Şi
după ce-mi dictează numele, porecla şi numele copiilor din aceste „triburi
pierdute” pare vizibil împăcat.53
Mult mai violent este sentimentul etnic, strâns legat de trecutul idilic, la
cei care au fost dezmoşteniţi de regimul comunist, ca bace Văsălie Mărienuţ
din Cenad. L-am cunoscut la biserică, el fiind cantor şi administrator priceput, căci în timpul celor doi ani de liceu la Macău, până a fost exmatriculat
din pricina originii nesănătoase, a locuit la internatul călugărilor catolici
serviţi (ordinul catolic Servitorii Fecioarei Maria).
Văsălie Mărienuţ vorbeşte curat româneşte. Având în vedere poziţia
socială superioară a majorităţii româneşti din Cenad şi faptul că în această
localitate sunt puţini unguri, graiul de factură bănăţeană s-a păstrat mult
mai bine decât varianta de grai crişean de la Chitighaz. Casa familiei Mărienuţ e impresionantă, proprietarul precizează cu mândrie că numai două
astfel de imobile există în sat: camere înalte şi spaţioase, geamuri enorme,
uşi masive. A fost ridicată în 1905 de bunicul interlocutorului meu, Aurel
Mărienuţ. Maistorii au fost germani, căci bătrânul asta şi-a dorit: o casă
„tip de gospodărie şvăbească”.
Pentru Văsălie Mărienuţ locuinţa reprezintă cetatea sa, redobândită
după mai mulţi ani din mâna regimului care i-a confiscat-o pe nedrept.
Atunci când în jurul unui român din Ungaria se petrec evenimente în
afara comunităţii, în mediu unguresc, evenimente pe care le-a „trăit în
limba maghiară”, le narează în această limbă sau într-un mozaic bilingv,
fără să traducă însă ceea ce în realitate s-a produs în rostire ungurească.
În ungureşte îmi povesteşte bace Văsălie episodul în care, soldat fiind, se
întoarce în Cenad într-o permisie. În gara din satul vecin un cunoscut îl
atenţionează să nu meargă la casa părintească, fiindcă familia lui nu mai
locuieşte acolo. Ajuns la uşa casei, este întâmpinat de un străin care îl
întrebă ce doreşte şi căruia îi răspunde. „Nu doresc nimic. Aici locuiesc”.
Dacă în povestirile celor care în tinereţe au fost slugi este amintit concret,
cu nume şi poreclă, stăpânul, „gazda”, Vasile Mărienuţ, în gospodăria căruia
au fost totdeauna cel puţin trei slugi, nu le dezvăluie niciodată numele,
nici măcar pe al celor care erau unguri sau al căror neam s-a stins în Cenad.
Relaţia stăpân-slugă în naraţiunile românilor din Ungaria nu are în
53 Textul Puţini rămâni este-amu la Cenad.
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centru acel sentiment care s-ar putea numi „ură de clasă”. Diferenţa de
proprietate nu este principala sursă a eventualelor situaţii de criză. Argatul
îl desconsidera pe stăpân în cazul în care acesta era nepriceput sau „nu avea
omenie”, stăpânul îl trata cu dispreţ pe angajatul leneş.
Stereotipiile etnice pe care le găsim mai ales în scrierile secolului al
XIX-lea, când Ungaria era o ţară în care etniile reprezentau încă mai mult
de jumătate din populaţie, sunt o dovadă că grupurile erau concepute ca
nişte supraorganisme imuabile, care puteau fi puse sub lupă en gros. Chiar
coeziunea acestor grupuri a dus la formarea unei imagini concrete „prin ea
însăşi interesantă, întrucât este vorba despre un fenomen real, despre un factor,
chiar dacă inconştient, despre o condiţionare care, în felul aceste, dobândeşte o
importanţă politică” (Keitmann, 1995, 30).
Într-o lucrare de statistică şi de topografie, un autor oarecare, funcţionar
maghiar, „jurat al judeţului Bichiş” (Kovács Imre, 1822 apud Schram, 1962,
22–27) face o descriere a grupurilor etnice din raionul Salonta (în care o
comunitate aparte este azi cea a românilor din Micherechi). De la început
etniile par a fi diferenţiate între ele numai prin criteriul de limbă: „aceia
care fac parte din celelalte naţiuni din această ţară, dacă toţi ar vorbi ungureşte, toţi s-ar putea numi unguri” (Schram, 1962, 22), iar cu ocazia descrierii
separate a „maghiarilor, valahilor, tăuţilor, nemţilor, jidanilor şi ţiganilor”, se vădeşte intenţia etnopsihologică de reprezentare a unor entităţi
omogene, între hotarele apartenenţei etnice. Fără îndoială, funcţionarul
maghiar îşi bazează observaţiile pe empirismul popular şi pe orientările
socio-politice ale timpului. Cea mai mare parte a descrierii „neamurilor”
din raionul Salonta o consacră valahilor54: „Popor de rând, care alcătuieşte
cea mai mare parte a locuitorilor raionului, şi, deşi cea mai mare parte a lor
mărturisesc credinţa grecească neunită, sunt de cea mai neşlefuită teapă. Popii
de ţară, nu numai că sunt dintre cei mai neînvăţaţi, dar nici principii de etică
şi onestitate nu prea au. Mare durere că un asemenea popor, ai căror capi au
fost învăţătorii altora, se zbate în întuneric şi năuceală, şi mintea-i ascuţită din
născare a fost nevoit s-o folosească aproape numai la smintenii. Valahului de
rând nu-i place să muncească, e fericit dacă poate să trândăvească lângă foc;
n-are grijă de înfăţişarea sa, casa lui e murdară. Privirea-i e tulburată de hrana
slabă din posturile fără sfârşit. Pe lângă faptul că e habotnic, crede şi practică
tot felul de eresuri. Se milogeşte după băutură, mai ales după pălincă, dar la
mâncare nu este pretenţios şi se mulţumeşte cu caşă de cucuruz. De cătănie se
teme mai tare ca de iad. Cei care fură, care dau foc, cei răi sunt mult mai mulţi
ca printre unguri. Fiindcă din leagăn e crescut în lipsuri, valahul e călit, nici
frigurile mari nu-l rebegesc (…)”
Faţă de mărturiile călătorilor străini care au lăsat descrieri caractero54 Traducerea textului din limba maghiară îmi aparţine. M.B.
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logice despre români, textul maghiar de la începutul secolului al XIX-lea
reprezintă o observaţie dintr-un „interior” – e drept, detaşat, detaşare
condiţionată de apartenenţa autorului la grupul etnic cu un statut politic
superior. Prin soluţiile pe care, ca om al administraţiei, le propune pentru
ameliorarea acestei stări, în fond, cu repercusiuni asupra propriei ţări,
discursul se aﬂă la mijlocul distanţei dintre mărturiile radicale, l’atre pour
l’arte, ale călătorilor avizi de exotic (Cf. Preda, 2000, 157–178) şi elogiile
naţionaliştilor români de la începutul secolului douăzeci. Dintre ultimii,
îl cităm pe scriitorul politic naţionalist Aurel C. Popovici, pentru care, antitetic cu cele de mai sus, românii sunt: „Neam de păstori şi lucrători în via
Domnului, ei au crescut şi s-au dezvoltat de mii de ani, în aerul liber al naturii.
În codrii şi câmpii, sub cer senin şi în căldură, dar şi sub cer noros, în crivăţ şi
zăpadă (…). Poporul românesc trăieşte de două mii de ani mai ales din vegetale,
ca şi strămoşii săi, romanii! (…) Popor plămădit în plenitudinea firii, românii
au fost şi sunt o naţie de voinici. (…) Ideea de a face din toată lumea oameni
cu carte, e o aberaţiune (…) Românul, care e mai filozof decât Condrocet şi toţi
imitatorii lui, întreabă cu ironia lui neîntrecută, ‘apoi dacă toţi or fi cărturari,
cine o să mai fie văcari?’…” (Popovici, /1910/ 1997, 58–59).
În general, atât călătorii străini cât şi naţionaliştii români, au considerat
că „românul colectiv” este ţăranul român. Funcţionarul ungur are în vedere
şi alte pături sociale: „Nu se vorbeşte în această descriere despre acea parte
şlefuită a poporului şi a clerului care locuieşte în oraşe, cei care s-au dovedit a
fi pricepuţi nu numai la negustorie, dar şi la tot felul de ştiinţe şi cunoaşteri.
Şi dovedind că ştiu ei bine ungureşte, merită să fie numiţi cetăţeni ai acestei
ţări, ba mai mult, pot fi numiţi unguri”: (Schram, 1962, 26). Soluţia prin
care românii din raionul Salonta ar putea să depăşească starea de ocultism
mizer în care se zbat, este civilizarea, care, pentru autor este sinonimă cu
ungurizarea. Deşi recunoaşte virtuţile limbii române: „În vorbirea oamenilor învăţaţi, limba valahă seamănă mult cu italiana, e blândă şi mângâietoare
ca aceasta. Având minte înflăcărată, valahul e mereu gata să facă versuri…”
(Schram, 1963, 24), juratul Kovács, reprezentant al unei mentalităţi şi al
unei ideologii, consideră că românii s-ar elibera de orice servituţi dacă şi-ar
modifica preceptele religioase şi ar deveni unguri: „Dacă popii valahilor ar
fi aleşi dintre oameni cu gândire sănătoasă care pe lângă învăţătura religioasă
le-ar picura credincioşilor în inimi şi principiile eticii şi n-ar spune că încălcarea postului e păcat mai mare ca tâlhăria, mai departe, dacă în şcoli, în loc de
dascăli neştiutori, care abia cunosc literele, ar fi numai învăţători pregătiţi,
mai ales care predau şi limba maghiară, în scurt timp valahii, având cap ager şi
ţinere de minte, ar deveni buni cetăţeni, ba mai mult, şi limba şi-ar schimba-o
în maghiară.” (Schram, 1962, 24).
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Oricât aş dori să păstrez nivelul teoretic al observaţiilor, nu pot trece
peste faptul că acest proiect a putut fi pus în practică şi a adus rezultatele
scontate.

Recuperarea
folclorului între nostalgie
și formă de (supra)viețuire
După cel de-al doilea război mondial, existenţa culturală a comunităţilor
româneşti răsfirate în Câmpia Ungară nu era susţinută de o intelectualitate bine închegată, formată cu scopul de a întări conştiinţa de origine,
de limbă, de religie şi de tradiţii în cadrul extremei vestice a românităţii.
Centrul cultural pe care îl reprezentase timp de câteva secole, pentru români,
Budapesta, îşi pierduse după 1920 puterea de iradiere, atât datorită noii
împărţiri teritoriale cât şi noilor relaţii socio-politice. La mijlocul secolului
al XX-lea, românii din Ungaria alcătuiesc o comunitate aproape exclusiv
rurală, cu instituţii culturale, administrative şi de învăţământ supraformale. Asimilarea pronunţată a românilor din Câmpia Ungariei a devenit
un proces ireversibil mai ales între cele două războaie mondiale, când România a atins un nivel de evoluţie culturală şi civică deosebit. Acest nivel
nu mai putea reprezenta însă un model pentru grupul etnic al românilor
din Ungaria, deoarece între codul cultural şi lingvistic al minorităţii şi cel
al ţării-neam au început să se adâncească acele diferenţe care existau din
totdeauna. Românitatea din Ungaria nu a avut forţe proprii pentru a se
reface nici numeric, nici calitativ, intelectual. În scurt timp, modelul de
dezvoltare al microsocietăţii româneşti a devenit macrosocietatea maghiară.
Singurele modalităţi de existenţă românească au fost credinţa ortodoxă şi
rezistenţa comunităţilor tradiţionale, autarhice. Astfel, conştiinţa naţională
a românilor din Ungaria s-a limitat la un patriotism local şi la manifestări
de tip folcloric, elemente care în perioada comunistă au fost abil folosite
ca instrumente de propagandă. Timp de câteva decenii, după 1950, grupurile etnice din Ungaria au reprezentat nişte „minorităţi de vitrină”, un
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fel de excepţii exotice, coregrafice şi muzicale, ale căror instituţii aşa-zise
minoritare mai bine favorizau decât împiedicau asimilarea.
Culegerea creaţiilor folclorice ale românilor din Ungaria posttrianonică
a început târziu şi fără un plan riguros conceput. Aplecarea asupra tradiţiilor locale pe baza modelului oferit de folclorişti maghiari şi la îndemnul
acestora, a venit din partea primei pături de intelectuali români, formată
din cei care au părăsit mediul rural şi au ales – unii întâmplător – cariera de
dascăl. Dar aceasta doar mai târziu, în deceniul al şaselea, când comunităţile
cu un mod de viaţă tradiţional începuseră deja să se destrame. Renunţarea
la tradiţie a însemnat în multe cazuri renunţarea la românitate, deoarece
modelul pe care l-au adoptat românii din Ungaria în modernizarea relaţiilor
socio-economico-culturale, era cel mai la îndemână, deci cel maghiar. Motivaţia câtorva intelectuali români din Ungaria de a se ocupa de tradiţiile
propriei etnii, a venit din partea folcloriştilor maghiari, prin interesul
acestora pentru cultura populară şi pentru valorile etnice ale minorităţilor.
Din procesul instructiv-educativ al şcolilor româneşti din Ungaria, sub
pretextul unui internaţionalism malign, lipseau orice referiri la problemele
de identitate naţională, conştiinţă de neam şi de limbă. Cultura tradiţională,
istoria, specificul local, obiceiurile, graiul erau ignorate, fiind înlocuite cu
producte într-o limbă română străină, despre cauze străine. Familia şi-a
pierdut şi ea rolul de agent al conştiinţei de apartenenţă la o anumită etnie.
După cum am văzut, primele încercări de instituţionalizare a cercetărilor asupra românilor din Ungaria au venit din partea Catedrei de limbă
şi literatură română din Budapesta, unde pe lângă un colectiv emerit de
profesori (după 1950 aceştia au fost în majoritate maghiari din Ardeal) s-au
format şi câţiva studenţi veniţi din satele româneşti din Câmpia Maghiară:
Gheorghe Petruşan, Mihai Cozma, Vasile Roxin. La sfârşitul anilor 1940,
s-au pus bazele învăţământului superior pedagogic pentru minorităţi, dar
din lipsa specialiştilor şi a modelelor, acesta nu a avut rolul care ar fi fost
necesar în păstrarea românităţii.
La Giula, care devine între timp centrul românilor din Ungaria, se
înfiinţează, în 1948, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, devenită
în 1960, Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. În cadrul acestei
organizaţii are loc prima încercare de instituţionalizare a culegerii şi
cercetării folclorului românilor din Ungaria. Iniţiativa a venit din partea
Herminei Szakadáti, din Săcal – o localitate cu populaţie românească, în
judeţul Hajdú-Bihar – care absolvise secţia de etnografie a Universităţii din
Debreţin şi care ocupa postul de referent al secţiei de cultură a Consiliului
judeţean. La 1 decembrie 1962 are loc prima întrunire a Cercului folcloric, la
Giula, unde se discută probleme de îndrumare a culegerii şi de transcriere
fonetică a materialelor. Însuﬂeţirea iniţială însă a scăzut în scurt timp.
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Din Cercul folcloric nu şi-a continuat asiduu activitatea decât un culegător
solitar, Alexandru Hoţopan. El i-a descoperit ulterior pe cei doi povestitori
importanţi, Mihai Purdi şi Teodor Şimonca, datorită cărora putem vorbi
astăzi despre tradiţia narativă a românilor din Ungaria.

Folclorul
ca regăsire a imaginii de sine
Manuscrisul Monografia comunii Micherechi poartă în el de peste şase
decenii visul autorului: să fie publicat. Valoarea istorică, lingvistică, documentară şi, nu în ultimul rând, spirituală a manuscrisului este considerabilă,
atât pentru românii din Ungaria, cât şi pentru oricare cercetător. Totuşi,
manuscrisul original e păstrat, sperăm cu grijă, în vreun sertar, ocrotind
pentru vremuri mai bune „povestea” celor cel puţin 300 de ani de istorie
a acestei localităţi româneşti, aşa cum a conceput-o Teodor Pătcaşu.
Teodor Pătcaşu s-a născut în 1867, într-o familie de ţărani români ortodocşi din Micherechi: Pătcaşu Mihai şi Netye / Netea Maria. După cum
menţionează în prefaţa monografiei sale: „eu n-am clase gimnăziale, numai
clase elementare, am umblat la şcoală aicie, în comuna mea natală”. Învăţător
i-a fost Vasile Roxin, al treilea dascăl din şcoala elementară confesională
din Micherechi după Petru Meruţiu şi Teodor Roxin. Acel Petru Meruţiu,
despre care se crede că ar fi venit la Micherechi de undeva din Ardeal, a fost
primul dascăl al şcolii confesionale, înfiinţată în 1815. Meruţiu a părăsit
însă la scurt timp şcoala, deoarece a devenit preot la Crâstor, o localitate
învecinată, în care la ora actuală, nu se mai vorbeşte despre existenţa unei
comunităţi româneşti. Pătcaşu îşi atribuie rolul de descendent al acestui
Petru Meruţiu: „preot în Crâstor au avut o fată Saveta, care mî-ie după tata
meu fost maică bătrână că sau măritat după tata tati meu cu numele Pătcaşiu
Mihaiu, numit Mihaiu lui Todor, pentru că tată lui au fost Pătcaşiu Todor, tată
bătrân a tati meu, care am scris cronica satului acesta”.
Dacă pe linie maternă Teodor Pătcaşu este urmaşul unui învăţător care
avea probabil studii teologice, pe linie paternă se trage din unul dintre
cei doi fraţi Pătcaşu Nicolae şi Pătcaşu Dimitrie, sosiţi în Micherechi, pe
domeniul arhiducelui Eszterházi Pál, la 1755, din localitatea Ianoşda.
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Învăţătorului său, Vasile Roxin, i-a purtat o vie recunoştinţă pe tot
parcursul vieţii. Într-un „jurnal” datând din perioada serviciului militar,
Pătcaşu notează: „Din adâncu inimii mele aţi poftesc tot binele cinstite şi
onorate domnule învăţătoriu Vasile Rocsin din comuna de Micherechi”. Vasile
Roxin a fost fratele preotului Alexandru Roxin, ambii fiind fiii preotului
Ioan Roxin, despre care în monografie se precizează că „au reposat la anul
1858”. Acest preot, Ioan Roxin, tatăl învăţătorului, a venit la Micherechi
după ce păstorise până în 1835 printre românii din Homorog. Dascălul lui
Pătcaşu a predat în şcoala ortodoxă până în anul decesului, 1880.
Teodor Pătcaşu a urmat cursurile şcolii confesionale din Micherechi între
1874 şi 1880. A învăţat probabil să citească şi să scrie şi cu litere chirilice,
căci unele notări din tinereţe le face cu această scriere. Educaţia religioasă
pe care o primeşte este foarte solidă; el a rămas un credincios ortodox, ba
mai mult a scris predici şi versuri religioase, a frecventat adunarea „Oastea
Domnului” (care există până azi la Micherechi). Printre „cântările” învăţate
la „Oastea Domnului” o notează şi pe următoarea: „Eşiţi prin România mare
/ Voi bravi ostaşi ai lui Isus. / Vestiţi prin ale ei hotare / Porunca tatălui de sus.
/ Şi din robia de păcate / Scoţând tot sufletul român / O ţară mândră să răsare
/ Având pe Domnul ca stăpân”.
Cei şase ani de şcoală s-au desfăşurat desigur în limba română. Pătcaşu
a făcut multe notări în limba maghiară, pe care o stăpânea satisfăcător.
Totuşi, când s-a hotărât să-şi publice monografia, el a cerut ajutorul unor
specialişti din Budapesta pentru a fi tradusă şi redactată în limba maghiară.
Se pare că această traducere s-a şi înfăptuit integral, deşi în fondul Pătcaşu
al arhivei din Giula se păstrează în ungureşte doar un rezumat de opt pagini.
Şcoala în care a învăţat Teodor Pătcaşu a fost acea cameră aﬂată în imobilul
existent pe atunci pe strada numită azi Kossuth, la numărul 78, în partea
dinspre stradă, având două ferestre minuscule, mobilată cu o tablă de lemn,
cu bănci de stejar ale căror picioare erau înfipte direct în pământ, plină de
praf şi, vara, de pureci, căci încăperea alăturată găzduia taurii comunali.
Pe lângă respectul faţă de limba română şi mândria de a fi micherechean
ortodox, Pătcaşu a învăţat să fie un bun maghiar şi aşa a rămas până la
sfârşitul vieţii. În timpul primului război mondial, pe verso-ul unei ilustraţii grafice, tablou la modă redând chipul îngândurat al împăratului
Francisc Iosif I şi sub el poezia Imádkozik a Király (Regele se roagă), scrie
în româneşte următoarea rugăciune, care nu e o traducere a versurilor
maghiare, ci o creaţie proprie: „Domnul Dumnezeu al oştirilor, ajută armatei
Austro-Ungare se poată apăra intrejitatea iporăţiei noastre Austro-Ungare, dă
doamne biruinţă armatei noastre, ajută la ai noştri soldaţi vitezi se poată arbora
steagul biruinţei. Apără, Doamne patria noastră de năvălirea duşmanilor…
Teodor Pătcaşu, la 1916 mai 12”.
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Tema religioasă îl preocupă serios, mai ales că în localitatea natală se
înfiripă puternic mişcarea baptistă. În monografia sa tratează această
realitate destul de sumar, menţionându-i doar pe acei consăteni care au
fost dezamăgiţi alegând această religie neoprotestantă şi s-au reîntors la
biserica ortodoxă. Însă printre puţinele cărţi care îi alcătuiau biblioteca
se aﬂă şi publicaţii despre sectele religioase, pe care, considerând notele
marginale, le-a studiat cu temeinicie. De altfel, e păstrată o parte din corespondenţa cu prietenul său, Georgiu Florian din Talpoş, care în scrisoarea
datată noiembrie 11, 1907 îi scrie: „Mi-ai scris iubit prietine să păşesc înapoi
în sânu bisericii de unde am ieşit. Durere mă cuprinde şi fiori de tine că te ţii cam
religios, dară ieu iubite pretine nu am păşit cu aşa scop să mă mai întorc iară”.
Teodor Pătcaşu începe să noteze informaţii cu caracter de jurnal cotidian în jurul vârstei de 18 ani: „Eu Teodor Pătcaşiu în anul 1885 am fost
ficior de 18 ani şi şease săptămâni”. Autodidact cu mare sete de cunoaştere,
acoperă pagini întregi cu nume de ţări şi capitalele acestora, transformări
ale diferitelor unităţilor de măsură, expresii germane şi traducerea lor în
limba română, probleme de logică şi de matematică distractivă pe care le
adună sub titlul „Charte despre Izoimădaşuri”. Scrie despre sine amănunte
(înălţime, greutate) care-i dovedesc de timpuriu curiozitatea şi înclinarea
spre precizie, îşi caligrafiază pe multe pagini numele cu diferite ornamente
grafice.
Ca soldat în armata Imperiului se pare că descoperă savoarea folclorului
din Micherechiul rămas la sute de kilometri. Pe o hartă militară a oraşului
Salonta a notat: „la anul 1887 am sclujit ca soldat la Rejimentul de infanterie
nr. 37 în Graţin până toamna apoi am venit la Orade mare. Am avut rangul
de zügszfürer şi la 1888 am mărs la a 3. Batalion la Bosnie până la Sarajova.
Am mărs cu trenu, mai dăparte nu au fost cale ferată…” În 1889 semnează:
„…zügszfürer Theodor Pătcaşiu, Prepolye, Turciia, Novibazar”. Străbate cu
regimentul distanţe mari, pe jos – trei zile de marş, o zi de odihnă – iar
în ziua de repaos scrie, alcătuind, practic, prima colecţie de folclor a unui
român din Ungaria.
Cronologic, însemnările sale cuprinzând creaţii folclorice din localitatea
natală încep pe verso-ul unui act oficial, un contract în limba română – act
deosebit de preţios prin el însuşi – încheiat între Bajkan Mitru şi Rokszin
Sandor, în 1850. Pătcaş avea 17 ani şi e probabil că încă de atunci plănuia să
alcătuiască istoricul Micherechiului, adunând puţinele documente pe care
le găsea la biserică sau la săteni. În afară de date autobiografice, scrierea
cuprinde şi un fragment de baladă, greu de descifrat datorită ortografiei
defectuoase şi hârtiei deteriorate: În câmpul de semenic / Este-un voinic
adormit / Şi voinicul e culcat / La umbră de chepenieag / Cu şaua pusă la cap /
Nime-n lume nu-l aude / Numai mă-sa săraca / Dară mă-sa-n grai grăia / Scoală,
fiuţă, scoală / Ce zaci tu aşe gre boală / Fiuţă, dac-ai muri, mie ce mi-a mărădi /.
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Caietele păstrate în arhivă, trei la număr, pe care le-a scris în mare parte
în timpul armatei, cuprind mai multe cântece de cătănie, în fond doine, pe
care Pătcaşu le intitulează pe fiecare, pentru a le distinge unele de altele în
succesiune grafică, „Altu vers”. Iată unul dintre aceste versuri, o doină de
cătănie : „Pe-o marjine-a Dunării / Mândru-şi mărg călugării / Blăstămându-şi
părinţii, /Dâr ce i-au călugărit /, Dâr ce nu i-au căsătorit. / P-îngă Dunăre cea
mare / Mere-on căpitan călare, / Cu tri sute dă răguţi / Şi răguţii-n grai grăie
/ Căpitane, taica nost, / Nu păşi cu calu tare / Că picăm după picioare. /Căpitanu-n grai grăia / Ştiut-aţi voi ficiori bine / Când aţi dat brânca cu mine / Că
nu-ţi mulje voi în stâne / Nici îţi muri pă perini / Şi-ţi muri în ţări străini /.
Întors din cătănie, Pătcaşu a continuat să-şi lucreze cele 18 iugăre (ceva
mai mult de zece hectare) de pământ, moştenite de la tatăl său. A avut însă
şi mai multe funcţii publice: agent de asigurări, bibliotecar, casier la „Legeltetési Társulás” (Societatea de consum). Ca orientate politică, s-a aﬂat
printre fondatorii şi susţinătorii organizaţiei ţărăneşti din Micherechi a
Partidului Social-Democrat, partid înfiinţat în 1890 şi afiliat Internaţionalei a II-a, care a jucat un rol important în mişcările ţărăneşti din Colţul
Viforului. Convingerile şi anturajul politic ale lui Pătcaşu se reﬂectată şi
în monografie, aducând dovezi ale devenirii conştiinţei de hungarus a românilor din Ungaria actuală.
Teodor Pătcaşu a fost o figură reprezentativă pentru Micherechiul dintre
cele două războaie. Să nu uităm că este vorba despre perioada care a conturat
şi mai puternic hiatusul dintre întregita şi înﬂoritoarea ţară-neam şi rurala
minoritate română rămasă în Ungaria, fără oameni de cultură, departe de
Budapesta, care oricum îşi pierduse caracterul de focar al culturii româneşti,
departe şi de micul Paris al Bucureştilor, mai străin ca niciodată. În cartea
sa De la Micherechi până la Micherechi, un alt micherechean, Vasile Marc, ni-l
înfăţişează astfel pe Pătcaşu: „Pe vremea aceea (e vorba de sfârşitul anilor
1930, n.m.) bătrânii, unii sprijiniţi în bastoane, alţii şchiopătând, zilnic, de
primăvara până toamna, se aşezau pe laviţa din faţa casei noastre, începând din
jurul orei 9 dimineaţa şi până la 5-6 după amiaza, (nu se duceau nici la masă) şi
puneau ţara la cale, adică făceau politică. Era printre ei unul, Teodor Pătcaşu,
care povestea despre vestitul haiduc Bologu pe care atât de mult îl respecta, încât
îl considera căpetenia haiducilor de prin părţile noastre… Când l-am întrebat pe
bace Pătcaşu de unde ştie toate acestea, mi-a spus că un prieten al bunicului său,
Ardelean Andraş, a vrut să ajungă haiduc, a trecut toate probele până la ultima,
când s-a speriat” (Marc, 1994, 16). Vasile Marc îşi continuă şirul amintirilor
zugrăvind în persoana lui Pătcaşu, atunci în jur de 70 de ani, un Moromete
micherechean tronând pe laviţa din faţa casei familiei Marc: „Bace Pătcaşu
era, în acea vreme, după părerea mea cel mai informat dintre săteni, aş putea
spune că era cel mai citit. Era abonat la Tribuna Ardealului, şi la Igazság mai
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târziu şi la Szabad Szó. Mă punea şi pe mine să citesc ziare, iar celor ce ascultau
dar nu pricepeau despre ce este vorba, le explica conţinutul articolelor… Bace
Pătcaşu trecea un om cu vederi largi şi multe cunoştinţe. Dovadă stă şi faptul
că el a scris o monografie a aşezării noastre, a modului cum au ajuns românii
aici. Din păcate, după 1945, monografia a ajuns în mâinile unei persoane care
n-a mai vrut s-o înapoieze…”
Monografia cuprinzând în jur de 80 de pagini este opera de o viaţă
a unui autodidact căruia nu i-a fost uşor să o încropească. Deşi scria în
limba română, nu pare să fi citit cărţi de istorie românească, nu reiese
că ar fi cunoscut scrierile românilor apărute de sub tiparul Universităţii
din Buda, că ar cunoaşte scrierile lui Hasdeu, ale lui Slavici sau scrieri de
etnografie, deşi când Teodor Pătcaşu îşi trimite la Budapesta monografia
pentru a fi tradusă în ungureşte, echipa lui Dimitrie Gusti încheiase deja
prima campanie monografică, efectuată în Fundul Moldovei. În fondul
de carte rămas de la Pătcaşu, în afară de exemplare din Biserica şi şcoala,
revista Legea românească, apărută la Oradea, Luceafărul (numere din 1905,
apărute la Budapesta), Foaia poporului român de la Budapesta şi câteva
calendare populare, se mai aﬂă poezii de Alecsandri, Odobescu – Mihnea
Vodă cel Rău, Doamna Chiajna şi Nicolae Iorga – Scurtă istorie a lui Mihai
Viteazul. Mihai Viteazul este singura personalitate istorică a românilor
amintită în monografie.
Probabil micherecheanul Pătcaşu nu a cunoscut nici Monografia Comunii
Chitichaz, lucrarea preotului Iosif-Ioan Ardelean, apărută în 1893.
Baza bibliografică a monografiei Comunii Micherechi o constituie actele
şi documentele la care Pătcaşu a avut acces la arhiva satului, a bisericii şi
la bibliotecă, precum şi tradiţia orală a comunităţii. Contractele, tabelele,
statisticile pe care le-a întrebuinţat le-a donat bisericii în anul 1938, când
începuse să înţeleagă că lucrarea sa nu va apărea tipărită niciodată. Pe
multe dintre acte a scris: „Proprietatea lui Teodor Pătcaşu dăruită de mine
sfintei biserici la anu 1938”. Faptul că aceste documente au intrat în posesia
arhivelor din Giula face ca ele să completeze un gol ce ar îngreuna munca
eventualului cercetător, deoarece documente referitoare la Micherechi au
rămas numai începând cu a doua parte a anilor 1940. Arhiva din Giula
a cumpărat fondul Pătcaşu în 1980, de la familia acestuia, de fapt de la
singura lui nepoată, Floarea Gurzău. În 1979, aceasta se lasă convinsă ca
„lada de zestre” a micherechenilor să poposească la redacţia săptămânalului românesc. Cu această ocazie, redactorul şef de atunci al Foii româneşti,
Alexandru Hoţopan, cel care a mijlocit tratativele dintre arhivă şi familia
lăzii de cătănie a lui Pătcaşu, scrie un articol – Documente senzaţionale despre
istoria Micherechiului – în care îi anunţă pe cititori că preţioasa moştenire
închisă mai multe decenii în cufărul lui Teodor Pătcaşu a devenit publică.
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Acest lucru îl face să-şi anuleze rezervele privind publicarea Monografiei
rămasă în manuscris „din mai multe motive. Unul dintre aceste motive a
fost, fără-ndoială, documentarea incorectă – nici într-un caz n-a indicat sursa
documentelor incluse şi analizate în lucrare, ceea ce ne-a obligat să privim cu
suspiciune tot ce a redactat…” Alexandru Hoţopan se şi grăbeşte entuziasmat
să numească acele valoroase documente. Recunosc – şi eu cu emoţie le-am
atins: contractul micherechenilor cu primul lor preot (1773), sigilii din anii
1766, contractul urbarial de la 1768. În câteva numere din 1979 ale ziarului
românesc apar fragmente inedite din monografie: ca etnograf, redactorul
alege paginile în care e vorba despre haiducul Bologu. Originalul monografiei nu ajunge însă să fie predat arhivei judeţele împreună cu celelalte
acte, documente, scrisori, fotografii.
Manuscrisul original, dar cu ultimele zece pagini lipsă, ajunge la profesorul Mihai Cozma de la Catedra de română din Seghedin, care îl copiază
cu scris de mână. Apoi, după spusele profesorului Cozma, el însuşi împrumută originalul cuiva, şi monografia dispare din nou. Copia executată de
Mihai Cozma ajunge la redacţia ziarului unde se pregătesc copii „de gradul
al doilea”, însoţite de următoarea notiţă în limba maghiară (în traducere):
Acest exemplar este copia copiei monografiei originale. Originalul a fost copiat
cu scris de mână de Mihai Cozma din Seghedin, transcrierea sa stă la baza
prezentei copii executată în redacţia Foii Româneşti la cererea lui Alexandru
Hoţopan, iar tipografia din Giula a asigurat legatul ca muncă voluntară. Giula,
26 iunie 1979.
Deci în anul următor, când fondul Pătcaşu a fost preluat de arhiva judeţeană, monografiei originale i se pierduse urma.
La pagina 76 a copiei întâlnim următoarele rânduri: „În monografia
comunii Micherechiu scrâsă de mine fiţi buni Domnule Doctor căutaţi unde-s
scrişi Preoţii…”55. Este o scrisoare de răspuns la cea trimisă de un anume
Gavril Bodiş care, în ianuarie 1937, îl roagă pe Pătcaşu să facă o prezentare
cronologică a preoţilor din Micherechi. Teodor Pătcaşu trimisese lucrarea sa
terminată în 1934 lui Mester Miklós şi lui Molnár Endre, un tânăr ziarist
născut în 1901 la Braşov, care îi promit că o vor traduce în ungureşte şi
va fi publicată. Ei cer ajutorul acestui dr. Gavril Bodiş pentru traducerea
documentelor din limba maghiară în română. Bodiş dactilografiază Prefaţa
şi i-o trimite lui Pătcaşu, înştiinţându-l totodată următoarele: „Copia fac cu
ortografia dumneavoastră deoarece din punct de vedere filologic (lingvistic) are
foarte mare valoare”. Spre sfârşitul anului, dr. Gavril Bodiş termină dactilografierea manuscrisului. Molnár Endre îi scrie micherecheanului că volumul
ce va apărea va fi bilingv şi că s-a angajat la traducerea în ungureşte „ifj.
55 Pentru a facilita înţelegerea textelor lui Pătcaşu am făcut câteva îndreptări
ortografice şi lexicale.
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Bartha Antal, református lelkész” (Bartha Antal jr., preot reformat). Însă în
1938, deci la patru ani de când Pătcaşu trimisese lucrarea în capitala Ungariei – oare cine l-a încurajat şi pe ce căi politice, poate social-democrate,
a primit recomandare? – speranţa că o vor citi-o vreodată micherechenii şi
prietenii lui din Salonta, din Tămaşda ori din Oradea, începe să se spulbere.
Molnár Endre vorbeşte de pe acum doar de o multiplicare a monografiei
în 100 de exemplare, o pagină în română, una în maghiară. Îi promite din
nou lui Pătcaşu, acum în vârstă de 69 de ani, că va duce monografia lui
Bertalan István, redactor al ziarului Budapesti Hírlap adăugând: „ő is lelkes
híve a magyar-román közeledésnek” (şi el e un susţinător inimos al apropierii
maghiaro-române). În orice caz, îl îndeamnă pe autor să încerce să obţină
de la oficialii comunei sau de la vreun consătean mai cu stare măcar vre-o
10–20 de pengő pentru cheltuielile de multiplicare. Din corespondenţa
ulterioară, reiese că Pătcaşu i-a trimis lui Molnár Endre 10 penghei. Mai
trece un an şi, în 1939, dr. Bertalan István răspunde epistolelor primite din
Micherechi că monografia e în sfârşit, bilingvă: „Tessék tehát megnyugodni,
remélem rövidesen látni fogja munkája gyümölcsét bármlyen formában is a mű
megjelenésében. Tessék tehát türelemmel lenni, mert én csak most kapcsoltam
a dologba” (Vă rog să fiţi liniştit, sper că în scurt timp vă veţi putea vedea
roadele muncii, într-o formă sau alta). Numai că peste o jumătate de an,
la 29 august 1939, acelaşi Bertalan István îl anunţă pe Teodor Pătcaşu din
Micherechi că îi va returna prin poştă manuscrisul, traducerea şi o fotografie pe care autorul o anexase scrierii. Traducerea e probabil rezumatul
cuprinzând opt pagini, aﬂat la arhiva din Giula. Ziaristul din Budapesta îi
mai scrie că a consultat specialişti şi toţi au decis că atât materialul în română cât şi cel în maghiară trebuie revăzut din punct de vedere ortografic,
dar şi stilistic. Însă atunci, în pragul războiului, nimeni nu se mai angaja
voluntar la o astfel de muncă, vremurile deveneau tot mai grele, într-un
cuvânt, timpul nu mai avea răbdare… Peste doi ani, în 1942, Teodor Pătcaşu
se stinge, iar munca lui se ascunde în lada purtată de tânărul zügszfürer
printr-un imperiu de-acum complet destrămat.
În afară de volumele de istorie maghiară pe care Pătcaşu le menţionează şi
de documentele originale pe care îşi zideşte casa, cum se exprimă în prefaţa
Monografiei, Pătcaşu foloseşte adesea tradiţia narativă locală. Anumite
părţi ale lucrării sunt adevărate documente de istorie orală, care joacă rolul
de liant între puţinele documente scrise care-i stau la dispoziţie autorului. Acest „cronicar întârziat”, român din Ungaria, alcătuieşte o culegere
de tradiţii şi naraţiuni locale pe diferite teme. Una este cea a întemeierii
Micherechiului românesc şi a primului micherechean care n-a mai plătit
bir nobililor din Salonta: „Tradiţiile zice că când au venit ispravnic în frunte
directorul Sclavi, toţi oficianţii în dominumurile lui Eszterhazi Antal, palatinul
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ţerii, când au trecut ieriul Vimer au găsit on român cu numele Moga Crăciun
care cu toată familia lui s-au fost aşezată acolo unde s-au numit acela loc dâmbu
Iencăieştilor, şi se numeşte şi astăzi, cel mai roditor pământ în hotarul nostru”.
Întemeietorul Moga Crăciun nu-şi mai păstrează astăzi aura eroului local,
ca Părădaica din Pusta Otlăcii. La începutul secolului al XX-lea însă, Pătcaşu
reuşeşte să mai prindă câteva imagini din figura legendară a acestui Moga
Crăciun. Numele întemeietorului figurează printre cele ale semnatarilor,
cincisprezece la număr, ai contractului de înfiinţare a comunităţii bisericeşti ortodoxe din Micherechi, în care preotul Bordaşiu Ioan din Inand este
solicitat, în 1773, să păstorească printre micherecheni.
Figura lui Moga este sumar definită. După tradiţie, el avea un cal negru,
dar de la un nobil din Salonta căruia îi salvase viaţa în momentul în care
acesta fusese atacat de nişte şercădani56 răzvrătiţi: „Iară Moga s-au luptat
cu ei numai singur şi aşe Moga au venit acasă cu capu spart. Pentru astă bunătate i-au dăruit lui Moga Crăciun nobilul on cal de mare preţiu şi doi porci
graşi”. O comisie condusă de directorul domeniilor arhiducelui Eszterházy
Pál, care, după retragerea turcilor, în jurul anilor 1700, primeşte în stăpânire de la regele Lipot al Ungariei „satele, pustele şi sălaşurile” din jurul
Salontei, trecând în revistă noile achiziţii, întâlneşte aici familia valahului
Moga Crăciun. Directorul domeniilor, amintit de Pătcaş cu numele Sclavi,
îl îndeamnă pe Moga să meargă prin satele româneşti din zonă şi să dea
de ştire oamenilor că arhiducele arendează pământurile nelocuite acelora
care se vor stabili acolo pentru a le lucra: „Într-o marţi dimineiaţa pre calul
acesta s-au suit Moga şi s-au dus pe satele româneşti şi au invitat oameni să vie
la el (…). S-au dus la Cefa, Inand, Ianoşda, Mădăraş, Tulca, Ciumeghiu57 (…).
Şi aşe se vede că ustineala lui Moga Crăciun n-au fost fără resultat.
La 1755 s-au adunat din mai multe sate oameni şi într-o duminecă s-au
întălnit la olaltă la Moga Crăciun acasă şi s-au sfătuit. Din comuna Ianoşda au
venit Pătcaşiu Nicolae şi Pătcaşiu Dimitrie. Ruje Ursu şi Ruje Mihai au venit
din Şiclău. Aceşti 2 din urmă s-au întâlnit în Giula, la târgul de seceri, cu Moga
Crăciun, care i-au sfătuit să vie şi ei să se aşeze la Micherechiu. Aşe au spus şi
au povestit Ruje Mihaiu despre Rujeşti, numit Mihaiu Udului, care s-au născut
la anul 1832. Au reposat în vrâstă dă 84 ani, la anul 1916”.
Cu meticulozitate şi o sete de istorie ca şi a părintelui Ardelean din
Chitighaz, din instinctul ţăranului ce depinde de capriciile vremii, Pătcaşu
notează toate informaţiile legate de fenomenele meteorologice anormale,
care au rămas în memoria colectivă a Micherechiului.
Inﬂuenţa pe care o exercită factorii climatici asupra evoluţiei diferitelor
56 Locuitori ai oraşului Sarkad / Şercad.
57 Localităţi din România, în judeţele Arad şi Bihor.
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societăţi umane şi abordarea problemei într-o manieră interdisciplinară
anulează explicaţia unilaterală a determinismului geografic, punându-şi
amprenta pe specificul comunităţii. Emanuel Le Roy Ladurie, fondatorul
şcolii moderne de climatologie după cel de-al doilea război mondial „menţionează că oamenii îşi făuresc propria lor istorie; ei o fac ca nişte fiinţe libere
în urmărirea unor obiective umane şi nu sub dictatul climei. Dar eforturile
lor sunt fie stânjenite sau chiar stăvilite, fie stimulate de-a lungul anilor prin
impulsurile schimbătoare ale climei” (Cernovodeanu – Binder, 1993, 5). Anomaliile climatice şi procesele economice pe care ele le declanşează duc la o
metaperiodizare a istoriei locale prin denumiri date anumitor segmente
de timp în funcţie de fenomenele naturale dominante, denumiri care se
păstrează pe parcursul mai multor generaţii. Amintirea anilor răi, cu ploi
mari, cu îngheţuri puternice, cu invazii de insecte fitofage sau cu evenimente tectonice dăinuie pentru perioade lungi în memoria colectivă, pe de-o
parte din cauza ineditului lor, dar mai ales datorită fenomenelor sociale pe
care le provoacă: foamete, scumpiri, epidemii, dispariţia unor aşezări sau
schimbarea ocupaţiilor localnicilor, a modului de viaţă al comunităţilor.
După 1867, micherechenii, locuitori ai unei zone cu pământ în mare
parte nefertil, au plantat vii pe locul pe care altădată exista un sat. „Atuncia
le-au pustiit filoxera, au mai probat oaminii să puie viie, dar în zadar, că n-au
prins rădăcină. …Am întrebat câţva oameni bătrâni că pentru ce n-am făcut
satul pă locul viilor, că ăi locu susu asemene şi locu potrivit. Răspunsu au fostu,
acolo au fostu satu turcescu, şi moşii noştri s-au temut se facă satul acolo, c-or
veni turcii şi i-or ţâpa afară”.
Mai dezvoltate sunt părţile narative despre fenomenele atmosferice
neobişnuite: „Trădiţiile spune că la anul 1816 au fost o iarnă foarte gria în
postul Crăciunului. Au ninsu în trei zile şi în trei nopţi. Au fost niaua cât căşile
dă mare, oamenii câteva zile n-au putut adepa animalele. Primăvara când s-au
topit neaua tot hotarul nostru au fost sub apă (…) Tradiţiile spune: on păcurariu
cu numele Sucigan Mihai, sătian, au fost cu oile pă nimaşiu Şiap când s-a-nceput
şi ningă nante dă mniazăzi, şi aşe au picat dă deasă neaua că nainte la cinci
paşi n-au văzut nimica şi aşie au rămas acolo afară cu oile şi cu doi câni. În trei
zile şi în trei nopţi. După trei zile au stat de n-au ninsu şi aşe au văzut besereca
adecă turnul cel de lemn, şi au mânat oile. Neaua – ca pă pod, fiindcă au fost
îngheţată, şi flămând şi el şi oile. Pă păcurariul acesta oaminii l-au numit Simu
păţitu, au fost om tare şi trupeşte şi au fost om curăjios, alt om o vut muri acolo
şi de frig şi de frică, l-au chemat Sucigan Mihaiu (…). Vara on sac de grâu sau
de orz şi cucuruz cu una sută de sgloţi au fost”.
Anul 1816 a rămas pentru micherecheni ca „anul foametei cea mare”. În
urma penuriei alimentare, micherechenii au fost nevoiţi să-şi trimită copiii
la Bichişciaba, oraş la 30 de kilometri de Micherechi: „câţiva au trimisu prunci
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în vrâstă de 15 ani la Ciaba, la pită albă, ca să se baje scluji”. Aceşti „expulzaţi”
care au mers spre Ciaba timp de trei zile, ﬂămânzi şi dezorientaţi, „au dus cu
sine câte un sdrob de sare şi pă aciia au linsu şi au băut câte oliacă dă apă”. Peste
câţiva ani s-au reîntors în sat, ca dintr-o călătorie iniţiatică, transformaţi de
impactul cu oraşul în mare parte locuit de slovaci, obţinând astfel un nou
statut în colectivitatea ermetică a Micherechiului. Unii au încălcat legea
endogamiei religioase, până azi deosebit de puternică la micherecheni, alţii
au deprins meşteşuguri neobişnuite pentru comunitate, alţii au învăţat
slovăceşte: „întră aceşti prunci au fost şi on Ruje Teodor, numit Hulbanu. Acesta
au sclujit la on cismaş, unde au învăţat şi dânsu acea meserie. În vrâstă dă 21 de
ani au venit acasă şi şi-au continuat meseria. Spunea el că s-au născut la anul
1801. Au mai fost on Cefan Georgiu, numit Gyurca Floruţi, on Mihuţ Teodor,
numit Bărdoşiu bătrânul, au fost numit şi Togyeru Gligii. Acest Togyeru Gligii
numit şi Bărdoşiu s-au însurat, au luat pă fata gazdii, adecă a stăpânului său,
fată de tăut. Au venit cu ea, cu totul şi cu 400 de oi cu măgari şi cu alte vite. Au
adus şi galbeni, bani de aur şi aici, acasă, şi-au cumpărat pământ, au fost om
în stare bună, au trăit mai una sută de ani. Generaţiunile de familie care au
rămas de el se numesc Gligeşti. Au mai fost şi on Ardelean Ioan, numit Sclovac,
pentru că când era cam beat horea toţeşte, adecă sclovăceşte, următorii lui se
numesc şi astăzi a lui Sclovac”.
Anul 1854, când s-a întâmplat altă foamete, în postul cel mare, a rămas
cunoscut ca „anul lui Berger”, după numele văduvei lui Tracberger János
din Giula. Aceasta avea în arendă pentru trei ani o parte din hotarul Micherechiului, cea numită „pă funi”: „atunce au fost an rău, n-au fost bucate,
oamenii au fomat. Văduva mai sus numită au dat bucate pă ujiură sătenilor”.
Tot din tradiţii orale alcătuieşte Pătcaşu tablourile despre „morile săci”
din Micherechi, descriind modul în care a fost transportată în sat o moară cumpărată la 1833 dintr-o localitate învecinată: „… două cară au stat
lângă olaltă, napoia lor au acăţat cu lanţuri altele două care şi au prins la ele
doisprezece boi. Şi aşa au venit cu moară pusă întreagă pă 4 cară. Ciuciu cel
bătrân s-au suit în vârful crincului, acolo au şezut până la Micherechiu. Şi au
horit horă lui Bogomir. Bogomir au ştiut foarte frumos hori hora lui Ostiian,
toţi ţiganii unguri, ba ştiau şi mujicanţii unguri. Din întâmplare, dacă merjeau
români de-ai noştri la târgu la Giula sau la Szalonta sau la Sarkad şi întrau în
ceva crâşmă, începeau să tragă cu mujicele hora lui Bogomir”.
De 60 de ani, Monografia Comunii Micherechi aşteaptă să vadă lumina
tiparului; iar între paginile ei sunt cuprinse mărturii istorice, lingvistice,
etnografice, care alcătuiesc imaginea unei mici comunităţi româneşti, azi
profund afectată de fenomenul asimilării.
Finalizată la numai 14 ani după separarea de la 1920, monografia lui
Pătcaşu este, de fapt, prima scriere descoperită până acum care păstrează
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atmosfera unor români dezorientaţi, exilaţi prin trasarea noilor frontiere. Autorul scrierii, cu neostenita sa dorinţă de a-şi publica opera, vede
în lumina tiparului o posibilitate de a salva de la uitare însăşi existenţa
Micherechiului şi a românilor lui. În prefaţa manuscrisului, autorul mărturiseşte: „Întocmai aşe şi eu când m-am cujetat şi scriu monografia, Istoria
comunei Micherechiu, cu mare trudă m-am strâns materialul de lipsă şi trădiţie
şi harul Domnului Dumnezeu că cât de la mine depinde am lucrat cum am putut
şi cum am ştiut. Eu n-am clase gimnăziale sau ţivile, eu am clase elementare,
am umblat la şcoală aicie în comuna mea natală./ Data din Micherechiu 1934
deţembrie 1./ Teodor Pătcaşiu”
Fragmente din această monografie precum şi date biografice despre
autorul ei au apărut în săptămânalul românilor din Ungaria, Foaia noastră
(numerele din 22 şi 29 iulie 1979). Este vorba mai ales despre partea în care
autorul îl zugrăveşte pe „cel mai vestit tălhar pe vremile celea: Balog Tógyer,
numit Bologu”. Secvenţele despre Bologu sunt alcătuite pe baza naraţiunilor culese de la „informatori” micherecheni, pe care, pentru autenticitate,
Pătcaşu îi aminteşte nominal: „Bordaşiu Teodor, numit Domnu Linjii, bătrânu
Roşu Ioan, care ş-amu trăieşte, Foşu Ioan, numit Pipoşu, trăieşte ş-amu, în vrâstă
de 96 de ani”. Din punct de vedere estetic, prezentarea faptelor haiducului
Bologu face excepţie de la stilul succint, cronicăresc al monografiei, dovedind afecţiunea autorului pentru personaj. Pătcaşu sudează mai multe
episoade cu circulaţie orală într-o naraţiune unitară, gradată, bazată pe
descriere şi dialog, asemănătoare unui scenariu cinematografic. Povestirile
despre Bologu n-au ajuns să fie condensate într-un cântec epic haiducesc,
aşa cum s-a întâmplat în folclorul românesc cu alte figuri de haiduci – hoţomani ai secolului al XIX-lea: Gheorghilaş, Radu Anghel, Bujor, Pietrariu
(Cf. Vrabie, 1983. 181–192). În categoria cântecul epic haiducesc maghiar,
pe lângă haiducii renumiţi ai Câmpiei Ungare (Angyal Bandi, Bogár Imre,
Rózsa Sándor), există variante al căror erou este Fábián Pista, un răzvrătit
contemporan cu Bologu. Ungurul originar din localitatea Salonta, aﬂată
la nici 20 de kilometri de Micherechi, a devenit haiduc după 1849 când,
fiind înrolat cu forţa, dezertează şi se ascunde în păduri, formându-şi o
ceată de haiduci (Vargyas, 1988, 363). Bologu a rămas eroul unor episoade
narative propagate de „martori autorizaţi”, conţinând numeroase elemente
senzaţionale, structurate pe motivele clasice ale baladei haiduceşti: motivul
ascunderii în pădure în urma unui conﬂict social, motivul prădării celor
bogaţi, motivul banchetului haiducesc, motivul alegerii cetei, motivul luptei
cu pandurii, motivul crâşmăriţei trădătoare (Hoţopan Ana, 1994, 182).
Capitolul referitor la Bologu cuprinde şapte segmente uniepisodice, fără
a fi aşezate în ordinea cronologică a desfăşurării lor istorice, apropiindu-se
structural de scrierea lui Ion Pop Reteganul cu titlul Dăianu, un haiduc din
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jurul Sibiului pe care Reteganul îl „urmăreşte” pe parcursul mai multor ani
(din 1873 până în 1978). Desigur, nu e vorba de o urmărire reală, ci de
colecţionarea reﬂectărilor acţiunilor lui Dăianu în povestirile care circulau
în diferite localităţi din Banat şi Transilvania, localităţi cuprinse în itinerarul vast al haiducului şi al cetei sale, povestiri pe care Ion Pop Reteganul
le aşterne pe hârtie într-o anumită ordine abia în 1900 (Pop Reteganul,
1986, 460-468).
Pătcaşu alcătuieşte o biografie amănunţită personajului său: „au fost on
tălhariu mare şi aicie, carele au avut preteni şi la noi în sat, cu numele Balog
Teodor, numit de oameni Balog Togyer. Au fost român, s-au născut în satu Ciefa58 la anul 1820. Tată său a fost gulieş (păstoriu de vite) la Cigid (Csegöd) în
moşiile lui Tisza, că Tiseştii au avut şi la Cigid moşie, nu departe de Salonta.
Balog Todor în vârstă de şapte ani, l-au dat părinţii la işcoală, la Salonta. (…)
Balog Teodor au fost om cu carte. Când au fost dă zece ani l-au dus tatăl său
cu el la gule şi aşe au fost şi el guleşiu, ca tatăl său. Când au fost dă 19 ani s-au
însurat, au luat o fată din Ciumeghiu”.
Cu neostenită curiozitate trebuie să fi cercetat Pătcaşu pentru a descoperi motivul care l-a determinat pe Bologu să ia calea codrului, şi ajunge
la concluzia că acest lucru s-a întâmplat în urma unei nedreptăţi sociale:
„Când au fost de 20 de ani, tomna într-o noapte o fost vreme foarte rea, vânt
mare, ploaie. Ei au stat toată noapte trezi, pentru că fujiau animalele în toate
laturile. Şi totuşi, neşte oameni răi, tălhari, în noaptea acie întunecoasă au
furat din gule care au păzit el cu tatăl lui, 30 de animale. Diminiaţa au făcut de
cunoscut Domnului că 30 de animale din gule le-au furat ceva tâlhari. Domnul
au zis să meargă, să coate, da dă li-or afla dar în zadar au cotat pă toate satele,
că nu li-or găsit. Atuncia Domnia au luat de la ei animalele care au fost a lor, a
guleşilor. Balog Teodor au avut 6 tuluci junci şi 4 vaci frumoasă, cu viţei: aşte
toate li-au luat.(…) Balog Teodor s-au supărat foarte tare şi au spus soţiei lui
şi la părinţi că el mai mult nu sclujeşte. Au sclujit în 10 ani şi n-are nici on folos
material, dacă domnia i-au luat tot ce au avut. Au spus părinţilor şi muierii că
el se face tâlhari. Şi aşe au şi fost: au fost cel mai temut tâlhar din toate comitatele Bihor, Arad, Hajdu, Bichiş. Ba au fost cunoscut numele lui Balog Togyer
în toată ţara. Muierea s-au dus de la el”.
Odată cu transformarea lui Balog Teodor în haiducul Bologu, acesta devine un personaj înzestrat cu toate atributele eroului folcloric din epica
haiducească. Pătcaş se întoarce totdeauna la menţionarea precisă a sursei
informaţiei, prezentând fiecare episod al serialului său despre Bologu – ce
se întinde pe opt pagini din totalul de 69, cât conţine manuscrisul – cu
precizarea identităţii celui de la care l-a auzit. Nu lipseşte nici portretul
haiducului, creat vizualizant, cu oarecare talent literar: „Ziceau că au fost
58 Cefa, localitate în judeţul Bihor.
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om de statură mijlocie, roşu la obraz. Avea părul negru, creţ. Purta izmene de
jolj, largi. Mânecile la chimeşe, când era pă cal suit, cu mâneca cea largă putea
astupa grumazii şi capul calului, sau, dacă ţine mâinile în lături, ajungea mâneca
cămăşii după mână, până jos. În picioare avea încălţăminte de piele de cordovan.
Ştia dănsa sau juca foarte bine româneşte, mai ales Ardeleana”.
În ceea ce priveşte motivul cetei şi al probelor iniţiatice la care era supus
cel care dorea să devină haiduc, Pătcaşu a avut şansa să stea de vorbă cu un
micherechean în vârstă, care în tinereţe intenţionase să se alăture cetei lui
Bologu. În volumul său memorialistic, Vasile Marc notează că prin 1933
a avut de multe ori ocazia să asculte poveştile micherechenilor sfătoşi,
îngrijoraţi de politica Germaniei, de ascensiunea lui Hitler şi de poziţia
Ungariei în noua conjunctură mondială. În afară de politică, pe care nu o
înţelegea, copilul Marc, pe atunci în vârstă de nouă ani, era interesat însă
de episoadele de istorie locală. Le depăna mai ales Teodor Pătcaşu, care
probabil îşi ţinea la curent prietenii cu stadiul monografiei la care lucra.
Rememorând discuţiile la care fusese martor, Vasile Marc întregeşte capitolul despre haiducul Bologu cu elemente pe care Pătcaşu nu le-a cuprins
în scrierea sa. El povestea însă că multe amănunte despre acea perioadă le
cunoştea de la Ardelean Andraş, un prieten al bunicului său care trecuse
toate probele iniţierii haiduceşti, până la ultima. Marc îşi aminteşte astfel
descrierea probelor: „Ca să ajungi haiduc trebuia să îndeplineşti anumite
condiţii: să fii om puternic; să cunoşti limbile română şi maghiară; să nu fii
căsătorit; să ai vârsta între 20 şi 35 de ani; să cunoşti bine locurile ce se întind
între Oradea şi Bichiş. Aici, la Bichiş, în pădurea Rosszerdő59 aveau locul de
întâlnire, dar locul lor secret nu-l cunoşteau decât anumiţi haiduci. Acolo se
întâlneau Bologu cu Rózsa Sándor60, fiecare având o gardă personală formată
din cinci haiduci. (…) După cum spunea bace Pătcaş, cei care vroiau să devină
haiduci trebuia să se prezinte la „omul de încredere” al lui Bologu, care, în primul
rând îl privea din ochi cum arată ca om, apoi constata câtă carte are şi abia pe
urmă îl întreba şi despre starea lui socială. Dacă făcea faţă la cest prim examen,
candidatul la haiducie trebuia să stea în tabără, printre haiduci, măcar şapte
zile. Tabăra era undeva, la Kettős-Körös, sub Bichiş, în pădurea Rosszerdő. În
acele 7 zile candidatul era urmărit pas cu pas. Era dus noaptea în „acţiuni” mai
uşoare apoi trebuia să se ducă pe jos şi să participe ca „privitor” la două târguri,
ca unul care ar vrea să cumpere cai. (…) Aceasta pe parcursul a două-trei luni.
Dacă corespundea, era chemat în faţa lui Bologu. După o discuţie de 10-20 de
minute, care avea loc într-o cameră, candidatul era chemat într-o altă cameră,
59 În traducere: Pădurea Rea.
60 Vestit conducător de haiduci din Câmpia Ungară, născut în 1813 la Seghedin,
mort în 1878 în închisoarea din Gherla. Important erou al epicii baladeşti
maghiare.
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de data aceasta în întuneric. Atunci Bologu scotea dintr-un buzunar de la piept
o cutiuţă , de mărimea unei cutii de chibrituri şi deschizând-o spunea cu voce
groasă: „Puiuţi, puişori, alo-marş!”. Atunci, de sub un pat ieşeau doi bărbaţi,
cu două bote61 fiecare de un ţol grosime şi de un metru şi jumătate lungime, cu
care îl croiau pe cel ce dorea să ajungă haiduc. Dacă acesta ştia să se apere sau
reuşea să ia una din botele celor care-l atacau, era socotit trecut la examen şi
devenea haiduc.” (Marc, 1994, 16).
Pătcaşu însuşi a lăsat în lucrarea sa descrierea unor probe de „botez” haiducesc, aşa cum le-a auzit de la Bordaşiu Teodor, zis Domnu Linjii: „Spunea
că în anul 1850 (…) au fost Bologu aice, în sat, la Rocsin Georgiu, au băut. La 9
ceasuri au venit acolo un fecior cam de 18 ani, cu numele Iuhas Teodor, numit dă
oameni Ciuproş, şi l-au rugat pe Bologa să-l primească şi pe el, să fie tâlhariu,
cu ei. Bologu l-au întrebat că: fi-i vrednic? El au zis că a fi. Atunci Bologu l-au
lovit cu palma peste obraz, cât au putut de tare. După aciie, au zis să se puie
în patru brânci. Atunci Bologu a luat bâta cea de nadă de mare şi l-au lovit de
24 de ori, cum au putut mai tare. Au putut răbda Ciuproşu şi asta, fără să zică
on cuvent. Atunci Bologa au zis: una mai ai se împlineşti; ieşi afară din casă,
înlăuntru să nu vii, până nu ţi-ui chema eu. Atunce Ciuproş au ieşit afară din
casă, Bologu şi-au scos din buzunariu o lăcruţă, ceva bucsă62, o au deschis şi au
zis: Alou marşi, pâs-pasere! Atuncea Ciuproşu au strigat: lăsaţi-mă în casă, că
nu ştiu cine mă strânje de grumazi! Atunce l-au lăsat pe Ciuproş în casă, spăriat
foarte tare. Atunce i-au zis Bologu: tu nu eşti vrednic de noi”.
Ritualul de acceptare în „societatea secretă” a haiduciei era simplu în
sine şi axat pe condiţii concrete, de forţă fizică, inteligenţă şi rezistenţă
psihică. Însă elementele de senzaţional care intervin în povestirile micherechene despre Bologu au menirea de a transforma structurile interesante
ca modele de istorie orală, în creaţii narative cu o estetică aparţinând
folclorului literar. Referitor la cutia enigmatică pe care haiducul o ţinea
în buzunarul de la piept, Marc îşi aminteşte că Pătcaşu o considera un fel
de obiect ocult: „secretul constă într-un mit care i-ar ţine legaţi pe haiduci”
(Marc. 1994, 16), mit rămas necunoscut muritorilor de rând. Fabulosul
este prezent mai ales prin motivul puterii magice a haiducului în faţa
morţii. Pătcaşu găseşte însă în naraţiunile consătenilor săi şi explicaţia
demitizantă a invulnerabilităţii lui Bologu. Născut la mijlocul secolului al
XIX-lea, micherecheanul Ioan Roşu avusese ocazia să asiste în copilărie la
un banchet al haiducilor lui Bologu şi să fie martor al secretului nemuririi
acestuia, secret pe care i-l destăinuieşte lui Pătcaşu: „Oamenii mai spuneau
dăspră Bologu că nu întră în el glonţul de puşcă, că-i legat. Roşu Ioan, numit
61 bâte
62 portofel
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Pipoşu, (…) mi-au povestit că tatăl lui au fost stăvar în 25 de ani la caii satului.
Bologu i-au fost preten pentru că Bologu, caii, câte 20 sau 30 la număr, care-i
fura de la armenii din Ardeal, îi aducea şi-i lăsa la Pipoşu, la tata, în stavă câteva
zile; atuncia îi ducea mai departe, preste Tisa. Zice că: într-o toamnă mă jucam
cu alţi prunci, la noi acasă. Tata au fost la stavă, maica au fost murită. Cam la
două ore după miazăzi au venit Bologu cu trei hortaci ai lui, în spatele cailor. Şi
au adunat de la Almaşi63, din gule, on bou de 4 ani, care n-au fost în jug până
atunci. Şi l-au legat cu o fune făcută, împletită din păr, de un rug. Cătă mine
au zis să mărg să chem pă tata dă la stavă. M-am dus şi tata au venit acasă, cu
mine. Atuncea, boul era belit şi o tigaie plină de carne ferbea pă vatră, în tindă.
Au mai venit acole Domnu Linjii (Bordaş Teodor), Sava Găvrila numit Popuţa,
Radici Ioan numit Ianoşu lui Heregyeu şi alţii. Toată noaptea au mâncat şi au
băut vin. Petre Cocişului au venit cu ciatăra, violena (higyegye)64 şi au făcut
mare veselie. (…) Cam la trei ore după miazi noapte, s-au dus acasă oamenii.
Tata au mărs la stavă, Bologu s-au desbrăcat, au ţipat după el cămeşe, gacile,
izmenele, şi atunci am văzut… – spune bătrânu Roşu Ioan, care ş-amu trăieşte.
Dacă au ţipat hainile cele albe, am văzut că pă peptu lui şi pă spate, încă şi pă
pulpele picioarelor au fost îmbrăcat în haine dă bădic (plév)65 , sau cum o vut fi,
dă fer. On ortac a lui, cu o cheie cu doi craci dă fer, au luat muterile (csavar)66
unde au fost prinse cu şorofle, şi le-or pus toate pă masă. Încă şi masă au sunat
când le-au pusu pă ea.
Aşe să vede că el o avut o cămeşe făcută din metal şi aşe n-au putut intra
glonţu de puşcă sau de pistol prin corpul său”.
Felul în care autorul monografiei îl lasă pe martor să povestească, la
persoana întâi, taina haiducului, probează o anumită gradaţie, poate
conştientă, a deznodământului, aceasta fiind ultima naraţiune despre
acest erou al pustelor dintre Oradea şi Salonta. În desfăşurarea lucrării,
naraţiunea redată mai sus este ulterioară episodului arestării şi spânzurării
haiducului. El este prins în urma unei trădări. În cursul unei escapade,
Bologu este împuşcat în gură, dintr-o eroare, chiar de haiducul Daina, cel
mai bun prieten al său. Are încă forţă să se refugieze la crâşma Evii Butii,
de lângă Micherechi. Crâşmăriţa însă îl vinde autorităţilor. Micherecheanca, pe care haiducul o numea „mamă”, îşi motivează astfel trădarea – sau
poate însuşi Pătcaşu îi caută circumstanţe atenuante: „Toată această faptă
pentru acee au făcut crâşmăriţa, că au venit de la autorităţile Comitatului la
63 contele Almassy
64 Pătcaş nu cunoaşte termenul vioară, de aceea – cum procedează şi în cazul
celorlalte neologisme – oferă întreaga serie sinonimică pe care o cuprinde
lexicul său.
65 Tinichea, tablă, din magh. bádog; magh. pléh = metal.
66 Germ. Mutter = aici, piuliţă; magh. csavar = şurub.
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Antistie Comunală, la Micherechi, (…) că dacă nu-l prinde pă Bolog, atunce
satu va fi pedepsit”. Astfel, cei care îl predau pe haiduc în mâna pandurilor
sunt chiar ţăranii din Micherechi, români săraci în care haiducul avusese
deplină încredere. Închipuid un monolog final în faţa delatorilor, Pătcaşu
îi dă lui Bologu şansa literară de a-şi arunca oprobiul asupra micherechenilor şi, totodată, prezintă o ultimă trăsătură a personajului, aceea de bun
ortodox, care contribuise cu o sumă importantă la ridicarea bisericii noi:
„Atunci Bolog li-au zis: Eu satul nostru l-am apărat de oameni cei răi. Ştiţi voi
foarte bine că nemica n-au perit de la voi. (…) Voi, cu tot avutul vostru, aţi fost
în mare asiguranţie prin mine, şi voi cu aciia răsplătiţi, mă faceţi prisonier. (…)
Amu, când v-aţi făcut besereca asta nouă, v-am ajutat cu 300 de sgloţi. Asta vă
mai zic: rugaţi pre Dumnezeu să nu mă scloboadă de unde mi-ţi duce, că, să ştiţi,
dau foc satului vostru în patru colţuri iar pe crâşmăriţa, oi treje pielea toată
după ea şi apoi trupul ei l-oi presăra cu sare. Aşe o voi lăsa să se chinuiască”.
Dintre motivele lanţului narativ despre Bologu nu lipseşte nici cel al „comorii haiducului”. Locul tainic al tezaurului e destăinuit de haiducul aﬂat
în detenţie la Oradea, surorii sale, „măritată în Crâstor”67 Pătcaşu indică cu
precizie locul comorii, oferind o „hartă” utilă celui care porneşte în căutarea
ei: „În pădurea cea mare, numită Barnod, ungureşte Barmód, cându-ţi ieşi din
Salonta şi-ţi mere pă drumu cătă Micherechi, ştiţi că merge drumu pân Barnod.
Cumu-ţi trece pă pod, preste ier68, dă dreapta sunt 4 copaci mari. Începând de
la dreapta, al treilea copaciu, acolo săpaţi sub trupina lui. Acolo am pus bani
dăstui, galbeni, bani dă aur. Aveţi cu ce trăi şi voi, şi următorii voştri”. Numai
că Bologu este victima unei noi trădări, comoara sa a fost prădată de un
alt haiduc, ungur din Salonta „cu numele Kálmadi: au ştiut că unde-s banii,
şi acela i-au dus. Şi s-au îmbogăţit, au avut multe sălaşuri, ţarine de pământ”.
În monografia sa, Pătcaşu prezintă naraţiunile despre Bologu ca fiind
adevărate, motivând insistenţa asupra evenimentelor din anii 1840–1950
astfel: „N-am vrut că generaţiunile viitoare se nu ştie că cine au fost Balog
Teodor, cel mai vestit tălhari pă vremile acelea”. Însă în memoriile lui Vasile
Marc găsim şi o altă interpretare a tradiţiei narative, moştenită şi îngrijită de Teodor Pătcaş, interpretare surprinzătoare prin modernitatea ei:
„Când l-am întrebat pe bace Pătcaş cât adevăr este în poveştile despre haiducii
cei vestiţi, Bologu şi Rózsa Sándor, mi-a răspuns că după părerea lui, nu adevărul din poveşti este cel mai important, ci faptul că aceste legende trăiesc în
popor şi sunt duse mai departe de la om la om. Toate locurile (…) au propriile
lor poveşti. Dar mai mult, el credea că fiecare popor are legendele lui, care sunt
asemănătoare.” (Marc, 1994, 17)
67 Sarkadkeresztúr, localitate lângă Micherechi.
68 Din magh. ér = arteră, canal al unui râu.
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Aspecte ale tipologiei
repertoriului narativ tradițional
Colecţionarea sistematică a poveştilor de la românii din estul Ungariei
începe abia în vara anului 1958. Iniţiatorul este profesorul Domokos Sámuel
de la Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii Eötvös Loránd
din Budapesta. Iată cum îşi prezintă debutul de culegător al basmelor româneşti: „Era în 1958, când odată, la un seminar de la universitate, am vorbit
despre bogăţia folclorului românesc şi despre influenţa lui asupra literaturii. Unul
dintre studenţii mei, Mihai Cosma – în prezent lector al Institutului pedagogic
din Seghedin – a cerut cuvânt şi mi-a atras atenţia asupra unui ţăran din satul
lui, pe nume Vasile Gurzău...” (Domokos, 1994, 49).
Culegerea repertoriului de naraţiuni al lui Vasile Gurzău a durat timp
de cinci ani (între 1959 şi 1965), înregistrările au fost făcute de profesorul
Domokos pe bandă de magnetofon. Cea mai mare parte a materialului, 17
naraţiuni pe care povestitorul le-a actualizat atât în româneşte cât şi – la
cererea culegătorului – în ungureşte, a apărut în 1968, cu o prefaţă în
limba maghiară pentru poveştile în ungureşte şi aceeaşi prefaţă în limba
franceză, pentru naraţiunile în limba română. După decesul profesorului,
manuscrisele şi documentele legate de povestitorul Gurzău din Micherechi
au fost depuse la Muzeul Munkácsy Mihály din Békéscsaba, întregind colecţia secţiei de istorie a românilor din Ungaria, îngrijită de muzeografa
Elena Csobai. La un deceniu de la apariţia poveştilor lui Vasile Gurzău, în
1979, cu ocazia unei tabere etnografice organizate la Micherechi, cercetătoarea Kovács Ágnes şi etnografa Emilia Martin au revăzut repertoriul
deja publicat, noile înregistrări (din păcate, de calitate precară din punct
de vedere sonic) se aﬂă la Muzeul Erkel Ferenc din Giula.
Cele 17 naraţiuni publicate în volum au fost completate cu încă două
materiale apărute în anexa studiului „Povestitorul Vasile Gurzău” (Domokos,
1984), povestirile Împrinsoarea şi Uomu cu doauă muieri. Dar repertoriul
narativ al ţăranului micherechean era mult mai vast. Nepoata povestitorului, Maria Gurzău, azi profesoară la Liceul românesc Nicolae Bălcescu din
Giula, fostă studentă a profesorului Domokos, a auzit din gura bunicului
său mult mai multe poveşti. La împlinirea a 100 de ani de la naşterea lui
Vasile Gurzău, în 1998, comunitatea românilor din Ungaria a organizat o
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adevărată sărbătoare aniversară. Dorinţa firească de a crea modele, în lipsa
altor personalităţi culturale locale, face ca aceste mărunte figuri – cum pot fi
ele privite din afară – de povestitori, dansatori ori alţi performeri de folclor
să capete atribuţiile unor „eroi locali”. În biografia pe care Maria Gurzău o
întocmeşte bunicului său cu ocazia acestei aniversări, apare şi momentul în
care profesorul budapestan îl „descoperă” pe povestitorul micherechean.
Reîntoarcerea temporară la interesul pentru poveşti şi pentru fenomenul
povestitului, iniţiată de Domokos, a fost preluată de întreaga colectivitate.
În serile în care profesorul se aşeza cu microfonul în faţa lui Vasile Gurzău,
casa acestuia se umplea de săteni pentru care vremea povestitului şi a ascultatului de poveşti, ca „instituţie” specifică mediului popular, se oprise
înainte de al doilea război: „Sámuel Domokos petrecea în casa bunicilor mei
săptămâni întregi, şi-n serile lungi de iarnă, în camera dinspre uliţă se adunau
vecini, rude, cunoscuţi şi ascultau cu multă plăcere basmele şi poveştile interpretate de bunicul. Abia aşteptam să fie seară, când mama şi tata mă luau de
mână şi mergeam şi noi la bunici. Inima-mi sălta de bucurie în timp ce aşteptam
să-nceapă: O fost odată ca niciodată, că dacă n-o vu fi, nu s-o vu pomini…
Parcă-l văd şi azi cum şedea pe laviţa dân fundu căsî, sub oglinda de sub grinda
pe care erau prinse fire de busuioc.” (Gurzău, 1999, 170).
Profesorul Domokos a înregistrat de la Gurzău basme, povestiri, fragmente de jurnal oral şi amintiri de pe frontul din Italia, unde ţăranul din
Micherechi a ajuns ca soldat în timpul primului război mondial, şi pe care
culegătorul le consideră „atât de interesante ca şi nuvelele unui scriitor talentat”.
Transcrierea fonetică a poveştilor respectă şi redă destul de fidel graiul
micherechean vorbit de povestitor, o variantă locală a graiului bihorean
din cadrul subdialectului crişean. Astfel, volumul publicat e destinat în
primul rând cercetătorului. Transcrierea fonetică, greu accesibilă cititorului neavizat, nu a favorizat reîntoarcerea poveştilor în circulaţia orală.
Povestitorul Vasile Gurzău s-a născut în Micherechi, la 16 martie 1898,
într-o familie săracă, cu cinci copii, ca fiu al Sofiei Iahuţău şi al lui Mihai
Gurzău. Tatăl a fost slugă pe moşiile grofului Sántha, din Giula. Vasile a
frecventat şcoala foarte puţin, vreo trei ierni, după mărturisirile proprii. În
celelalte anotimpuri a fost nevoit să facă tot felul de munci: a păzit gâştele,
a apărat semănăturile de ciori, a fost porcar, cioban. Despre şcoală şi învăţător nu a păstrat amintiri măgulitoare: „Dascălu Gârdan o fost Dumnezău
satului, şi-n loc dă şi ne-nveţe dân bucvar, ne băte, atâte körmös69 ne dăde, că
d-abie aşteptam şi mergem acasă…” (Gurzău, 1999, 170).
Ieşind din copilărie, ca şi alţi holtei din sat, s-a băgat slugă pe proprietatea
primului ministru de atunci, Tisza István, apoi la contele Almássy, mai târziu
la moşierul Sántha János. În 1916 a fost înrolat; ca soldat a fost la Oradea
69 peste unghii
ÎN COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE, DIN CÂMPIA UNGARĂ

115

şi Arad, iar în timpul războiului a ajuns până în Galiţia şi Italia. Cum e de
aşteptat, viaţa cazonă a fost determinantă în formarea povestitorului: în
serile lungi, petrecute în dormitor, soldaţii îşi umpleau timpul cu poveşti.
Înainte de a adormi, cel ce avea chef de povestit striga în gura mare ciont
(os), iar ascultătorii răspundeau leveş (supă) (Domokos, 1968, 19). Întors
acasă, Gurzău s-a căsătorit şi şi-a petrecut viaţa muncind pământul şi
crescându-şi cei trei copii. Desigur, până la întâlnirea cu Domokos Sámuel
nu a avut conştiinţa valorii în ceea ce priveşte tezaurul de poveşti pe care
îl deţinea şi talentul cu care le interpreta, deşi a fost pentru o perioadă povestitor activ, recunoscut în cadrul comunităţii. Povestise mai ales în cadrul
muncilor de la cooperativa agricolă, al cărui membru a devenit din 1959.
Dar e posibil ca faima de povestitor să şi-o fi căpătat în rândul semenilor
mai ales în urma interesului manifestat de „domnii de la Budapesta” faţă de
arta lui. Asemănător s-a întâmplat şi în cazul dansatorului micherechean
Gheorghe Nistor, privit depreciativ de consăteni atunci când interpreta
împreună cu soţia dansuri populare micherechene la diferite ocazii festive
locale, şi tratat cu respect şi admiraţie abia în urma apariţiei la televiziune
şi pe scene de peste hotare. De altfel, în grupul românilor din Ungaria se
resimte permanent dorinţa ca valorile locale să fie depistate, integrate şi
exploatate în circuitul culturii majore, ungureşti. În 1973, la propunerea
folcloristei Kovács Ágnes70, Vasile Gurzău a primit distincţia de „Maestru al
artei populare din Ungaria”. Din păcate, n-a existat iniţiativa de a reactiva
tezaurul poveştilor lui Gurzău, în condiţiile anilor 1960–70, favorabile unor
astfel de manifestări culturale, de a oferi povestitorului ocazia să practice
„meşteşugul” povestitului, pe care îl făcea cu vădită plăcere şi cu talent.
Ar fi putut fi integrat, de exemplu, în structura „seratelor literare”, care
erau la modă atunci în comunitatea românească, ori în cadrul educaţiei
şcolare, în acea perioadă în care elevii înţelegeau încă româneşte. În cazul
ardeleanului Kurcsi Minya din Aluniş, judeţul Mureş, descoperit în 1954
de folcloristul Faragó József, recunoaşterea oficială a valorii povestitorului
reﬂectă un aspect mai puţin luat în considerare al relaţiei culegător / cercetător – povestitor. Este vorba despre obligaţia cercetătorului ca, pe lângă
scopul ştiinţific al muncii sale, folosindu-se de prestigiul său intelectual, să
încerce să reintroducă în circuit creaţiile folclorice şi modul tradiţional de
propagare a acestora. În cadrul unui grup etnic ameninţat de asimilare, avid
de regăsire a identităţii spirituale şi a valorilor culturale proprii neamului
său, acest fenomen nu mai pare neapărat un ideal de romantism depăşit.
Povestitorul maghiar din România, Kurcsi Minya, pensionar, în 1957 a
70 Folcloristă maghiară, cunoscătore a limbii române, care s-a ocupat de
tipologia naraţiunilor românilor din Ungaria.
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făcut o cerere către Consiliul Popular al localităţii Aluniş, în care solicită să
i se acorde posibilitatea de a-şi valorifica repertoriul de naraţiuni în cadrul
orelor de la şcolile generale din împrejurimi. În acest scop, el a cerut de la
cercetătorul clujean un „act”, care să ateste faptul că poate fi considerat
„povestitor profesionist”. Cu acest document în buzunar, Kurcsi Minya a
obţinut sponzorizări şi a perindat tot judeţul Mureş, povestind în limba
maghiară mai ales copiilor. Faragó József, în prefaţa volumului monografic
dedicat lui Kurcsi, a publicat următoarea scrisoare de mulţumire, pe care a
primit-o de la acest povestitor peregrin: „Vă trimit mulţumirile şi recunoştinţa
mea, eu, povestitorul Kurcsi Minya din Aluniş, pentru cinstea pe care mi-aţi
făcut-o de a-mi elibera un astfel de certificat de care sunt foarte mândru şi pentru
care mă laudă toţi cei care-l citesc, profesori şi directori de şcoală, şi organizează
imediat ca să-mi pot ţine orele mele de povestit. (…) Aş fi încântat dacă şi în
şcolile din Cluj aş avea ocazia să spun câteva poveşti străvechi învăţăceilor, dar
şi adulţilor, ca să vadă personal cine este Kurcsi Minya, om povestitor, locuitor
din Aluniş.” (Faragó, 1969 / a, 82).
Potrivit mărturisirilor făcute de povestitorul Vasile Gurzău, acesta de
puţine ori în viaţă s-a folosit de ştiinţa scrisului şi a cititului pe care, de
altfel, nici n-o stăpânea prea bine. Nici cărţi, nici ziare în limba română
nu a citit. Dintre personalităţile de cultură şi istorie românească cunoştea
doar numele lui Avram Iancu şi faptul că acesta a avut rol în revoluţia de
la 1848. Despre cărţi şi despre cititul acestora, face în limba maghiară următoarea mărturisire: „ Am văzut cărţi multe la popă şi la dascăl, pe câte una
am şi luat-o în mâini, am răsucit-o, am răsfoit-o şi am văzut că una e mică, alta
e mare, una are copertă frumoasă, alta nu, dar mai mult decât atât pe mine nu
m-au interesat cărţile, căci în ele sunt scrise o mulţime de lucruri neadevărate,
lucruri pe care doar le-a gândit cineva dar nu sunt adevărate. Pe mine astea nu
mă interesează, numai poveştile, acestea mă amuză cu adevărat”. La observaţia
că există şi multe cărţi de poveşti, Vasile Gurzău a ripostat: „Alea nu-s poveşti adevărate, pe alea domnii le scriu. Ce scriu domnii, nu-s poveşti adevărate,
ci numai acelea pe care le ştiu ţăranii şi povestitorii ” (Domokos, 1968,18).
Vasile Gurzău a fost un povestitor bilingv? Fără îndoială, a povestit
în ambele limbi, ungureşte însă numai în perioada serviciului militar.
Primele poveşti în limba română le-a auzit de la mama sa, apoi a preluat
arta povestitului de la bătrânii care se strângeau pentru a povesti, iarna,
în şezătorile de tors cânepa. Aceşti povestitori de la începutul secolului al
XX-lea erau încă apreciaţi în comunitate pentru darul lor de a nara şi erau
solicitaţi să o facă în timpul muncilor în comun sau la petreceri. Vasile
Gurzău, în debutul ori la sfârşitul celor mai multe poveşti pe care le spune, specifică parcă în semn de omagiu numele celui de la care le-a învăţat.
Astfel, povestea Împăratu Verde se deschide cu următoare „carte de vizită”:
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„Io Vasiliie Gurzău dân comuna Michereti vă spun o poveste dă când am fost
mic, u-am auzât dă la bacii Iuane a Trifului”. Varianta în limba maghiară a
aceluiaşi basm (Zöld Császár) se încheie cu observaţia: „Ezeket régen hallottam
Bordás Mihály bácsitól. Vagy ki tudja, kitől” (Astea le-am auzit demult de la
bace Mihai Bordaş, ori cine ştie de la cine.) În finalul snoavei Împăratu şi popa,
povestitorul micherechean adaugă: „ Asta, domnu Domokos, am auzât io când
am fost prunc p-acolo pă la domniie, pă la plevit. Am auzât dă la bace Toader a
lui Zagoni şi o fost acolo alţî, bătrâni: bace Toader a lui Negri şi o fost Bimbo şi
tăţi, tăţi povesteau că atunce nu iera cultură şi politică, numa povesteau”. Nu
mărturiseşte în cazul nici unei naraţiuni că ar fi învăţat-o de la un ungur
ori că ar fi tradus-o din limba maghiară.
Bătrânii povestitori pe care şi-i aminteşte Vasile Gurzău sunt un fel de
„maeştri spirituali” de la care acesta „a furat” nu numai poveştile ca atare,
ci şi tehnica narării, a interpretării artistice ca şi metoda, meşteşugul de
a combina estetic motive şi stereotipii, de a capta şi menţine atenţia auditoriului. Povestitorii micherecheni de la începutul secolului se numeau:
Iuane Trifului, Nicolae Pipoş, Mihai a Nachi, Toader a lui Zagoni, Flore a lui
Bimbo, Mihai Bordaş, Trandafir. E puţin probabil ca aceştia să fi povestit
şi în limba maghiară, căci în primele decenii ale secolului trecut, pierderea limbii române vorbite în Micherechiul autarhic era numai un proces
incipient, maghiara nu reprezenta încă o limbă de conversaţie, ci o limbă
străină, învăţată la şcoală.
Vasile Gurzău s-a format şi a exersat ca povestitor bilingv în timpul serviciului militar şi pe front. Tabăra militară l-a consacrat ca „profesionist”,
după cum însuşi mărturiseşte tot în limba maghiară, limba în care profesorul Domokos a efectuat cea mai mare parte a interviului autobiografic:
„Eu am povestit mult, fiindcă mi-a plăcut să povestesc şi ortacilor mei le-a plăcut
să le povestesc. Au fost şi printre ei unii care au ştiut să spună poveşti, atunci
au povestit şi aceia. Când eram în cazarmă se adunau cu toţii în jurul meu şi
cereau: – Spune o poveste, oricare! Ungurii, românii, sârbii, toţi se adunau în
jurul meu” (Domokos, 1968, 20).
Într-un studiu intitulat Coordonatele etnosociale ale naraţiunii populare
la aromânii din Republica Macedonia, Kleanti Liaku-Anovska de la Institutul
de folclor „Marko Ţepenov” din Skopje sublinia, printre altele, rolul bi- sau
multilingvismului în circulaţia temelor şi motivelor narative dincolo de
hotarele unui grup etnic, concluzionând că naraţiunea este determinată
direct de mediul în care este actualizată. Observaţia o făcuse şi Pericle
Papahagi, cu referire la fenomenul povestitului la aromâni: „...sunt foarte
greu de stabilit marginile unei poveşti şi de dovedit originea ei. Caracterul etnic
al unei poveşti îl formează situaţiunile particulare sub cari ni se povesteşte...”
(Papahagi, 1905, XXV).
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Abordând funcţia fenomenului povestitului ca act de comunicare în
condiţiile speciale ale grupurilor de bărbaţi constrânşi provizoriu la o
existenţă izolată, situată în exteriorul comunităţii de baştină, cercetătoarea din Macedonia aminteşte şi cazul lui Vasile Gurzău, cu următoarea
observaţie: „menţionăm monografia lui D. Sámuel consacrată povestitorului
de origine română Vasile Gurzău, tăietor de lemne (s. m.) care şi-a petrecut
o bună parte din viaţă la pădure, în diferite echipe de lucru. Poveştilor spuse de
el membrilor acestor echipe erau întotdeauna binevenite în momentele de pauză
ori de odihnă”. (Liaku-Anovska, 1996, 392). Numai că acest episod nu face
parte din viaţa povestitorului micherechean, care nu a fost niciodată tăietor
de lemne, iar în cei 82 de ani cât a trăit, a fost departe de Micherechi când
a fost recrutat, de trei ori: din 1916 până la sfârşitul războiului, în 1920, la
Salonta, în armata română, şi, în sfârşit, în perioada horthystă, la Debreţin.
Desigur, funcţia povestitului în comunităţile izolate – cazărmi, tabere
de muncă ori militare, cabane forestiere – este aceeaşi: acomodare, divertisment, ruperea monotoniei, dar nu trebuie omisă nici arhaica funcţie
magică apotropaică, ce reapare cu siguranţă în situaţii limită, cum este
războiul. Iar Gurzău a povestit chiar în astfel de împrejurări extreme,
conferind actului povestitului calitatea de punte spre normalitate şi rolul
de întărire a coeziunii grupului.
Volumul de poveşti culese şi publicate de Domokos Sámuel constituie
monografia unui singur povestitor, volumul cuprinde piesele cele mai
reuşite din repertoriul ţăranului micherechean. Astfel de volume sunt şi
produsele şcolii monografice maghiare de cercetare a personalităţii, al cărui
model l-a preluat Domokos. În literatura maghiară de specialitate pot fi
menţionate monografii de povestitor începând cu lucrarea lui Ortutay
Gyula, Fedics Mihály mesél (Mihály Fedics povesteşte), apărută în 1940,
cu culegerea publicată de Dégh Linda, în 1942, cu titlul Pandur Péter meséi
(Poveştile lui Petre Pandur) sau monografii ale repertoriilor unor povestitori
din Ardeal, precum Kurcsi Minya havasi mesemondó (Minya Kurcsi povestitor
de la munte), publicată în 1969 de Faragó József şi cuprinzând naraţiunile
unui ţăran maghiar bilingv din Aluniş, judeţul Mureş.
Timp de cinci ani, culegătorul Domokos Sámuel şi-a perfecţionat modalităţile de a comunica şi de a pătrunde în universul tradiţional românesc
micherechean. În acest timp, Vasile Gurzău nu a povestit numai pentru
profesorul Domokos, căci înregistrările erau făcute în mijlocul unui public
avizat şi activ, împreună cu care a reînviat pentru scurt timp tradiţia povestitului la Micherechi. Culegătorul era în primul rând vorbitor de limbă
maghiară, nu cunoştea graiul micherechean, ci doar limba română literară.
Astfel, limba de comunicare între performer şi culegător era mai ales cea
maghiară. Poveştile în ungureşte ale lui Gurzău sunt, practic, o traducere
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a celor narate în limba română. În acelaşi timp însă, naraţiunile performate în maghiară au alt stil, altă structură şi alte motive decât poveştile
povestitorilor maghiari nativi. Într-un cuvânt, poveştile în ungureşte ale
lui Gurzău nu sunt ungureşti. Astfel, în timp ce în poveştile româneşti foloseşte totdeauna stereotipiile specifice epicii populare româneşti în proză,
în limba maghiară formulele introductive, mediane sau finale lipsesc ori
sunt traduse calchiat după cele româneşti. Deşi Vasile Gurzău mărturiseşte
că a fost un povestitor activ şi în limba maghiară, dar şi un ascultător, nu
şi-a însuşit formulele tehnice şi strategia povestitului în ungureşte. Întrebat în ce limbă îşi gândeşte poveştile, informatorul a dat totuşi următorul
răspuns, definitoriu pentru un bilingv: „În ce limbă gândesc? Păi, în limba în
care povestesc, într-alt fel nici nu se poate” (Domokos, 1968, 28).
În general, poveştile în limba maghiară sunt mai lungi, în primul rând
datorită caracteristicilor de exprimare în acest idiom aglutinant, dar şi
pentru că povestitorul aplică altă strategie narativă atunci când povesteşte
în maghiară. El simte permanent nevoia de a explica, de a lămuri evenimentele fabulei şi acţiunile personajelor. Explicaţiile sunt inﬂuenţate mai
ales de caracterul situaţiei sociale şi politice din anii 1960. Gurzău este
tentat deseori să facă o paralelă între modul de trai al eroilor din poveştile
lui şi prezentul din Micherechiul modern, contemporan. Vorbind despre
un personaj sărac, în naraţiunea povestită în maghiară A szegény ember
(în română cu titlul Uomu sărac), adaugă: Hát akkor még régen, a reakciós
világban, akkor vótak grófok, bárok, oda mentek a szegyény emberek napszámba. (Păi atunci, demult, în vremurile reacţionare, atunci erau conţi, baroni, la
ei mergeau oamenii săraci ca zilieri). Din varianta în limba română această
paralelă explicativă lipseşte (Domokos, 1968, 367).
Într-o altă naraţiune, cu titlul Cârlijiie, tradus din motive care ne scapă
Kákó Vitéz, fata cea mare a babei se mărită şi pleacă de acasă. Plecarea este
descrisă astfel în limba maghiară:
„Akkor az öregasszony aszonta a lányának, hogy szedje össze a kis ruháját,
ami van neki, mert akkor még nem vótak bútorok, meg tudom is én, mi, mint
mostan. Hát a kis rongyát összepakolta, összecsomagolta valami kis kendőbe,
osztán avval elment” (Atunci bătrâna i-a spus fetei să-şi strângă lucruşoarele
pe care le are, că atunci încă nu erau mobile şi mai ştiu eu câte, ca acum. Păi şi-a
strâns zdrenţuţele, le-a legat într-o năfrămuţă, şi cu asta, s-a dus).
În varianta în română, episodul plecării fetei e redat mai succint, în
formă dialogată :
„Atuncia baba zâce:
– Noa, fata me – zâce – te gată, că te duci dup-aci, c-o vinit vreme!
Ş-apoi să duce fata cu pocu susuară, că n-o fos mult’e, numa puţâne...”
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Stilul în care Gurzău povesteşte în limba română este sobru şi arhaic,
având o economie lingvistică ce lasă loc interpretărilor, subtilităţilor, meditaţiei. Stilul poveştilor în maghiară este întrerupt de repere cu un grad
de referenţialitate care duce la concluzia că textele comunicate sunt special
structurate pentru a fi înţelese de un intrus. Auditoriul micherechean care
ascultă poveştile în graiul local cunoaşte foarte bine situaţia din trecut,
ca şi pe cea actuală. Îl interesează nucleul narativ în sine, nu divagaţiile,
care pentru comunitate nu reprezintă curiozităţi, ele fiind totuşi foarte
interesante atât pentru culegătorul sosit de la Budapesta cât şi pentru
cercetările (noastre) ulterioare.
Folclorista Kovács Ágnes a efectuat o tipologie a motivelor din naraţiunile
lui Vasile Gurzău luând în considerare cataloagele naraţiunilor internaţionale, româneşti şi maghiare71, precum şi culegerea de poveşti a lui Ion
Pop Reteganul. Această tipologie este raportată mai ales la prezenţa sau
absenţa diferitelor motive în folclorul narativ maghiar.
Majoritatea naraţiunilor cuprinse în volum sunt basme fantastice,
rememorate sau alcătuite de povestitor după modelul tradiţional, pe care
îl stăpâneşte bine. Evocând procedeul mnemotehnic prin care reactualizează poveştile, Gurzău mărturiseşte că noaptea îi vin în minte episoade,
amănunte, acţiuni pornind de la care poate reface întregul text: „Poveştile
se aduc una pe alta” (Domokos, 1968, 20).
Între cele 17 naraţiuni, câteva sunt considerate inedite pentru folclorul
românesc. De exemplu, A király és a pap – Împăratu şi popa este încadrată de
Kovács Ágnes ca o variantă a basmului nuvelistic maghiar A cinkotai kántor
(Cantorul din Cinkota). Ca cea mai mare parte a basmelor nuvelistice maghiare, şi cel amintit face parte din ciclul despre regele Matei Corvinul. De
numele acestui personaj istoric, ce se bucură de un cult deosebit în folclorul
maghiar, se leagă numeroase legende, povestiri şi anecdote structurate pe
un număr nelimitat de motive şi e dificil de precizat tipul precis al fiecărei
naraţiuni. Cea povestită de Gurzău este mai degrabă o snoavă nedeterminată
istoric, deoarece nu îi are ca protagonişti pe Matei Corvinul, pe preotul
catolic şi pe cantorul din Cinkota, ca majoritatea variantelor maghiare, ci
pe un împărat anonim – care, în varianta actualizată de Gurzău în ungureşte „nagy birodalma vót, olyan mint a Szovietunió (avea o împărăţie mare,
71 Catalogul internaţional Aarne-Thompson (The Types of the Folktale,
Helsinki. 1961), catalogul Schullerus (Verzeichnis der rumänischen Marchen
und Märchenvarianten,Helsinki, 1928), catalogul Berze Nagy (Magyar
népmesetípusok, 1957). Tipologia în limbile maghiară şi franceză se găseşte în
finalul volumului monografic întocmit de Domokos, p. 388–393, iar în limba
română în revista Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria 4/1983, p.
61–63.
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ca Uniunea Sovietică)”, iar în varianta în româneşte: „o avut o împărăţâie aşe
dă mare ca Rusie”. Celălalt personaj este un popă, pe care povestitorul şi-l
închipuie probabil ortodox, căci este căsătorit. Al treilea personaj, cel care
deţine rolul principal, de „păcălitor”, în rezolvarea conﬂictului, este vărul
preotului, dascălul. În varianta performată în ungureşte, dascăl nu e tradus
cu kántor – cântăreţ în strană, cum ar fi fost de aşteptat, ci cu tanító – învăţător, căci la Micherechi termenul dascăl are numai sensul de pedagog, nu
şi pe acela de cântăreţ. Acest amănunt probează faptul că micherecheanul
e posibil să fi auzit povestea în limba română şi a tradus-o în ungureşte
special pentru culegător. Motivul central al naraţiunii este cel al întrebărilor „oraculare” (câte ore ţine drumul de la iad la rai, cât valorează împăratul,
unde e mijlocul pământului, cât e luna de grea, la ce se gândeşte împăratul), pe
care împăratul i le pune preotului, ameninţându-l cu moartea în caz că nu
va da un răspuns plauzibil. În faţa suveranului se prezintă însă a doua zi
dascălul, vărul preotului, care dă nişte răspunsuri care nu pot fi contrazise:
„– Cale dă la iad până la rai câtă vreme ţâne?
– D-apu – zâce – Înălţate Împărate, tri ceasuri dă vreme!
– Mă, că pre puţâne ăs acile! – zâce.
– Dacă Înălţate Împărate nu te-ncrezi, coată în scriptură.
Şi coată: – Ai d’irept!...
– D-apu – zâce – io ca-mpărat io câţi bani ajung?
– D-apu dumnetale ca-mpărat io am gândit dân minte me: doauăzăci şi cinci
dă zgloţi!
– Mă, d-apu aşe mă preţuieşti tu pă mine ca pă o ghină...?
– D-apu Înălţate Împărate pă Isus Christos, împăratu lumii, Iuda l-o vândut
cu trizăci dă zgloţi… ş-apu dumnetale acole pici la preţu cu doauăzeci şi cinci
dă zgloţi!...”
În naraţiunea maghiară despre Matei Corvin, cantorul îi cere regelui
ca răsplată pentru răspunsuri să dubleze conţinutul unei ocale de vin la
crâşma din Cinkota. În varianta lui Gurzău, dascălul îi cere împăratului o
ţidulă, prin care să-l numească pe vărul său pătrupop.
Indiferent de originea motivelor narative şi de tipul naraţiunii, personajele
se comportă, vorbesc, gândesc precum Vasile Gurzău şi au mentalitatea
micherechenilor. Dar e vorba despre micherechenii din tinereţea povestitorului, cei din vremea când nu era „ghez, nici outauă, nici motorbiţicli...”
(tren, automobil, motocicletă). Modelul mediului poveştilor lui Gurzău este
astfel satul românesc din Câmpia Maghiară, iar prototipul personajului
său este românul din Ungaria începutului de secol douăzeci. Fenomenele
de aculturaţie sunt încă sporadice şi reperabile mai ales la nivelul limbii,
deşi maghiarismele folosite de Gurzău sunt în cantitate infimă pe lângă
elementele ungureşti prezente în graiul micherechean actual. El foloseşte
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în general maghiarismele regionale prezente în întreaga zonă locuită de
români, care a făcut parte din Monarhie: abrac < magh. abrak (nutreţ cerealier; porţie de ovăz dată cailor), bai < magh. baj (necaz), a-şi bănui (cu sensul
de a compătimi) < magh. bánkodni (a se întrista), a băsădi < magh. beszélni
(a vorbi), beteag, birău, boldaş (vânzător), borbil (bărbier), bolând (nebun).
O altă serie de maghiarisme o alcătuiesc termenii neologici sau care
nu fac parte din fondul principal de cuvinte şi pe care lexicul românesc al
povestitorului nu îi conţine sau nu şi-i aminteşte. Din această cauză, este
nevoit să „adapteze” cuvintele ungureşti, pe care le introduce în structura
logico-gramaticală a graiului său matern. Această modalitate de „îmbogăţire
a vocabularului” este foarte fecundă în graiurile româneşti din Ungaria.
Receptorul neavizat observă că declinarea, conjugarea, afixele sunt româneşti, totuşi mesajul propriu-zis nu-l înţelege. „Românizarea” cuvintelor
ungureşti nu e efectuată însă în mod aleatoriu, ci reprezintă o caracteristică internă, generală a codului lingvistic din Micherechi. E interesant că
procedeul a dat naştere la termeni diferiţi din punct de vedere fonetic în
comunităţile româneşti din Ungaria, ca dovadă că între aceste comunităţi
nu a existat un ﬂux unitar la nivelul comunicării. Astfel, termenul românesc barieră nu este cunoscut în graiurile din Ungaria, fiind reprezentat
de adaptarea maghiarului sorompó. Acest „neologism” are la Chitighaz
forma şărămpău, iar la Micherechi forma şerămpău. Acelaşi fenomen e
prezent şi în cazul maghiarului locsoló (stropitoare), având la Micherechi
forma lociolău, iar la Chitighaz forma locerlău. Exemplele pot continua cu
precizarea că graiul micherechenilor conţine un număr impresionant de
astfel de invenţii lexicale, iar membrii comunităţilor au capacitatea de a
localiza vorbitorii de grai prin prisma acestor diferenţe fonetice dintre
termenii maghiari românizaţi.
În poveştile lui Gurzău, maghiarismele cu formă gramaticală românească
sunt cu mult mai reduse decât în graiul cotidian actual. Pe de altă parte,
împrumuturile din maghiară apar mai frecvent în speciile „neconvenţionale”
ale epicii narative, mai ales în povestirile contemporane. Ca specie clasică,
basmul are şi din punct de vedere lexical o structură care se moşteneşte.
Tehnica povestitului nu se bazează în primul rând pe inovaţie. Temele,
motivele se conservă şi la nivelul materialului lexical şi permit în mai mică
măsură intercalarea termenilor noi, fără corespondent în graiul local.
O serie importantă de elemente lexicale maghiare adaptate structurii
limbii române se constituie ca o repercusiune directă a experienţelor povestitorului. Acesta foloseşte adesea termeni tehnici legaţi de armată, de
instrucţia militară, de comenzile de luptă. Tot din limba maghiară sunt
preluate şi cuvintele care nu au un conţinut concret în realitatea imediată
din mediul povestitorului sau cele din domeniul economico-social, care
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sunt folosite frecvent în comunicarea cu ungurii. Astfel, în basmul Pohon
– variantă asemănătoare celei cu titlul Povestea lui Pohon, din culegerea
lui Ion Pop Reteganul (Pop Reteganul, 1986, 190–197) – „puiu cel dă şerpe
când o fluierat, tăţ o stat hoptac înaintea lui” (hoptac < magh. haptág = în
poziţie de drepţi). Pruncul sărac vrea să-şi facă un tăniar (< magh. tanya =
sălaş), Împăratul Roşu aduce chimiveşi (< magh. kőműves = zidar) să-i facă
un ariştău (închisoare, arest), îşi dă fata de soţie celui care prăbăleşte (<
magh. probálni = a încerca, a proba) să facă ďeoacorloatu (< magh. gyakorlat
= exerciţiu, aplicaţie) cu buzduganul. Fiul împăratului căruia un ochi îi râde
şi unul îi plânge – din basmul Împăratu Verde (Domokos, 1968, 253-268)
– pleacă în căutarea turturelelor de aur, scop în care face on mozgoşitaş (
< magh. mozgósitás = mobilizare) cu zece rânduri dă oamini, apoi se gată cu
ce-i traba lui: cu ceaică (< csájka = gamelă) şi cu culoaci (< kulacs = ploscă).
Curţile din poveştile lui Gurzău au căput (< kapu = poartă), casele au sobe (<
szoba = cameră) în care se aﬂă butore (< bútor = mobilă), pe case este hăizaş
(acoperiş); gula (< gulya = cireadă) paşte pe legheleu (< legelő = păşune), oile
sunt muştre (< mustrajuh = oaie slăbită), caii sunt în iştalău (< istálló = grajd
pentru cai), mieii au la gât ţângalău (< csengő = clopoţel). Oamenii cubicălesc
(cară pământul), sunt cubicoşi (< kubikos = lucrător la terasament); unul este
căuaci (< kovács = fierar), alţii sunt chereşchedei (< kereskedő = negustor) care
au portică (< portéka = marfă), ei sămălesc (< számolni = a socoti) şi îşi fac
tervu (< terv = plan, proiect); dar apar şi colduşi (< koldus = cerşetor, milog)
ori tacarăi (< arató = secerători); împăratul are cormanzăi (< kormányzó =
guvernant); fata se şităleşte (< sétálni = a se plimba) cu feciorul, fata are
topanci (< topánka = pantofi) şi zăcicău (< zacskó = săculeţ).
O altă serie de elemente lexicale ce contribuie la conturarea stilului poveştilor lui Gurzău o reprezintă cuvintele şi expresiile ungureşti păstrate
în forma lor gramaticală şi fonetică originală. În general, acestea sunt nişte
construcţii incidente, care nu alterează ﬂuxul narativ. Povestitorul optează
pentru termenii maghiari în mod spontan, dintr-un bilingvism natural,
fiindcă el povesteşte pentru un auditoriu bilingv. Eroul din basmul Pavăl
Păcuraru este pus în faţa unei probe de perspicacitate pe care, dacă n-o
rezolvă, i se va tăia capul. În acest moment, Gurzău exclamă potenţând
suspansul printr-o expresie maghiară: „şi dacă nu l-a şti spune, akkor vége
neki (s-a zis cu el), îi ie capu!” (Domokos, 1968, 247). Când se îmbolnăvesc
oile, împăratul cheamă pe állatorvos, căci micherechenii nu cunosc denumirea medic veterinar; o poruncă este érvényes (valabilă) pentru toţi supuşii;
feciorul îi dăruieşte fetei jeggyűrű (inel de logodnă); armata împăratului
trece râul cu komp (bac, pod plutitor), soldaţii au páncél (blindaj), ţăranii
ară cu szántógép (plug motorizat), un personaj este segédmunkás (muncitor
necalificat).
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O piesă interesantă din colecţia de basme micherechene o reprezintă
basmul fantastic Kránovitye Márk – Cranovite Marc. Kovács Ágnes îl consideră o variantă în proză a cântecului epic eroic sârbesc dedicat eroului
legendar Marko Kralević, personalitate atestată istoric, prezentă în creaţia
epică populară balcanică.
Marko Kralević (cca 1335–1395) a fost fiul regelui macedonean Vukaşin;
a fost ales el însuşi rege la Prilep (Macedonia), în 1380. După lupta de la
Kossovopolje (Câmpia Mierlei) de la 15 iunie 1389, când armatele aliate
sârbă, bosniacă şi macedoneană sunt înfrânte de turci, Marko Kralević
devine vasal al Semilunei. Astfel, e nevoit să ia parte la campania sultanului Baiazid Ildârâm asupra Ţării Româneşti şi să lupte la Rovine (1394)
împotriva lui Mircea cel Bătrân, unde, după unele izvoare, îşi pierde viaţa
(Scorpan, 1997, 342). A devenit un personaj apărător al creştinismului în
folclorului balcanic, întâlnit în creaţiile populare sârbeşti, croate, bulgăreşti, româneşti şi albaneze. În plan estetic, în legende şi în cântece epice,
a dobândit o existenţă fabuloasă, de erou civilizator şi luptător pentru
dreptate, fiind comparat cu grecul Heracles şi cu persanul Rustem (Cf. Kovács, în Domokos, 1968, 388). Eroul a primit în continuare o dimensiune
mitologică conform căreia a trăit trei sute de ani sau a devenit nemuritor,
dormind ascuns într-o peşteră secretă şi revenind printre creştini pentru
a-i ajuta în luptele cu turcii.
Variante ale baladelor slavilor sudici din ciclul Marko Kralević au fost
publicate în traducere maghiară în 1896, de Margalitz Ede. Acest personaj
balcanic este necunoscut în folclorul de limbă maghiară, cu două excepţii.
Prima este reprezentată de basmul Kralevityo Marko, dintr-o culegere de
naraţiuni culese de la ţiganii din judeţul Pest (Bartos, 1958, 49–60). Acest
aspect dovedeşte încă o dată capacitatea folclorului ţigănesc de a prelua
şi a conserva elemente de tradiţie populară a grupurilor cu care romii au
venit în contact în timpul migraţiilor balcanice, şi de a le conserva pentru
o durată apreciabilă, şi după sedentarizare.
Personajul Marko Kralević este prezent de asemeni într-un ciclu relativ vast din colecţia de naraţiuni culese de la maghiarii din Iugoslavia,
între 1971–1977 (Penavin, 1993, 239–251). Prezenţa eroului balcanic
în repertoriul epicii narative a ungurilor din Voivodina este un produs al
procesului de interfolclorism zonal la nivelul a două grupuri etnice. De
notat că cele mai multe texte (34) sunt culese de la aceeaşi informatoare,
din localitatea Piros / Rumenka, regiunea Bácska, Voivodina. Naraţiunile
maghiare din Voivodina sunt episoade lapidare, unele descrieri sumare
ale predestinării eroului, încadrat într-un timp mitic: „Regele Marcu a fost
un om mare care a trăit înainte, pe vremea sârbilor. Purta părul lung şi avea
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o mustaţă mare…” (Penavin, 1993, 240) Şi în basmul lui Gurzău eroul are
plete, mustăţi şi barbă, ca „un popă călugăresc”, deghizaj sub care îi duce în
eroare pe adversari, în privinţa adevăratei sale identităţi. Alte texte maghiare
sunt explicaţii ale originii puterilor miraculoase ale craiului: „Puterea am
căpătat-o de la zâne. Când am fost de treizeci de ani mi-au dat putere şi rang”
(Penavin, 1993, 241). Miniaturile narative maghiare – cel mai lung text nu
depăşeşte o pagină – cuprind elemente de biografie fantastică şi dezvoltă
sub aspect anecdotic episoade despre isteţimea, setea de dreptate, vitejia
lui Marko Kralević în luptele cu turcii (Craiul Márkó împarte bani copiilor,
Craiul Márkó la graniţă, Copilăria craiului Márkó). În unele cazuri, în text
sunt introduse fragmente versificate. Povestitoarea aminteşte în repetate
rânduri că e vorba de un erou al sârbilor: la râul Drin, şase sârboaice spală
rufe, o sârboaică îşi alăptează copilul, turcii sunt în război cu sârbii, calcă în
picioare Serbia, Marcu colindă travestit satele sârbeşti şi face dreptate celor
săraci. E clar că informatoarea bilingvă prelucrează motive pe care le preia
din cântecul eroic sârbesc, iar această preluare e relativ recent prelucrată în
limba maghiară; practic, povesteşte baladele sârbeşti în limba ei maternă.
În folclorul sârbesc, personajul Marko Kralević nu este semnalat la nivelul
categoriei basmului fantastic (Cf. Kovács, în Domokos, 1968, 389).
În ceea ce priveşte existenţa craiului Marcu în baladele româneşti, primele
culegeri în care apare ca personaj sunt cele publicate de Athanasie Marian
Marienescu în 1867, adunate din zona Câmpiei Aradului (Cf. Bârlea, 1974,
138). Cele mai recente înregistrări ale prezenţei personajului balcanic în
creaţia epică românească sunt semnalate prin cântecul epic-eroic Marcu
Viteazu, depistat de Nicolae Panea în repertoriul unui lăutar român de pe
valea Timocului bulgăresc. (Panea – Bălosu – Obrocea, 1996, 14). Construit
pe motivul „mamei trădătoare”, motiv semnalat în balada românească
de Alexandru Amzulescu (Amzulescu, 1981, 48), dar rar întâlnit în sudul
Dunării, textul baladei româneşti din Bulgaria prezintă similitudini cu baladele sârbeşti şi cu varianta în proză a ţiganilor din localitatea Szegkovács,
judeţul Pest. Aici, ca şi în variante ale baladelor româneşti, mama eroului
Marcu devine complicea turcului Harambuşa (în maghiară, harámbasa =
căpitan al unei cete de mercenari) În naraţiunile ungureşti din Voivodina,
ca şi în basmul lui Gurzău, motivul în discuţie lipseşte.
În structură narativă de basm, eroul Marcu Viteazul apare concomitent
cu personajul din baladele publicate de Marienescu, în colecţia lui Ioan Micu
Moldovan ce cuprinde 164 de texte, în mare parte culese şi transcrise de
elevii şcolilor din Blaj, între 1863–1878 (Micu Moldovan, 1987, 179–184).
Naraţiunea cu titlul Marcu Viteazul cu zmeii – din manuscrisul căreia s-au
pierdut câteva pagini – a fost notată de culegătorul Demetriu Pop.
Faţă de protagonistul naraţiunilor maghiare din Voivodina, eroul din tex126
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tele narative româneşti nu este definit din punct de vedere etnic. În basme
– inclusiv în cel relatat de Gurzău – deşi personajul „mama eroului” apare,
nu se regăseşte motivul trădării şi al complicităţii acesteia cu duşmanul.
În povestea lui Vasile Gurzău, eroul balcanic devine personaj de basm
fantastic cu un caracter uşor exotic faţă de celelalte personaje ale pieselor
cuprinse în colecţia publicată de Domokos. Între naraţiunile culese de la
ungurii din Iugoslavia şi basmul românesc din Ungaria sunt câteva elemente
comune, care ţin mai ales de topos şi de actanţi : spaţiul de desfăşurare
al episodului de la graniţa cu Ţara Turcească, care e situată pe malul unui
râu – Drin, în variantele maghiare din Voivodina, Bardoşe / Bardos – în
varianta bilingvă a lui Gurzău; prezenţa ca personaj secundar a mamei
craiului; prezenţa personajului negativ Împăratu Hărăpesc, în basmul micherechean – Szerecsen Király72 (Craiul Sarazin) în naraţiunile maghiare din
Serbia; prezenţa calului, tovarăş nedespărţit după care Marko e recunoscut
de ceilalţi actanţi din naraţiunile ungureşti, chiar când e în travesti. Gurzău
numeşte calul Şarga, în culegerile din colecţia Olgăi Penavin poartă numele Şaraţ (şarg < magh. sárga = galben). Lazăr Şăineanu specifică pentru
calul eroului sârb Marco, numele Charaţ şi numele unguresc Almásderes
(vânăt-rotat) (Şăineanu, 1978, 35).
Povestitorul Gurzău nu mărturiseşte că această poveste a auzit-o eventual pe front, de la maghiari din Voivodina sau de la sârbii care se adunau
seara în jurul lui, pentru a asculta poveşti, ci de la Trandafir, un bătrân din
satul natal, Micherechi. Comparând varianta în maghiară din repertoriul
lui Gurzău cu cea pe care a povestit-o în româneşte, e clar că a auzit basmul
Cranovite Marc în limba română. De altfel, la un moment dat, povestitorul
mută spaţiul de desfăşurare a acţiunii în zona Crişurilor, la începutul secolului, când mulţi săteni din Micherechi erau „cubicoşi”, adică muncitori
care lucrau la sistematizarea râurilor ori la amenajarea căilor ferate: „pă
Şarga lui i-o dat-o acolo la cubicoşi care purta cu tileaga hămoaca (magh. homok
= nisip) din Criş”.
În varianta în română, episodul luptei cu turcii la graniţă, cu care debutează naraţiunea, e versificat – de fapt e un fragment de cântec epic: „– Hoi,
Cranovite Marc, podu trecuş / Vama nu-m dăduş! / – Hoi, vălmaş cel mai mare,
/ Când m-oi înturna/ Vama ţ-oi da! / Când oi vini / Vama ţ-oi plăi! / Atunce o
luat paloşu-n direapta / Şi l-o culcat ce iarba. / Şi Cranovite Marc p-înde merea
/ Doamne, mare cale-ş făcea. / Că lua paloşu-n direapta / Îi i-o culcat ca iarba.
/ Lua-n stânga / Îi culca ca frunza, pă tăţi!”
În varianta în ungureşte „plata vămii” cu paloşul e descrisă succint,
în proză. Gurzău foloseşte în limba română formule stereotipe, epitete
definitorii ale personajelor, pe care le reia de mai multe ori şi care nu apar
72 Popular, cuvântul szerecsen înseamnă arab / harap.
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în varianta în limba maghiară: „Cranovite Marc pune cujma-ntr-o ureche,
tăt fişcurând” sau „crâşmăriţa d-andiliţă73, cu ferestele pă răsărit, soră dă-n
străin”. De asemeni, în varianta în maghiară, Gurzău nu traduce numele
Împăratului Hărăpăsc, acesta apare ca Hărăpăszku Király. Ca şi în textul
din colecţia lui Micu Moldovan, în basmul lui Gurzău apare ca adjuvant
crâşmăriţa şi unele personaje fantastice cu rol episodic. Totuşi, între cele
două texte de basm românesc e greu de trasat o paralelă, mai ales că cel cu
titlul Marcu Viteazul cu zmeii e incomplet.
Exoticul naraţiunii lui Gurzău e reperabil la nivelul personajelor fantastice: „o harcă” (din magh. harcsa = somn) un monstru acvatic, un Vidros
antropofag şi stupid, care locuieşte în pivniţa Împăratului Hărăpesc, vrea
să-l devoreze pe erou care, însă, iese învingător prin viclenie. Tot de mediul
acvatic se leagă şi motivul ultimului episod al basmului. Mama lui Cranovite
Marc, între timp ajuns crai peste o bună parte de lume, doreşte să facă o
„comândare” pentru tatăl eroului, despre care ştim de la începutul naraţiunii
în maghiară că „mikor meghalt az édesapja huszonegyéves vót” (când a murit
tată-său era de douăzeci şi unu de ani). La comândare sunt invitate câte „o
sută dă familii dân tătă naţia, şi o sută dă popi”. Popii, tot timpul ﬂămânzi, îi
cer eroului să le aducă „tocană dă peşti costruji”, peşti care se găsesc numai
în împărăţia hărăpească. Aceste elemente nu au un rol definit în structura
naraţiunii.
Un alt personaj incident, al cărui nume este pentru Gurzău însuşi greu de
tradus în ungureşte, original pentru un eventual dicţionar al personajelor
româneşti de basm, este Pruncu Furnicii Mamii Câcânzăi. Povestitorul nu
face nici o descriere a personajului, iar singura lui funcţie este aceea de
a se lupta şi de a fi învins de Marc. După denumire, poate fi vorba de un
Staticot, un personaj mitologic htonian, un Myrmidon, adică un pitic cu
naştere miraculoasă, provenit din furnicile unui stejar (Şăineanu, 1978,
531). În varianta din colecţia Micu Moldovan, Marcu şi prietenii săi se
luptă şi ei, tot fără legătură directă cu ﬂuxul propriu-zis al desfăşurării
basmului, cu împăratul piticoţilor.
Varianta de basm fantastic despre craiul Marcu, a lui Vasile Gurzău,
se înscrie în tradiţia folclorului de a transgresa funcţia eroilor istorici,
asimilându-i unor creaţii care păstrează aura personajelor, dar le modifică
consistenţa reală mitizându-i, introducându-i într-o lume ale cărei tipare
stereotipe au fost îndelung şlefuite în timp.
De la românii din Ungaria n-au fost colecţionate cântece epice, balada
fiind singura formă a folclorului literar care nu e reprezentată în colecţiile
întocmite după 1920. În afară de basmul prezentat mai sus, în care pot fi
detectate urme ale faptului că la origine s-ar fi putut dezvolta dintr-o baladă
73 angelică
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eroică, având centrul de iradiere în mediul unui grup etnic sud-dunărean
şi circulând iniţial în idiomul respectiv, repertoriul lui Gurzău include şi
un basm eroic combinat cu elemente versificate din variante ale baladei
Gruia lui Novac.
Novac cel bătrân, Stara / Baba Novac, este ca şi Marko Kralević, un erou
balcanic, sârb de origine, atestat istoric, întâlnit în creaţiile epice cu caracter antiotoman româneşti, sârbeşti şi bulgăreşti. Gruia este un posibil
fiu al acestui Novac, deşi, într-o variantă sud-dunăreană, înregistrată de
Cristea Sandu Timoc, Gruicea este prezentat ca feciorul lui Craliu Marcu.
În folclorul maghiar, ciclul Novăceştilor lipseşte, personajele Baba Novac
şi Gruia lui Novac sunt cunoscut numai prin traducerile din folclorul românesc, bulgăresc şi sârbo-croat. Prima tălmăcire în ungureşte din ciclul
Novăceştilor este balada Gruia Grozavul, apărută în 1858, în traducerea lui
Ács Károly (Cf. Faragó, 1969 / b, 19).
Acelaşi fenomen de bifolclorism înregistrat în cazul baladelor eroice
sârbeşti din Voivodina, preluate sub formă narativă de maghiarii bilingvi,
s-a produs şi în spaţiu românesc. În 1967, cercetătoarea Vöő Gabriella
depistează în localitatea Glăjărie, judeţul Mureş, un informator în vârstă
de 41 de ani, de la care înregistrează naraţiunea cu titlul Gruia74 (Faragó,
1969 / b, 10). Naraţiunea reprezintă un mozaic al motivelor întâlnite în
baladele eposului românesc despre Novăceşti. Ca sursă, ungurul din Glăjărie
indică o româncă, rudă a sa prin alianţă, care nu mai trăia în momentul
înregistrării.
După cum consemnează Gheorghe Vrabie (Vrabie, 1983, 238–249),
prima însemnare documentară referitoare la Baba Novac o întâlnim în
scrierile cronicarului maghiar Szamosközy István, contemporan cu Mihai
Viteazul şi oponent notoriu al acestuia. Cronicarul relatează cum a devenit
Novac din ostaş de rând, „născut în satul Poreci, lângă Dunăre, aproape de
Semandria”, căpitan peste haiducii (dorobanţii) lui Mihai Vodă: „El trăia
numai din haiducie75. Baba Novac a fost la început ostaş de rând; venit-a apoi la
Mihaiu Vodă în Ţara-Românească, unde fu pus de Mihaiu căpitan peste haiduci.
Era de neam sârb; când a fost în prinsoare turcească scosu-i-au Turcii toţi dinţii,
încât nu mai avea nici un dinte în gură”
Într-un capitol amplu, cronicarul maghiar descrie arderea „în frigare” a
sârbului Novac şi a prietenului acestuia, preotul român Saski, în Cluj, la 5
ianuarie, 1601. Szamosközy a lăsat şi o descriere în versuri în limba latină
a supliciului lui Baba Novac. Cântecul epic folcloric nu aminteşte sfârşitul
74 Înregistrarea se află în arhiva secţiei de folclor a Filialei Academiei Române
din Cluj.
75 Cu sensul de haiduc = mercenar.
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tragic al căpitanului Novac. Gheorghe Vrabie consideră că acest episod tragic
va fi circulat după consumarea evenimentelor sub forma unor cronici orale,
care ulterior au fost date uitării şi au fost înlocuite cu secvenţe fabuloase,
mitologice (Vrabie, 1983, 240). Cronicarul prezintă astfel sfârşitul lui Baba
Novac: „Basta a fost împotriva arderii lui Baba Novac şi a preotului la Cluj; în
cele din urmă trimis-a vorbă să-i micşoreze chinurile, căci îl udau mereu cu apă,
ca să-i lungească durerile; astfel au încetat a-l mai uda şi a murit curând după
aceea. Apoi a fost tras în ţeapă, afară, lângă oraş. Nici nu se poate spune cu ce
iuţeală i-au mâncat corbii carnea, încât în zilele următoare nu i se mai vedeau
în ţeapă decât oasele” (Crăciun, 1928, 144).
Szamosközy îl înfăţişează pe Novac cel bătrân ca pe o bună „călăuză”,
descriind cum şi-a condus oastea prin Balcani, pentru a evita întâlnirea cu
turcii, după ce aceştia au incendiat castelul Vraţa. Szamosközy denumeşte
munţii Balcani cu termenul muntele lui Novac, reprezentare care se asociază
cu novacii ca fiinţe mitico-legendare uriaşe (Călinescu, 1965, 49) făcând
parte dintr-o specie parahumană, întâlnite în folclorul românesc şi sârbesc
(Kernbach, 1995, 448). E posibil ca stratul legendar care se referă la Baba
Novac şi Novăceşti să se sprijine pe acest fond mitic, anterior existenţei
eroului sârb. La sud de Dunăre, în tradiţiile slave, Novac şi fii săi sunt cei
care, precum Triptolemos în mitologia greacă, îi învaţă pe oameni tainele
cultivării pământului, fiind deci nişte eroi civilizatori. Pe de altă parte,
etimonul numelui Novac este de origine latină, provenind din novus = nou.
În limba cehă, novaček înseamnă începător, ucenic.
Vasile Gurzău susţine că a auzit „povestea” lui Gruia încă din copilărie,
de la Nicolae Pipoş, şi că a interpretat-o de foarte multe ori. Nu e conştient
de eventuala ei origine livrească, nu a citit niciodată balada populară, deşi
în Micherechi, săteni care ştiau carte aveau volume de poezii populare şi,
probabil, creaţia era discutată şi la şcoală. Structural, compoziţia micherecheanului este foarte apropiată de balada Gruia lui Novac, din colecţia lui
George Cătană, Balade populare. Din gura poporului bănăţean, apărută în 1895.
Din punct de vedere lexical, varianta lui Gurzău e adaptată graiului local,
fără să cuprindă prea multe maghiarisme. Pasajele vaste în proză alternează
cu secvenţe în versuri. Naraţiunea e introdusă versificat: „Frunză verde dă
cicoară / Într-o zi de sărbătoare / La o masă dă ciont dă peşte / Şade Gruie
şi grăieşte / Năbăut, nămâncat, / Cu clopu pă uăchii lăsat /...”. Personajele
basmului sunt aceleaşi ca în baladă: Novac bătrânul, Gruia lui Novac, Aniţa
– crâşmăriţa trădătoare, Împăratul, corbul vorbitor şi turcii, ca personaj
colectiv. Locul de desfăşurare a acţiunii e indicat a fi Ţiligradul medieval.
Portretul pe care Aniţa crâşmăriţa i-l face lui Gruia în faţa Împăratului,
este următorul: „Faţa voinicului, ca spuma laptelui în postu Suntetrului / Uătii-s ca două mure coape la răcoare, nu-s ajunsă dă soare / şi să uită pă su jene,
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dă şi uomu să teme./ Şi musteţele âs aşe că le duce la ceafă şi le face on bot, dă
ţî groază dă dânsu. Dă tri pălmi lat în frunte şi nu vorbeşte multe”. În varianta din colecţia lui George Cătană se pot observa cu uşurinţă elementele
comune cu cele ale părţilor versificate ale basmului: „De trei palme-i lat în
frunte / Şi nu vorbeşte prea multe;.../ Când să uită pe sub gene / Şi măria-ta
te-ai teme.../ Mustăţile-i, ca de rac/ Şi le-nnoadă după cap;/ Face nodul cât
pumnul/ Şi rânjeşte ca ursul/ Şi ţi-e groază de dânsul.../ Şi-apoi ochişorii lui/
Ca murile câmpului. (Cătană, 1984, 133).
Episodul final al poveştii lui Gurzău este o inovaţie abruptă. În ultimul
segment narativ, succesiunea firească a evenimentelor devine reversibilă
şi discontinuă, dominată de fantastic: Gruia se întâlneşte cu „cătana Iuăn”,
probabil o reﬂectare a personajului Ioviţă, care este husar. Acesta îi dă o
palmă încât Gruia cade mort; bătrânul Novac îl întreabă pe ucigaşul fiului
său: „– Dân ce viţă e-ai ridicat tu, mă? – Maica mea dân sat cu furca m-a căpătat ş-anume dă la Novac”. Aﬂând că-i este frate bun, cătana Ion îl învie pe
Gruia printr-un procedeu apropiat de ritual al descântatului, cu „tri nuiele
dă salcie”. După învierea lui Gruia are loc banchetul final, încheiat cu o
formulă care bagatelizează eroicul, reducându-l la un comic popular: „Da
ş-or petrecut aşe, pă on fund dă cofă, cât on câcat dă cloşcă”. Din versiunea în
maghiară formula finală lipseşte, iar în cazul basmelor în română, Gurzău
o foloseşte exclusiv în finalul naraţiunii Gruia.
Varianta în limba maghiară se desfăşoară numai în proză şi e mult mai
trenantă, fiind evident faptul că această creaţie Gurzău o traduce din română
la cererea culegătorului. Se conturează astfel cu claritate că, deşi bilingv,
Vasile Gurzău din Micherechi nu a fost un povestitor bifolcloric. El nu a
tradus şi nu a adaptat creaţii maghiare în grai românesc, ci a povestit în
ungureşte naraţiuni româneşti. A stăpânit în general numai elementele de
cod cultural folcloric românesc şi instrumentele tehnice ale povestitului în
limba română. Variantele maghiare nu sunt spontane, ci „contrafăcute”,
iar proba de rezistenţă a acestora ar fi repovestirea în faţa unui auditoriu
avizat, monolingv maghiar.
Cum cele mai numeroase şi mai reuşite variante din ciclul Novăceştilor
au circulat în zona Banatului, ele s-au extins şi printre românii din Câmpia
Maghiară. Deosebit de valoroasă pentru identitatea folclorică a românilor
de aici este o variantă de dimensiuni apreciabile a baladei Gruia lui Novac,
notată în jurul anului 1887 de Teodor Pătcaşu din Micherechi. Deoarece
micherechenii nu cunosc termenii de baladă sau cântec bătrânesc, pentru ei
muzica vocală constând din hore (când e laică) şi cântări (când e bisericească), secvenţa epică e intitulată poveste: „Aista-i poveste a Grui lu Novacu”.
Manuscrisul – aﬂat la arhiva judeţeană din Giula – este greu de descifrat.
Are peste o sută de versuri însă acestea nu coincid cu cele incluse în basmul
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lui Gurzău. Gruia este personaj şi în altă creaţie notată de Pătcaşu: „Vine-ş
Doamne, cine-ş vin e / Vine-ş murgu Gruiului / Pre drumu Aradului / Cu frâuţu
prin picioare / Cu scara trasă prin foale / Iese-un câne mort de bat / Unde-i
gazda tău murgule? / Gazada mneu ăi în Arad / Cu nouă lanţuri legat / Dâr
trei cai buni ce-au furat. / Dară murgul să ducea / Şi la Gruie ajungea / Dară
Gruie-n grai grăia: / Hai, lele, murguţu meu / Suflă cu aburu tău / Şi tremure
lemnile / Şi s-arupă lacătile. / Dară murgu au suflat / Şi chemniţa s-au stricat./
În limba română a fost înregistrată în anii 1970 o altă creaţie narativă
avându-l ca protagonist pe Gruia lui Novac (Kovács, 1981, 587), de la o
bătrână ţigancă, Daróczi Virág, din Bedeu, un mic sat din Bihorul unguresc,
locuit şi de români greco-catolici. În vara anului 1998 am avut ocazia să îl
am ca interlocutor pe fiul acesteia, Mohácsi József, din aceeaşi localitate,
născut în 1940. Ţiganul din Bedeu ştie puţin româneşte. Mi-a redat însă
o variantă în limba maghiară pe care mi-a prezentat-o ca fiind învăţată
de la mama sa, sub titlul Gruia lu Novac. Însă această variantă, în afară de
numele personajului principal, nu mai păstrează nici un nucleu narativ
al baladei ori al basmului fantastic, ci are caracter de basm nuvelistic cu
structura ramificată a naraţiunilor ţigăneşti.
Vasile Gurzău a fost un povestitor bilingv, dar fondul narativ tradiţional
şi specific l-au constituit elementele folclorice româneşti. Multe dintre basmele propriu-zise performate de Gurzău îşi găsesc variante în culegerile lui
Ion Pop Reteganul şi în alte colecţii de basme ardeleneşti: Împăratu Verde,
Cârlijie (variantă a basmului Vizor, craiul şerpilor), Găsâtu (corespondent al
basmului Aflatu, din colecţia lui Pop Reteganul), ca şi Baba Cloanţa, Pohon,
Boldaşu (Man tâlhariul, în culegerea Pop Reteganul). Norocul şi Mintea, un
basm nuvelistic cu conţinut didactic, a făcut şi el parte din repertoriul
lui Gurzău. După Ovidiu Bârlea, naraţiunea are peste 45 de variante în
toate provinciile româneşti ca şi în sudul Dunării, după cum o dovedesc şi
variantele aromâneşti publicate de Pericle Papahagi (Papahagi, 1905, 96–99).
Ultimul povestitor activ descoperit printre românii din Ungaria a fost
Teodor Şimonca din Chitighaz. Când în săptămânalul românesc Foaia
noastră au apărut poveşti ale lui Mihai Purdi din Otlaca Pustă, bace Toader
Fărina, nume sub care Şimonca a rămas cunoscut în localitatea sa natală,
l-a căutat pe Alexandru Hoţopan cu scopul precis de a-i cere să asculte şi
repertoriul său. De la Şimonca, Alexandru Hoţopan a înregistrat într-un
interval început în 1977 şi depăşind un deceniu, peste 50 de texte narative,
dintre care 25 au văzut lumina tiparului, în limbile română şi maghiară
(Hoţopan, 1981 / b; 1982; 1983). Pe lângă poveşti, au rămas în arhiva sonoră a muzeului Erkel din Giula, ca şi în arhiva Radiodifuziunii Maghiare
din Seghedin, fragmente de jurnal oral, povestiri, mărturii autobiografice.
A povestit mai ales în limba română, în maghiară mai rar şi numai nara132
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ţiuni scurte, cu conţinut anecdotic. Ocaziile de povestit se iveau, după cum
însuşi mărturiseşte: „ Vara la săpat. La drum dă fer. La coasă, dă mneazăză.
Când o ploiet vara... În şezători... Şi-n priveghi. Întră păcurari. La moară”.
Spre deosebire de Vasile Gurzău, în timpul armatei nu a povestit şi doar
rareori a audiat poveşti.
Povestitor de mare talent, Şimonca şi-a făcut din naraţiunile sale un sistem
filozofic popular cu ajutorul căruia interpretează fenomenele existenţei şi
chiar istoria. El compune câte o „poveste” pentru fiecare eveniment care
îl marchează, iar basmelor tradiţionale încearcă totdeauna să le atribuie o
logică, logica ţăranului chitighăzean din Câmpia Ungară. Astfel, naraţiunea
Împăratul rusului şi împăratul rămânului (cuprinsă în capitolul Repertoriu
tematic…) este o „legendă” prin care Teodor Şimonaca (îşi) explică fluctuaţia
de apartenenţă teritorial-statală a „Băsărabiei”. E clar că naraţiunea este o
creaţie meşteşugită a povestitorului, constituind modalitatea sa particulară
de a asimila evenimentul istoric pe care nu-l poate cerceta sau înţelege prin
alte metode. Şimonca e convins că între evenimentul real şi poveşti există o
legătură intrinsecă: „Numa vez, aşe să făceau poveştile, tăt dâpă întâmplări…”
(Hoţopan, 1982 / a, 207). El mărturiseşte că permanent reface lumea într-o
formă estetică, într-o copie „de gradul al doilea”, însă nu este dispus să-şi
divulge toate interpretările: „Am poveşti, da acele nu le poci spune tăte. Da am
eu d-aşte, care le poci spune, dăstule!…” Înregistrarea efectuată de Hoţopan la
sfârşitul anilor 1970, cuprinzând „legenda” Basarabiei, a fost prima şi ultima
ocazie în care Şimonca a actualizat textul. Autodidact (singurele „studii”
pe care le are sunt cursurile de alfabetizare, în limba maghiară, la care a
participat în anii 1950), povestitorul controlează uneori şi informaţiile pe
care le primeşte prin naraţiunile moştenite de la alţi povestitori. Când un
neamţ îi spune că pe lume sunt 130 de „foaite”76 de oameni, povestitorul
nu are linişte până când, peste decenii, nu se documentează: „Amu, pă cum
am io carte, apoi aceea adevereşte că o sută şaizeci de foaite dă oamini este!”77
Despre fenomenul povestitului, Şimonca are o teorie proprie: „Nu-i uşor
să spui poveşti. Nu-i ca când vorbeşti. Dumneta vorbeşti doauă-tri vorbe, eu
doauă tri, uă zece, uă care, cum… Şi înt-atâta vreme, să hodineşte omu… Ieste
dăosebiri întră poveşti. Necum, şi dacă eu oi spune o poveste, şi atunci este
tomnit, uă stricat…” (Hoţopan, 1983, 207).
Funcţia de interpretare a lumii, prin care se disting naraţiunile colecţionate de la Şimonca, este o mărturie a personalităţii deosebite a povestitorului. Trăind aproape un veac, el a avut spre sfârşitul vieţii nostalgia
vremurilor în care era „ascultat”. Dotat cu caracter de „conducător”, Şimonca
76 Rase, specii; din magh. faj.
77 Vezi textul Câte foaite dă oamini este pă lume
ÎN COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE, DIN CÂMPIA UNGARĂ

133

nu a fost unanim apreciat în colectivitate, deşi pretindea că: „ş-aista şti că
eu ştiu poveşti multe! Îs hirilit78 eu în sat! Nu numa că eu: or mai fost, numa or
perit oaminii aceie”. Satul îl judeca însă pe Şimonca prin prisma atitudinilor
sale din perioada colectivizării şi în urma atribuţiilor în cadrul organizaţiei
locale a partidului comunist, lăsând în umbră talentul său de povestitor.
Din părinţi iobagi, bace Toader şi-a petrecut copilăria şi tinereţea ca slugă
la proprietarii nemţi, unguri şi români, iar în socialism a fost secretar de
partid: „Io, Şimonca Toader, m-am născut la 1899. Părinţî şideu la hodaie (sălaş). Acolo m-am născut, la Kevermeş79. Când am apucat dă am putut să lucru,
m-o dus tata să-nvăţ dă căuaci (fierar). Da’ n-am gătat, c-o vinit bătaie, apui
m-am băgat dă sclugă la Vincze József. Apu, în 16 am fost la Santău Gheorghe.
În 17 m-o luat cătană şi m-o dus în bătaie. Dâpă ce am vinit dân bătaie, iară
am fost la Santău Gheorghe, sclugă. Şi nu la multă vreme, în 20, iar am ruculit
(recrutat) cătană, la Horthy. În 22 m-am dăzbrăcat (am fost lăsat la vatră) şi
în 23 m-am însurat. Pământ n-am avut, că eu tăt sclugă am fost. Eu tăt sclugă
şi cios (paznic de hotare) am fost, până în 45. După eliberare am fost un an
dă zâle la casa satului (primărie), ca törvénybíró (executor). În 49 am ofiinţat
cioportu (cooperativa agricolă) şi până când am mărs în nyugdíj (pensie) am
fost eu ca párttitkár (secretar de partid), numa într-o vreme scurtă am fost
elnök (preşedinte)” (Hoţopan, 1983, 7).
Tehnica narativă şi repertoriul de basme şi le-a însuşit în copilărie şi în
tinereţe, de la bunicul, apoi de la tatăl său şi de la alţi argaţi ca el ori chiar
de la proprietarii la care lucra. Ca şi Vasile Gurzău, Şimonca îi aminteşte, în
semn de omagiu şi ca act de autentificare, pe cei care i-au transmis poveştile.
În finalul povestirii Fata dî la Otlaca, precizează: „Povestea asta o-am auzât
dă la bace Gheorghe Tănăsie, acolo am fost eu sclugă tri ani. Szántó György
i-o fost numile”. (Hoţopan, 1982 / a, 113). Pentru Împăratu şi săracu indică
următoarea sursă: „Povestea asta o-am învăţat dî la un aletean, bace Niculaie
Vântu o zâs cătă el”. E interesant că povestitorii „de profesie” raportează cu
precizie fiecare creaţie pe care o actualizează la un înaintaş. Nu persoana
reală a „meşterului” e importantă căci, uneori, când culegătorul revine asupra aceleiaşi naraţiuni, povestitorul poate indica o sursă diferită. Mesajul
invocării unui model retoric în momentul demarării unei noi actualizări a
naraţiunii ori în finalul ei, este cel al unei depoziţii de autentificare. Spectrul mentorului, de obicei deja dispărut dintre cei vii, pare a ieşi brusc din
memoria povestitorului, chemat de cuvinte, de fabule şi subiecte, spre a
le recunoaşte. Astfel, povestitorul doreşte să îşi dovedească valoarea prin
respectarea tradiţiei şi mai puţin prin propria forţă creatoare. Leonin
78 vestit; din magh. híres.
79 Kevermes = localitate ungurească la 20 de km de Chitighaz.
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Alessandru este un basm mitic din clasa variantelor pe care Şăineanu le
include la Tipul Andromeda (Şăineanu, 1978, 312–316). Şimonca l-a moştenit de la tatăl său: „Aşe poveste, o-am învăţat asta dî la tata mneu, încă
când am fost prunc. Numa tare am grijit dă ea! Şi nu m-am adus aminte dă ea,
numa acuma”. După titlul insolit pare evidentă inﬂuenţa cărţilor populare
în răspândirea basmului. Şimonca nu înlătură posibilitatea ca poveştile să
fie învăţate „din cărţi”, ipoteză faţă de care micherecheanul Vasile Gurzău
avea altă poziţie. Povestitorul din Chitighaz „prelucrează” el însuşi parabole
biblice, evenimente de ziar, fapte istorice. El declară că a învăţat poveştile
„şi dân ţâgani, şi dân rămâni. Numa cândva, s-o putut întâmpla că dân cărţi
le-o citit. Că când am fost eu prunc, erau încă cărţi care erau rămâneşte scrise.
Numa (…) eu n-am umblat la işcoală dă fel…” (Hoţopan, 1982/a, 207).
Din repertoriului povestitorului chitighăzean a făcut parte şi basmul
fantastic Poveste împăratului cu tri ficiori, înregistrat de Alexandru Hoţopan
la 11 aprilie 1978. Culegătorul a rămas consternat descoperind în această
naraţiune, cea mai lungă din repertoriul lui Şimonca, Povestea lui Harap Alb
transpusă în graiul românilor din Ungaria. Piesa nu este numai o variantă
a tipului central sau a unor îmbinări de motive, ca cele 16 naraţiuni prezentate de Ovidiu Bârlea (Bârlea, 1967, 64–80) ca alcătuind „paradigma”
acestui basm total, cum numea Aurel Rău Povestea lui Harap Alb (Rău, 1994,
19). Şimonca a redat însuşi basmul lui Creangă, cel publicat în 1877 în Convorbiri literare şi reprodus de Eminescu în Timpul şi de Vulcan în Familia,
păstrând întreaga schemă narativă, aceleaşi personaje şi motive. Hoţopan,
convins de originea livrească a naraţiunii, a întreprins adevărate anchete
în „memoriile” povestitorului, pentru a depista cine a fost cel care a citit
ori care, eventual, a asistat la lectura basmului (Hoţopan, 1983). Teodor
Şimonca precizează că basmul a intrat în repertoriul său astfel: „Poveste-asta
o-am învăţat, pă ciuf80 aşe să zâcea: Hoţu, şi se chema Olariu Ioane. Acela i-o
fost unchi la femeia mea. El o fost chitighăzan, numa o umblat pân Ardeal în
tânăreţele lui şi cred că dup-acolo o adus el povestea. Când o fost tânăr, o fost
la Resicabánya (Reşiţa), ca lucrător… El o putut fi cam aşe, dă 60 dă ani, când
ne povestea, dară… Asta era cam în 28-29. Eram la socru lu aiesta, lu Bujigan
Petre, la sălaş. Da nu o dată ni-o spus, că eu l-am cerut, că n-am putut să-nvăţ
dânt-o dată povestea” (Hoţopan, 1983, 8).
Dascălii şcolilor româneşti au încercat în repetate rânduri să explice că
elevii români din Ungaria nu pot înţelege opera scriitorului humuleştean,
pe considerentul diferenţelor lingvistice dintre graiul matern local şi graiul
moldovenesc. E vorba însă în primul rând de poziţia adulţilor, pentru care
scrierile lui Slavici ori ale lui Ion Pop Reteganul sunt mult mai accesibile
din punctul de vedere al limbii, decât literatura scriitorilor moldoveni ori
80 Pe poreclă, din magh. csúfnév.
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munteni. Acesta este motivul pentru care Alexandru Hoţopan a încercat
să aﬂe care este acel ţăran român din Ungaria, care l-a citit şi l-a înţeles pe
Creangă. De aceea, la intervale repetate, a revenit cu următoarele întrebări:
Hoţopan: Citit-ai dumitale de la Ion Creangă, poveşti?
Bace Toader: Nu!
Hoţopan: N-ai citit-o nici asta, cu Harap Alb?
Bace Toader: Nu!
Hoţopan: Olariu Ion o auzât-o povestea de la cineva?
Bace Toader: Aceie noi nu l-am întrebat!
Hoţopan : Dumitale, când ai învăţat povestea, ai ştiut carte?
Bace Toader: N-am ştiut.
Hoţopan: Bace Ion Olariu ştiut-o citi şi scrie?
Bace Toader: Nemică. Că bătrânii dâpă vreme cee, numa acela o putut să
ştie o leac’ dă carte, care o fost tată-so cu avere mai mare.(Hoţopan, 1983, 10).
Hoţopan: Dumneata ştii că Harap Alb o fost pusă într-o carte?
Bace Toader: Nu ştiu d-acee.
Hoţopan: Ai văzut carte în care este pusă Harap Alb?
Bace Toader: N-am văzut!
Hoţopan: Ai mai auzit dă la cineva povestea asta, cu Hărap Alb?
Bace Toader: Asta n-am mai o auzât dă la nime… Când m-am apucat dă ea,
atunci îl întrebam pă unchiu Ioane că „Unchiule dară acolo, acolo?…”.
(Arhiva Muzeului Erkel, Giula, banda 143)
Deşi „tradus” în graiul românilor din Chitighaz, basmul lui Harap Alb
povestit de Şimonca dovedeşte atitudinea etică şi estetică a creatorului de
folclor, faţă de funcţia sa de transmiţător al tradiţiei. Condus de legi ancestrale, anterioare apariţiei scrisului, povestitorul consideră o datorie de
onoare a memora şi a reda o naraţiune întocmai cum a auzit-o de la meşterul
său, care, la rândul său, a preluat-o întocmai de la predecesorii lui. Nu este
o sarcină uşoară, deoarece comportă un concentrat şi continuu exerciţiu
de memorie. Pe de altă parte, Şimonca, creator rafinat, este tentat el însuşi
de a-şi lăsa amprenta în naraţiunile pe care le transmite. În cazul Poveştii
împăratului cu tri ficiori, insistă asupra faptului că a povestit-o aşa cum a
auzit-o. Cât de aproape este varianta basmului din Chitighaz de modelul
său, basmul lui Ion Creangă, o dovedesc următoarele comparaţii textuale:
„Amu într-una din zile, cum şedea spânul la ospăţ împreună cu moşu-său,
cu verele sale şi cu alţii câţi se întâmplase, li s-au adus pe urmă la masă şi
nişte sălăţi foarte minunate. Atunci împăratu zice spânului:
– Nepoate, mai mâncat-ai sălăţi de aceste, de când eşti?
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– Ba nu, moşule, zice spânu. Tocmai eram să vă-ntreb de unde le aveţi,
că tare-s bune!… O haraba întreagă aş fi în stare să mănânc şi parcă tot
nu m-aş sătura.
–Te crede moşu, nepoate, dar când ai şti cu ce greutate se capătă!”
(Creangă, 1957, 240)
„Când îi în ceie zî, îi dă mnezăz… Miazăză bună şi şelată.
– No, apoi – zâce – ce-i, nepoate – zâce. Placu-ţi şelăţâle?
– O horoabă-ntreagă aş mânca, unchiule – zâce – să fie!
–No, no – zâce. Te crede unchiu. Numai dac-ai şti tu – zâce – şelăţile cât
dă cu greu să câştigă, n-ai vorbi aşe”.
(Hoţopan, 1983, 24)
Când Harap Alb aduce salată din grădina ursului, împăratul din basmul
lui Creangă i se adresează spânului: „Ce să zic nepoate? Ia, când aş avea eu o
slugă ca asta, nu i-aş trece pe dinainte”. Împăratul din varianta lui Şimonca
are o replică similară: „No, nepoate, eu să am aşe serv ca ş-aiesta, nu să-i trag
palmă, nici pă dânainte nu i-aş trece…”
Vestea răpirii fetei împăratului Roşu e prezentată astfel în basmul lui
Creangă:
„Amu tocmai când era temeiul mesei şi oaspeţii, tot gustând vinul de bun,
începuse a se chiurchiului câte oleacă, numai iaca o pasere măiastră se vede
bătând le fereastră şi zicând cu glas muieratic:
– Mâncaţi, beţi şi vă veseliţi, dar de fata împăratului Roş nici nu gândiţi”.
Bace Toader îşi urmează modelul:
„Atunce, când era încheiată masa şi tăţ mâncau şi beiau, iaca o pasăre apucă
ş-azboară pă dasupra lor, ciripeşte, ciripeşte, şi dî la o vreme grăieşte:
– Da, zâce, mâncaţi şi beţ şi vă petreceţi şi dă fata împăratului Roşu nu vă
gândiţi!”
Şimonca a auzit povestea înainte de anul 1930, de la un bătrân de peste
60 de ani. Acesta lucrase în tinereţe în Banat (la Reşiţa), deci înainte de
unirea din 1918 şi de primul război. Oare în ce condiţii a memorat el basmul
lui Creangă, în urmă cu un secol? Sub puterea carismatică a basmului „cel
mai frumos din literatura noastră”, cum îl numeşte Bârlea, Olariu Ion, zis
Hoţu, ţăran sărac din Chitighaz, a tălmăcit şi a adaptat pas cu pas fiecare
secvenţă, încât naraţiunea să nu-şi piardă unitatea, dar să poată fi totodată
înţeleasă de consătenii lui din Ungaria.
Faptul că basmul a fost regândit din punctul de vedere a lexicului poate
fi argumentat urmărind structurile fixe. Cele paremiologice sunt de o abundenţă barocă la Creangă, dar cu mult mai puţine în varianta din Chitighaz.
Compilatorul nu a introdus decât câteva proverbe caracteristice zonei
sale şi le-a păstrat pe cele prezente la nivelul întregului folclor românesc,
uneori „demontându-le” pentru a le descoperi firul logic: care nu ascultă
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dă părinţi, suferă multe suferinţi; horoia, gândeai că vin porcii dă la purcari
(în varianta lui Creangă: gândeai că mânâncă porcii la jir); mai creşti şi mai
bătrâneşti; dă găini nu vă temeţi, nici dă cocoşi, numa dacă videţi o sălbăticiune, fugiţi în lume (în varianta lui Creangă : apără-mă de găini, că de câini nu
mi-e frică). În ceea ce priveşte recurenţa formulelor stereotipe mediane,
Şimonca introduce fiecare nouă secvenţă a basmului cu variante ale aceleiaşi formule, din 4–6 versuri, pe care Creangă o foloseşte într-o situaţie
unică, la plecarea feciorului mai mic al împăratului către ţara unchiului
său. Formula lui Creangă este: Se cam mai duc la împărăţie, / Dumnezeu să
ne ţie, / Că cuvântul din poveste / Înainte mult mai este. Şimonca foloseşte
versurile: Tăt s-o dus multă lume-mpărăţâie / Dumnezo să ne mai ţâie / Multă
lume albă, / Dumnezo să ne aibă, completându-le în celelalte cazuri cu: Ca
poveste s-o putem spune, / S-o-nveţe şi cel ce n-o şti şi, respectiv, cu: Până la
sfârşitu vieţî noaşte, / Cu pace şi cu sănătate.
Ipoteza că Hoţu, cel care a introdus Povestea lui Harap Alb în circuitul
folclorului narativ din Chitighaz, a memorat varianta humuleşteanului,
poate fi susţinută şi cu câteva „stângăcii” de traducere, reﬂectate în calcuri
lingvistice. Când împăratul Verde organizează un festin, Creangă descrie
„un ospăţ foarte mare în cinstea nepotu-său, la care ospăţ au fost poftiţi cei mai
străluciţi oaspeţi”. Numai că la Chitighaz ospăţ are un singur sens, acela de
„nuntă”, în timp ce pentru oaspeţi este folosit termenul „goşti”. În acest
caz, Şimonca, deşi nu poate rezolva dilema nunţii apărute din senin, fără
mire şi mireasă, încearcă să explice vag situaţia: „O făcut o nuntă mare.
D-aşe, c-o chemat tăţ domnitorii dân preajma lui şi pă cine-o fost mai aproape,
ş-o făcut nuntă… ca când ar fi foastă, dară, o cină”.
În dorinţa sa de a aclimatiza povestea moldovenească, povestitorul Olariu,
ori poate Şimonca, aduce unele completări diferitelor motive ale basmului.
Când Hoţopan i-a adus la cunoştinţă chitighăzeanului că basmul său este
mai „complet” decât al scriitorului Creangă, Şimonca , dintr-un fel de etică
profesională de breaslă, încearcă să-l disculpe pe scriitor : „Să-ţ mai spun: o
mai fost aice, la noi, on om care era highiduş (lăutar), Ciotalău, aşe-i zicea. Şi
el ştia poveşti. Dă unde-o auzât el şi le-o furat? Da şi el o spus o poveste pă care
o am fost auzâtă eu înainte dă acee, şi el altcum o a spus. Este dăosebire întră
poveşti”. Partea introductivă a basmului, bruscă la Creangă (Amu cică era
odată într-o ţară un crai care avea trei feciori. Şi craiul acela mai avea un frate
mai mare…), cuprinde în varianta lui Şimonca o genealogie amănunţită a
împăraţilor, cu explicaţia onomasticii acestora. După Şimonca, a existat
odată un împărat mare, încât „toată lumea era su’ brâca lui”. Având acesta
trei fii, după moartea sa, urmaşii au împărţit lumea în „tri lături: sfânţâtu,
mneazăzî şi răsăritu. Pă mneazănoapte nu s-or tras. Oare dâr ce nu s-or tras?
Or ştiut că acolo-i frig!” Explicând numele împăraţilor lumii, Teodor Şimonca
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ar fi putut crea revelaţii, la timpul cuvenit, printre adepţii lui Max Müller,
în privinţa originii solare a basmului. Împăratul de la răsărit e Împăratul
Alb, „că albe dă zâuă”. Cel de la miazăzi e Împăratu Verde, „la amiază-i mai
cald, el creşte toată verdeaţa”. Iar împăratul de la apus şi-a primit numele
după culoarea soarelui care asfinţeşte spre partea de lume în care stăpâneşte el, Împăratul Roşu.
În basmul lui Creangă există acel efect clasic de compoziţie în care un
obiect care pare inutil va avea în cuprinsul fabulei un rol determinat: Harap
Alb poartă cu el blana de urs în care se îmbrăcase tatăl său cu scopul de
a pune la încercare vitejia fiilor, cu un scop apotropaic : o aruncă în faţa
ursului, stăpân al grădinii cu salată. Şimonca insistă asupra motivului cu o
completare logică: blana era a unei fiare ucise de Împăratul Alb, în tinereţe.
De altfel, pe parcursul naraţiunii povestitorul revine asupra faptului că
Harap Alb calcă pe urmele tatălui său, la propriu, urmând întocmai căile
iniţiatice străbătute odinioară de strămoşul său. Ursul a cărui blană o
păstrează într-un sac, până la momentul cuvenit, fusese a fostului paznic
fioros al salatei. Astfel, Harap Alb se întâlneşte de fapt cu o ursoaică, soţia
şi moştenitoarea ursului doborât de tatăl său, care, când miroase blana,
îşi recunoaşte soţul şi începe să-l bocească: „Şi când o strâgat, or vinit mai
mulţ urşi, pui d-ai ei, oă ce ştiu eu ce, numa că mai mulţ or vinit şi s-or tânguit
acole, la piele”.
În timp ce povesteşte, Toader Şimonca pare timorat de eventualitatea
că ar putea scăpa din vedere un amănunt, un personaj. Când Harap Alb îşi
formează ceata sa de un carnavalesc bizar, povestitorul cere ajutorul culegătorului la a-i număra pe adjuvanţii eroului: „– Amu câţi îs? – Cinci! – Cinci îs?
Cu el, cu tăt, cu Hărap Alb? – Da!” Însă Hoţopan a greşit numărătoarea, erau
şase! În grila de memorizare a povestitorului atâţia trebuiau să fie: şase.
De aceea, încurcat că a „pierdut” un personaj, Şimonca inventează altul, pe
Zdranţa. În varianta publicată de Alexandru Hoţopan, personajul Zdranţa
face şi el parte, alături de cele clasice, din alaiul lui Harap Alb, având câteva
apariţii nesemnificative în acţiunea de salvare a fetei Împăratului Roşu.
Peste câteva luni de la înregistrare, Hoţopan revine asupra personajului,
cerând de la Şimonca o „carte de vizită”. Însă – stupoare! – bace Toader nu
recunoaşte că el l-ar fi creat pe Zdranţa, de care pretinde că nici n-a auzit:
„Zdranţa?… Stai numa!… Atâta, că ei or fost zdrenţoşi!… He! Nu, nu! Ia, numa,
mai spune-i o dată! Unu: Jerila, doi: Flămânzâla, apoi Sătila, Păsărila şi Ochila.
Şi cu el, cu Hărap Alb, or fost şase! Zdranţa nu să ţâne dă poveste!”
Povestitorul mărturiseşte că în timp ce actualizează basmul, el, ca unul
care-i cunoaşte derularea, trebuie să fie foarte atent, să nu altereze succesiunea prestabilită a episoadelor divulgând numele de Hărap Alb înainte
ca protagonistul să-l fi primit de la spân: „Pân’ acole n-o fost el Hărap Alb.
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Num-atunci i-o pus Hărap Alb când spânu l-o prins, în Ţara Spânilor”. Cuvântul spân este însă necunoscut în lexicul activ al graiului din Chitighaz, de
aceea povestitorul a făcut cercetări pentru a-i aﬂa sensul: „Spân: asta-ntreb
dămult. Şi când am fost prunc, îm spunea Bessenyi István bácsi…M-o spus
că… spânatic, aşe să zâce cătă acie care nu au musteţe, nu creşte barbă. Şi-s
mai răutăcioşi oamini…” (Hoţopan, 1983, 9). Alături de omul cu părul roşu,
omul spân reprezintă pentru comunităţile tradiţionale modelul alogenului,
al intrusului. În timp ce omul cu părul roşu a devenit prototipul străinului
de rasă, concret, al evreului (Oişteanu, 2001, 79), spânul este o excepţie
de la natură prin sexul său nedeterminat. Nefiind nici bărbat, nici femeie,
spânul este neomenos, rău, perfid.
Căutând sursa variantei din Chitighaz a Poveştii lui Harap Alb, Alexandru Hoţopan analizează observaţiile lui Ovidiu Bârlea asupra naraţiunii
publicate de Koeváry / Chioreanu Ion în 1892, în numărul 253 al Gazetei
Transilvaniei. Culeasă din Betfia, mic sat românesc între Oradea şi Băile
Felix, această variantă bihoreană nu pare a fi de origine livrească, deşi a
apărut la 15 ani după basmul lui Creangă (Cf. Bârlea, 1967, 71–72). Având
în vedere spaţiul în care au coexistat la începutul secolului trecut varianta
din Chitighaz şi cea din Bihorul apropiat, Hoţopan, convins de originea
cultă a basmului Povestea împăratu cu tri ficiori, lasă loc deschis ipotezei
că motivele din basmul lui Creangă au circulat şi în Transilvania: „Teodor
Şimonca şi înaintaşii săi poate nici n-au făcut altceva, decât să „îndrepte” – pe
baza tradiţiilor locale – „greşelile” lui Creangă, înlocuindu-le cu modificări
înrădăcinate în versiunile locale mai vechi”. (Hoţopan, 1983, 12). Şansele
receptării unei creaţii sunt direct impuse de particularitatea grupului etnic
de a asimila numai „ceea ce era conform cu structura sa mentală şi cu nivelul
său spiritual.” (Eliade, 1939, 2).
Ca şi în cazul basmului Gruia, din repertoriul lui Vasile Gurzău, originea
cultă a naraţiunii povestite de Şimonca e de necontestat. În aceste cazuri
intervine fenomenul de refolclorizare, prin care o creaţie populară se
întoarce, prin mijlocirea cărţii, în mediul în care a fost creată, dovedind
puterea de circulaţie a literaturii orale în spaţiu şi timp. Atât poveştile lui
Ion Creangă cât şi cântecul bătrânesc despre Novăceşti sunt considerate
de Ion Cuceu ca reprezentative pentru receptivitatea povestitorului faţă
de literatura populară publicată. Însumând răspunsurile la chestionarele
aplicate unui lot de 73 de povestitori de diferite vârste, Cuceu constată
„vechimea influenţei livreşti asupra povestitului viu. Încă din primele decenii
ale veacului nostru cartea începuse să joace un rol din ce în ce mai important în
viaţa naraţiunii orale.(…) Refolclorizarea este un procedeu complex, stratificat
prin aportul diferenţiat al unor categorii de cititori, contribuţia cea mai preţioasă
având-o povestitorii consacraţi” (Cuceu, 1999, 189).
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Tradiţia populară românească din Ungaria a fost printre puţinele elemente
care au menţinut o anumită formă a conştiinţei de identitate naţională.
Povestitorii rămaşi fără ascultători în comunităţile etnice româneşti din
Ungaria îşi datorează solitudinea – ca în toate societăţile moderne –
schimbării mediului şi codului cultural tradiţional, dar şi tragicului aspect
al pierderii codului lingvistic. Naraţiunile populare publicate până acum,
culese de la românii din Ungaria, constituie nişte depozite valoroase mai
ales prin latura etnicităţii lor.

Manuscrisul
povestitorului fără ascultători
Relaţiile lui Alexandru Hoţopan cu informatorii săi au fost mai mult
decât nişte relaţii profesionale. Cu Mihai Purdi, cantorul bisericii din Otlaca
Pustă şi pantofar „amator”, Hoţopan s-a întâlnit înainte de 1970. Pe atunci,
culegătorul era redactor al săptămânalului Foaia noastră, iar Purdi era cel
care difuza gazeta românească în micul sat bichişean. Când a ieşit la iveală
faptul că Mihai Purdi ştie poveşti, Hoţopan i-a propus să se producă în faţa
magnetofonului, dar Purdi a refuzat şi a ocolit tema câţiva ani. Folcloristul
crede că a reuşit să înţeleagă cauza refuzului: prestigiul local pe care îl avea
Purdi. Pe de-o parte, era om credincios şi cantor la biserică, o ocupaţie cu
responsabilitate civică. Seriozitatea cu care povestitorul din Pustă îşi trata
datoriile cetăţeneşti rezultă şi din faptul că, devenit membru de partid în
1945, iese din rândurile acestuia după evenimentele din 1956. Pe de altă
parte, Purdi fusese cândva un povestitor activ, dar nu locvace. Povestea
rar, la rugăminţi insistente, în timpul muncilor monotone, ca prăşitul ori
dezghiocatul porumbului. În ultimul timp însă, Purdi nu mai avea ascultători. Memoria îi slăbise, avea nevoie de un timp mai lung de gândire pentru
a broşa elementele narative în ordinea precisă, aşa cum le auzise cândva.
Povestitul constituia pentru el un act de respect faţă de tradiţie. De acest
lucru şi-a dat seama Alexandru Hoţopan când povestitorul a acceptat
totuşi să fie înregistrat cu o poveste ce cuprindea şi o piesă muzicală, un
cântec pe care informatorul s-a arătat dispus să-l interpreteze la microfon,
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pentru a reda melodia. E vorba de naraţiunea Pavăl Căpitanu. Înregistratul
poveştii a mers greu, deşi Purdi a declarat că „toată noaptea m-am gândit
la ea”, argument al faptului că uitase poveştile şi era nevoit a le re-crea cu
efort. Ideea poveştilor manuscrise a venit chiar de la Purdi: pe neaşteptate
i-a trimis lui Hoţopan o scrisoare care cuprindea povestea Un om cu trei
feciori vrednici. Atunci, culegătorul i-a dăruit un creion şi un caiet şi l-a rugat să scrie toate poveştile pe care şi le aduce aminte. Purdi a aşternut pe
hârtie 27 de poveşti. Dintre acestea, numai 12 au văzut lumina tiparului
în limba română, în transcrierea lui Alexandru Hoţopan, care a încercat
să rămână fidel textului, corectând greşelile de ortografie şi punctuaţie şi
redactând textul în dialoguri (Hoţopan, 1977). Transcrierea poveştilor se
aﬂă la Muzeul Erkel din Giula, iar manuscrisele originale se aﬂă în arhiva
secţiei de etnografie a Academiei Maghiare. Toate cele 27 de piese au văzut
lumina tiparului în ungureşte, în tălmăcirea lui Ignác Rózsa, traducătoarea
operei lui Mihail Sadoveanu în limba maghiară (Hoţopan, 1982).
Mihai Purdi s-a născut la Otlaca Pustă, (pe atunci aparţinând judeţului
Arad, cu numele de Medgyespuszta), în 1904, ca cel mai mare dintre cei
şase fii ai unei familii sărace. A încetat din viaţă în 1978. Nu a părăsit decât
rareori satul natal. Încă din copilărie a fost slugă apoi rândaş la stăpâni
maghiari, români, germani şi slovaci. Nu a fost recrutat în armată. Poveştile le-a învăţat mai ales de la bunicul său, Grăvilă Purdi. Bătrânul, orb
şi imobilizat la pat în ultimii ani ai vieţii, le povestea nepoţilor în serile
lungi, de iarnă. În afară de basme, depăna amintiri din „cătănia” petrecută în armata austro-ungară şi întâmplări din timpul când a cutreierat, ca
dulgher şi zidar, prin Muntenia şi prin alte locuri din România. În timp
ce povestea, verifica atenţia nepoţilor cu o formulă stereotipă, învăţată în
dormitorul soldaţilor imperiali: când el rostea în ungureşte „parola” csont
(os), cei care încă nu dormeau îi răspundeau leves (supă). Această tactică de
menţinere a atenţiei auditoriului este prezentă atât în folclorul românesc
din Ardeal şi Bucovina (Cf. Bârlea, 1966, I, 79), cât şi în folclorul maghiar.
În afară de piesele învăţate de la bunicul său, Purdi a deprins poveşti de la
un otlăcan, Burde, după cum mărturiseşte în debutul naraţiunii cu titlul
Pavăl Căpitanu: „O poveste dân bătrâni, auzâtă dă la Burde Bătrânu (Moise
Otlăcan)”, precum şi de la unchiul său, Petre Guler.
Mihai Purdi nu a ascultat poveşti, nu a povestit şi nu şi-a scris poveştile în limba maghiară, deşi vorbea bine ungureşte. Cuvintele şi expresiile
ungureşti din textele sale apar – ca şi în naraţiunile lui Gurzău şi Şimonca
– mai ales pentru termenii neologici cărora nu le cunoaşte corespondentul
în româneşte sau pentru termenii arhaici pe care nu e sigur că cititorii săi îi
vor înţelege. Maghiarismele folosite sunt fie preluate ca atare, fie adaptate
limbii române prin folosirea afixelor şi desinenţelor, devenind astfel elemente dialectale, specifice graiului local: Era on ficior dă stăvar, adecă on csikós
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legyény; Eu mă duc în lume, oă sar dân emelet (etaj) jos; Pă vreme ciie încă nu
ierau puşte, numa aveu coardă cu arc uă cum zâcem noi „nyílpuska” (arbaletă),
şi sabie şi suliţă. Nu iereau atunci nici tancuri, nici repileauă (magh. repülő =
avion), numa cu cămile şi cai; No, dacă or ajuns la toltiş (drum amenajat), or
dăsprins calu dân lougău (piesă de harnaşament cu care se prinde al treilea
cal la căruţă) şî l-or legat dâpă cocie (căruţă).
Kovács Ágnes81 a pus în atenţia folcloriştilor români poveştile lui Purdi.
În scopul întocmirii tipologiei textelor, a colaborat cu Corneliu Bărbulescu
şi Sabina Stroescu, s-a consultat cu directorul Institutului de folclor din
Cluj, Ion Cuceu.
Repertoriul lui Purdi cuprinde basme propriu-zise, mitice şi eroice
(Făt-Frumos, Împăratu Răţoi şi vrăjitoare, Măzărean şi cielalţi, Şerpele, ginere
la împăratu),un basm cu animale (Lupu şi cătana), snoave (Câlţu Bătrânu,
Iuane cu inima bună, Ivan, popă dă ţâgan) şi povestiri realiste (Calul cel belit,
Întâmplare de la Ciaba, Capra o mâncat păsuşu).
Într-o evaluare a performării şi receptării povestirilor prin prisma constatărilor lui Roger D. Abrahams asupra contextelor socioculturale, Mihai
Pop arăta că: „Povestitul este act de comunicare prin care partenerii, povestitorii
şi ascultătorii, îşi transmit informaţii prin discursuri formalizate. În mediile de
cultură orală, dar şi în cele cărturăreşti, povestitul are loc întotdeauna prin viu
grai. Este un act de vorbire care, spre deosebire de actele colocviale, este conotat
artistic, deci face parte, în sensul lui I. M. Lotman, din sistemul secund de semne.” (Pop, 1990, 9). Însă performerii de naraţiuni lungi şi sofisticate, care
cer timp de expunere şi auditoriu pacient, nu mai regăsesc ocazii propice
în mediul social actual. În afară de această realitate, pentru povestitorii
români din Ungaria intervine şi pierderea limbii române din partea copiilor,
cei care, eventual, ar putea fi ascultători de basme. Poate Mihai Purdi a vrut
să ne comunice o dorinţă ascunsă atunci când şi-a încheiat povestirea Câlţu
Bătrânu cu formula: Povestea m-i s-o gătat, / E vremea dă culcat. / Eu prinsăi
puricile dă spinare / Şi dădui cu el în căldare. / Prinsăi puricile dă ureche / Şi
dădui cu el dă părete, / Mai mincinos cine m-a crede, după care adaugă: „Copii,
care vreţ s-o-nvăţaţ, viniţ la mine, la iarnă, apu s-ascultaţi!”
Deşi nu-şi comunică repertoriul prin viu grai, ori poate tocmai datorită
faptului că îşi scrie poveştile, Mihai Purdi e singurul povestitor din Ungaria
care introduce în naraţiunile sale o serie mai vastă de structuri paremiologice şi chiar „poveşti în poveşti”: într-un sat, trăia on prunc sărac, ca vinere
81 Folclorista Kovács Ágnes a fost strănepoata lui Benedek Elek, cunoscut
culegător, cel care a editat numeroase colecţii de basme şi balade secuieşti şi
maghiare. Născută la Cluj (în 1919), cunoştea bine limba română. Ca cercetător
ştiinţific al Secţiei de cercetări etnografice a Academiei Ungariei, s-a ocupat
îndeaproape de fenomenul povestitului la românii din Ungaria.
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d-ângă Paşti; bătrânul împărat se autopersiﬂează: bine zâc bătrânii că dacă
omu bătrâneşte, iară-i prunc; un personaj încăpăţănat ţâne d-a lui, ca orbu dă
bâtă; cel care meditează în loc să acţioneze rămâne ca Doara dă ghezeş; o fată
de împărat e atât de urâtă, încât când mere-afară cu capu gol, fug vacile dân
ocol. Frumoasa satului nu e atrasă de cei care o peţesc: Care-m vine, nu-i dă
mine. Care-m place, bai nu-m face. Într-un moment al basmului Petrica cu tri
purcei, imaginea porcilor jucând pe melodia ﬂuierului fermecat, activizează
în memoria povestitorulu un episod autobiografic: „Îm pare că-i văd şi eu
cât dă mândru jucau marşu, adecă le juca dă ducă, ca la noi când eram ficiori.
Meream duminecă după mneazăzi la joc şi seara, când să-nsăra, atunci meream
tăţi acasă. Apu bace Gheorghe Dadu ne zâcea dă ducă. Ş-apu şi noi ieşam dân
casă şi dân ocol tăt jucând, ca purceii lu Petrică”.
Modalitatea pe care Purdi este constrâns să o adopte pentru a-şi comunica
repertoriul narativ nu a alterat oralitatea creaţiei folclorice. Manuscrisele
sale au un caracter colocvial, aspectul lor grafic nu respectă nici o convenţie:
nu sunt propoziţii, cuvintele au o morfologie aleatorie, iniţialele apar unde
doreşte scriitorul, nu sunt alineate, nici dialog, particularităţile de grai
sunt redate cu litere maghiare. Ortografia nu are însă de-a face cu stilul.
Povestitorul conversează necontenit cu receptorul său: „Săraca era tare
frumoasă (…). Îm pare că ş-amu o văd. Ave o faţă frumoasă şi uăchi frumoşi, o
voarbă plăcută, aşe, dă şi dumnevoastră v-ar plăce, dacă o aţi vide. Era săracă dă
bani, da era găzdoaie dă minte”. În timp ce personajul principal din basmul
Nuştiule se plimbă prin curte, ca Adam când era sângur în rai, iubita sa îl
priveşte de la unul din etajele palatului, „d-acolo, dă sus. Aciie nu ştiu, câte
etaje o avut palota, că o fost întunerec şi nu le-am putut anumăra”.
Povestitorul fără ascultători trăieşte tragedia pierderii funcţiei în comunitate, în cadrul grupurilor etnice această funcţie fiind însuşi modelul
perpetuării tradiţiei specifice. Mai ales povestitorii în vârstă, activi într-o
anumită perioadă, „ajung să regreseze până la nerecunoaştere. O sărăcie şi o
epuizare artistică dureroasă, descurajantă, se aşterne parcă peste existenţa lor.
Pe de altă parte, însă, ei continuă să trăiască din prestigiul câştigat anterior”
(Pop – Nagy, 1969, 265). Un povestitor talentat poate recurge la meşteşugul
scrisului, dacă-l stăpâneşte într-o oarecare măsură, în momentul în care
comunitatea nu-l mai solicită să povestească nici la sapă, nici la nuntă, nici
la priveghi. Deşi funcţia povestitorului în cadrul grupului nu mai poate
fi refăcută, repertoriul său şi al maeştrilor săi e astfel salvat într-o altă
dimensiune culturală.
În folcloristica maghiară, manuscrisele ţărăneşti sunt considerate a-şi
avea originea în vechea practică a însemnărilor pe cărţi de cult (Biblie) ori
pe calendare populare. Înţelese ca prelungiri ale literaturii memorialistice din secolul al XVIII-lea, scrierile populare ungureşti sunt în general
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autobiografice, adesea în versuri, având caracter de „cronică de familie”.
Unele manuscrise cu un conţinut baroc, descriind viziuni alegorice ale unor
persoane reale ori minuni de esenţă religioasă, localizate, au circulat pe
parcursul mai multor generaţii, fiind recopiate, completate, colportate, ca
în cazul celui alcătuit în 1751 de un Schultz György, cusător de nasturi.
Manuscrisul acesta a devenit, prin numeroasele variante în care a fost
rescris, un fel de „literatură de buzunar” la modă (Cf. Küllős, 1988, 260).
Cercetătoarea Dégh Linda a alcătuit o colecţie monografică a repertoriului povestitorului Pandur Péter în care, pe lângă naraţiunile notate de
folcloristă, se găseşte şi o autobiografie nuanţată a povestitorului, întocmită de el însuşi, în formă manuscrisă (Dégh, 1942, I, 53). Culegătorul
basmelor românilor timoceni, Cristea Sandu-Timoc, menţionează şi el că
o parte a basmelor din colecţia sa (Sandu-Timoc, 1988) i-au fost transmise
de informatori în scris, cu litere chirilice (Datcu, 1998, II, 198).
Cazul lui Mihai Purdi nu este izolat. În 1993, Florica Şimonca din Otlaca
Pustă, poate după modelul lui Purdi, care a avut un modest beneficiu material
în urma publicării naraţiunilor sale, mi-a prezentat un manuscris în care
notase toate creaţiile folclorice pe care şi le amintise, sub titlul Amintire dă
când am fost tânără şi până la bătrâneţe le-am păzit în sine. Rămânând iniţial
să ne înţelegem la preţ, după o perioadă, Florica Şimonca s-a răzgândit şi a
renunţat la planul de a-şi vinde manuscrisul. Considerându-l parcă o datorie încheiată, nu s-a mai interesat niciodată de soarta lui. Caietul vechi, cu
coperţi groase, conţinuse iniţial însemnări ale fiului său mai mare, stabilit
la Budapesta. Suferind de o boală de ochi, acesta a rămas cu timpul nevăzător, în imposibilitatea de a folosi scrisul. La începutul anilor 1990, acest
fiu a decedat. Mama sa a rupt paginile cu însemnări din caiet, iar pe cele
rămase şi-a alcătuit cu efort propriul manuscris folcloric. Florica Şimonca
nu a învăţat să scrie româneşte, de aceea foloseşte alfabetul maghiar. Manuscrisul e greu de descifrat sub aspect grafic, însă textele pot fi receptate
cu uşurinţă, având nu numai cursivitate, dar şi stil. Ca şi în cazul poveştilor
lui Purdi, caracterul oral nu a avut de suferit. Deşi în cazul manuscrisului
folcloric, receptorul nu are posibilitatea de a deveni un interlocutor activ,
bătrâna din Otlaca nu ţine seamă de acest fapt. Ea se străduieşte chiar să
redea caracterul sincretic al cântecelor lirice pe care le reactualizează în scris,
notând intervenţiile melodice cu „Trai, lai, lai…”. La sfârşitul strigăturilor de
nuntă adaugă „U-iu-iuu” iar după catrenele strigăturilor de joc, scrie câte un
„Bine zâce”, „Hop, ni” ori „Ale, hop”. De altfel, mi-a mărturisit că în timp ce
scria cânta, recita ori povestea cu voce tare, pentru a auzi dacă „sună bine”.
Manuscrisul Floricăi Şimonca cuprinde cântece lirice, strigături, două
descântece (dă durere dă ghinţi şi dă soare săc) şi două snoave (Moşu cu baba
şi Fiuţă şi părintile).
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Reevaluând definirea folclorului românesc, despre care se afirmă, în
general, că are un caracter exclusiv oral, Nicolae Constantinescu precizează
că unele categorii folclorice ca scrisorile versificate, „verşurile” la mort,
caietele de amintiri se transmit şi, mai ales, se conservă prin scris: „Se poate,
de aceea, spune că nu tot folclorul este oral, după cum nu tot ce se transmite
pe cale orală, prin viu grai, de la persoană la persoană, direct, nemediat, este
folclor.” (Constantinescu, 2000, 152).
Principalul motiv pentru care ţăranii recurg la o practică străină lor (căci,
judecând după aspectul manuscriselor, efortul mâinii şi al minţii neobişnuite
cu sistemul scriptural e evident) este intuirea unui pericol: acela de pierdere
a unei moşteniri. Subliniind caracterul de complex muzeal al caietelor de
tradiţii, al manuscriselor folclorice, Otilia Hedeşan consideră că transcrierea
textelor orale „reprezintă un fenomen bine definit în satul românesc, chiar dacă
nu este un fenomen general sau de proporţii impresionante. Aceste transcrieri
fixate pe caiete au fie menirea de a oferi soluţii retorice pentru situaţii diferite,
fie pe aceea de a consemna tradiţia. În acest al doilea caz, consemnarea poate
viza notarea exactă a unor repertorii rituale impresionante, a căror memorare
orală este periclitată (…)”.82
În tradiţia românilor din Ungaria există posibilitatea ca o anumită specie
folclorică să se fi propagat, cel puţin în ultimul secol, exclusiv prin scris.
Este vorba de acele creaţii aparţinând speciei funerare denumite „cântece de petrecut”, acele „verşuri” la mort, cunoscute şi ca „ietăciuni” iar la
Micherechi ca „hore ale mortului”. În lucrarea Folclorul. Obiect, principii,
metodă, categorii, Gheorghe Vrabie arată că: „Bocetele sau cântecele funerare
sunt legate de felul de a fi al fiecărui popor, de cercul în cadrul căruia au luat
naştere şi circulă şi, mai cu seamă, de evoluţia societăţii. Cele mai recente pot
fi socotite versurile populare create de dieci ori de preoţi, o literatură pseudofolclorică mediocră şi fără o circulaţie largă în rândul maselor. Deseori, temele
dezvoltate aparţin legendei biblice, încep cele mai multe cu versuri asupra nimicniciei vieţii, având deviza antică fortuna labilis. După această parte lirică
meditativă, urmează o înşiruire lungă biografică în care nu lipsesc – în versuri
– date privind pe medic şi reţeta care n-a avut nici un efect, suferinţa grea şi
îndelungată.” (Vrabie, 1970, 346).
Domokos Sámuel a investigat repertoriul de „hore ale mortului” al lui
Teodor Sava din Micherechi. Cercetătorul ajunge la concluzia că aceste
creaţii ocazionale relativ recente au pătruns în comunitatea din Micherechi
în anul 1921. În acest an, a venit în comună un anume Ion Roxin, originar din Bihorul românesc. El a rămas în Micherechi timp de opt ani. În
82 Hedeşan, Când ţăranii încep să scrie… Despre caietele de consemnare a
tradiţiilor, prelegere susţinută la Colocviul Internaţional „Cultura memoriei în
Europa Centrală”, Timişoara, 27–28 aprilie 2001 /în curs de publicare/.
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acest timp, pentru că biserica ortodoxă nu avea diac, Ion Roxin împreună
cu localnicul Teodor Sava au cântat împreună la slujbele şi procesiunile
bisericeşti. „I. Roxin ştia cântece de rămas bun de la morţi şi a fost chemat la
înmormântări, unde el, împreună cu T. Sava, a cântat cântece lungi, făcute de
I. Roxin. La urmă, de la I. Roxin şi Sava a învăţat cum trebuie cântate astfel de
cântece, numite de ei horele morţilor. Nu peste mult, el l-a întrecut pe Roxin în
cântecele de mort” (Domokos, 1989, 5). Teodor Sava a cântat hora fiecărui
decedat din comunitate până în 1966, când s-a stins şi el.
Creaţii lungi, care povestesc în versuri viaţa decedatului, pe aceeaşi
melodie monotonă, „horele morţilor” erau citite şi nu reproduse din memorie. Scrisul avea în acest caz o funcţie practică imediată, fără intenţia
„depozitară” a altor manuscrise folclorice. Creatorul, fiind şi interpret, a
prezentat fiecare variantă, conţinând o anumită grilă retorică şi o serie de
formule stereotipe, pentru o ocazie rituală unică. Constituind numai un
„model”, o „horă a mortului” rămânea o poezie ocazională, cu destinaţie
individuală. Faptul că aceste creaţii au fost denumite „hore” implică percepţia lor ca produse laice, căci, la Micherechi, piesele lirice cuprinse în
ritualul religios sunt numite „cântări”. Termenul „horă” ca element coregrafic nu este cunoscut în comunitate, manifestările tradiţionale de dans
sunt numite generic „joc”.
O parte a manuscriselor lui Teodor Sava au fost păstrate la biserica din
Micherechi şi i-au servit drept model succesorului acestuia, cantorul Vasile
Poiendan. După moartea lui Poiendan, nici un alt bărbat din comunitate
nu a preluat perpetuarea tradiţiei „horei mortului”. Ana Iuhas, prescurăriţa
comunităţii, cea care cocea produsele de panificaţie necesare ritualurilor
bisericeşti, a simţit această rupere a tradiţiei ca pe o impietate faţă de
morţii comunităţii. Pentru ca ceremonialul funebru să fie complet, ea a
continuat să compună pe parcursul a mai multor decenii „hore ale mortului”
pentru fiecare decedat din Micherechi. Femeie fiind, nu avea posibilitatea
de a le interpreta. Astfel, creaţiile au rămas, alături de modelele volante
ale lui Sava şi Poiendan, în trei caiete voluminoase. Pentru fiecare „horă”,
autoarea a specificat numele decedatului căruia i s-ar fi cuvenit şi data la
care acesta a fost înmormântat. Numele şi prenumele decedatului nu sunt
cele oficiale, ci cele „interne”, sub care este cunoscut în comunitate, deseori
însoţite de apelative care marchează grade de rudenie: nană Ană a Locuţî,
nană Rafilă a Cioki, mama lu Tibi, Mărişkă lui Bogyo, Ioni Chişi a Floari Covaci,
Iuane Sfătului, Floare Jendarului, Săvita Cizmaşului.
Observând nivelul artistic al colecţiei de manuscrise ale „horei mortului”
din Micherechi nu putem aduce argumente în favoarea valorii estetice a
acestora. Se remarcă totuşi încărcătura afectivă a pieselor destinate celor
morţi în război şi înhumaţi printr-un ritual simbolic. Nu e exclus ca răzÎN COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE, DIN CÂMPIA UNGARĂ
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boiul să fi jucat un rol important în lărgirea ariei de existenţă a acestor
creaţii ceremoniale, deoarece bărbatul decedat pe front sau în prizonierat
nu îndeplinea cerinţele tradiţionale impuse de ritualul marii treceri. Mortul
era, în acest caz, în imposibilitatea de a-şi lua creştineşte rămas bun de la
rude, de a primi sărutarea de pe urmă, de a se împăca, de a ierta, de a se
integra „curat” în noua stare.
Prescurăriţa Ana Iuhas, pe lângă perpetuarea latentă a „iertăciunilor”,
încearcă să sistematizeze în caietele sale momentele importante din viaţa
comunităţii, prin prisma dispariţiilor personalităţilor importante. Cu
scopul evident: „ca să rămâie”, ea reia prin transcriere „hore ale mortului”
compuse de predecesorii săi, completându-le cu date „istorice”. Astfel a
procedat şi cu versurile compilate de Vasile Poiendan la moartea preotului
Ioan Olah. În acest caz, având în vedere prestigiul decedatului, cantorul a
interpretat două „hore ale mortului”. Prima cuprinde opt catrene în care
decedatul îşi ia rămas bun de la turma pe care a păstorit-o. Preotul Olah
n-a fost micherechean nativ, iar „iertăciunile” sale au în centrul tocmai
motivul „adaptării” străinului la comunitatea în care trebuie să joace rolul
de conducător spiritual: „Pământul nu m-a fi greu / Că şi eu sunt făcut din el
/ Şi el tare m-a iubi / Că în lume m-o străini. // Preşedinte Mihai / Atâta iubire
ai / Mă vezi că mi-s prea străin / Şi ţie îţ zic rămas bun. // Sfătule Iuane şi
Gheorghe / Tăt lângă mine aţ stat / Să mă aşezaţi aţ umblat / Să fiu străin nu
m-aţ lăsat //. Ana Iuhas precizează pe marginea versurilor: „Fostului nostru
Părinte sufletesc Ioan Olah. A trăit 68 de ani. Au murit 1973 octo. 29, lune, la
9 ceasuri seara, dus la biserică. Hora mortului s-o cântat în 30 seara dă cătă
Vasilie Poiendan, sprijinitorul Bisericii noastre, ajutor cantor”. A doua creaţie
a fost audiată de un public mai larg decât cel de la priveghi: „1973, 31 oct.
S-o cântat la biserică. Serviciul s-o început la jumătate la nouă, până la on ceas
după masă. 10 preoţ or slujit”. În afară de „ale mortului” în limba română,
Ana Iuhas consemnează şi o scurtă poezie în ungureşte, creaţie proprie, la
care adaugă precizarea: „Asta nu s-o zâs. Numai amintire”.
Cele peste o sută de „hore ale mortului” lăsate de Ana Iuhas reprezintă
într-adevăr un muzeu în care sunt expuse: o inovaţie în cadrul ceremonialului funebru al ortodocşilor din Micherechi, „hora mortului”, care a
rezistat din 1921 până la începutul anilor 1980, mai multe zeci de nume
româneşti, un model al graiului micherechean „îngrijit”, „povestea” mai
multor vieţi. Aceste „documente” „trebuie citite de oamenii din viitor, fiindcă
sunt memoria unei generaţii. Ele trebuie parcurse de către diverse categorii de
persoane care, prin profesia lor, sunt gestionarii memoriei comunitare, iar dintre
aceştia etnologii şi istoricii par oamenii cei mai potriviţi”83.
83 Hedeşan, idem.
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Concluzii
Formulând conceptele descrierii etnografice, François Laplatine preciza:
„Actul de a vedea, educat prin modele (alias moduri) culturale, este strâns legat
de acela de a prevedea şi de a revedea, iar, în aceste condiţii, deseori cunoaşterea
nu este altceva decât o recunoaştere a ceea ce ştim deja. Cel mai adesea, a vedea
înseamnă – prin faptul că implică memorare şi anticipare – speranţa că vom
găsi ceea ce aşteptăm, iar nu ceea ce ignorăm sau ne sperie, astfel încât ni se
poate întâmpla să nu credem ceea ce am văzut, dacă acest ceva nu corespunde
aşteptărilor noastre. Aşa cum scrie Pierre Francastel, «Nu vedem decât ceea ce
cunoaştem sau ceea ce putem cel puţin integra într-un sistem coerent.»” (Laplatine, 2000, 40). În acest context, ca tributari monoculturali, intenţia aprecierii
faptelor unui grup poziţionat la intersectarea activă a două sau mai multe
culturi trebuie să dea dovadă de anumite precauţii. Urmând această ordine
de idei, se constată că, în cazul folclorului narativ al românilor din Ungaria,
fenomenele de interfolclorism se manifestă cu intensităţi diferite în funcţie
de cele două planuri indispensabile procesului de actualizare-receptare:
conţinutul naraţiunilor şi limba în care acestea sunt vehiculate. Planul de
semnificat al conţinutului este perfect încadrabil în structura folclorului
românesc. Temele, motivele naraţiunilor tradiţionale, moştenite, precum şi
discursul de realizare şi relaţionare al acestora constituie elemente specific
româneşti. Povestitorii (ale căror repertorii au stat la baza colecţiilor publicate de Domokos Sámuel şi Alexandru Hoţopan) indică drept surse foşti
povestitori cu prestigiu în comunitate, aproape totdeauna români. Membri
ai unor comunităţi închise, performerii de naraţiuni tradiţionale au venit
în contact cu folclorul altor grupuri etnice mai ales în perioadele în care
au fost constrânşi să colaboreze cu membrii acestora (în cadrul muncilor
agricole pe pământul aceluiaşi proprietar ori, mai târziu, la cooperativele
agricole, în cazărmi, în prizonierat, în spitale, ca meşteşugari ambulanţi,
etc.). Deşi povestitorii mărturisesc că, în aceste condiţii, cei talentaţi făceau
schimb de poveşti, inﬂuenţa acestor schimburi a rămas doar sub o formă
evanescentă, mulată pe tiparele tradiţionale româneşti. Din acest punct de
vedere, naraţiunile tradiţionale ale românilor din Ungaria se constituie ca
un discurs identitar construit pe simboluri culturale persistente în timp.
Receptarea acestui discurs se bazează pe acea dimensiune virtuală a poveştii,
pe care performerul o construieşte împreună cu auditoriul său (Cf. Fifor,
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2001, 99). Referindu-se la cântecul epic românesc din repertoriul unui
român din sud-estul Serbiei şi la contextul special de receptare al acestuia, Mihai Fifor conchide: „Este practic vorba despre o poveste în poveste, în
care performer, text şi receptor interacţionează pentru a construi împreună
povestea finală şi , prin ea, o arie identitară comună.” (Fifor, 2000, 99). În
cazul povestitorilor români din Ungaria, funcţia discursului identitar,
propagat prin creaţia folclorică, devine progresiv discontinuă mai ales din
cauza schimbării codului lingvistic, strâns legat de perpetuarea celorlalte
semnificaţii culturale.
Naraţiunile din categoriile neconvenţionale, aﬂate – unele – la graniţa
dintre folclor şi istorie orală păstrează şi ele, la nivelul conţinutului, însemnele unei forme de conştiinţă identitară. La românii din Ungaria, această
conştiinţă identitară are mai ales un caracter ce se înscrie la capătul ansamblului familie – neam – comunitate locală. Astfel, conceptul de „grup etnic”
se manifestă şi în acest caz ca o noţiune generică, exterioară, impusă de
condiţiile socio-politice. Disipaţi în mici insule rurale de-a lungul graniţei cu
România, românii din Ungaria îşi concep identitatea pornind de la spaţiul
individual până la hotarele localităţii natale. Un român din Ungaria este
„chitighăzean”, „micherechean”, „cenădean”; mai poate fi „baptist din Micherechi”, „micherechean mutat la Giula”, „chitighăzean de la Budapesta” ori
„cenădean de la Seghedin”. Această conştiinţă de identitate „insulară”, deşi
poate fi argumentată istoric, este greu de perceput pentru cei care observă
că, totuşi, românii din Ungaria trăiesc doar la câţiva kilometri de România.
În aceste societăţi tradiţionale, în care procesul educaţiei şi învăţământului
a demarat, de altfel, de timpuriu, dar cu un conţinut neadegvat formării
şi păstrării etnicităţii, „grupul etnic este un conglomerat de eu-ri în care fiecare produce etnicitate pentru sine” (Cohen, apud Fifor, 2001, 97). Astfel,
insularitatea, localismul românilor din Ungaria au fost, practic, singurele
modalităţi de a-şi apăra eu-l identitar. Casa, familia, satul au reprezentat
cetatea între zidurile căreia românii s-au simţit în siguranţă, o siguranţă
tolerată de majoritari tocmai pentru caracterul ei discursiv. O situaţie
asemănătoare descrie Ivan Evseev, în legătură cu lipovenii din România:
„Insularitatea e, desigur, o atitudine de conservare, dar şi de conservatorism
obtuz şi retrograd. O anumită rezervă de neîncredere sceptică în oameni şi
lucruri noi, o anumită reţinere în vorbă şi în gest nu sunt, neapărat, semne ale
unui autism exagerat, nici ale unei suspiciuni ancestrale.” (Evseev, 2001, 70).
După 1920, românii au rămas pentru o scurtă perioadă fideli identităţii
locale. Însă, în timp ce confraţii lor ajunşi cetăţeni ai statului român au ieşit
din izolarea locală, întărindu-şi astfel poziţia etnică, evaziunea românilor
din Ungaria a devenit sinonimă cu asimilarea. Toţi acei români care au
părăsit spaţiul identitar au renunţat treptat la afişarea eu-lui românesc.
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Naraţiunile folclorice păstrează imaginea spaţiului etnic, eroii lor sunt cu
toţii „români din Ungaria”, alcătuind un „muzeu al figurilor de ceară”, al
unor colectivităţi în destrămare. Indiferent de poziţia lor socială, de statutul
lor real sau fantastic, personajele povestitorilor români au mentalitatea,
comportamentul, etica ţăranului român din pusta maghiară, de la începutul
secolului al XX-lea. Într-un basm performat de Teodor Şimonca (Împăratul
şi Cărbunarăşu, Hoţopan, 1982 / a, 39) un împărat se rătăceşte în pădure
şi cere adăpost la un cărbunarăş:
„– Bună sara – i-o dat bineţe la cărbunarăş – Bună sara!
– Bună sara!
Zâce:
– Te-aş ruga pă ceva, că ştii cine mi-s, io-s împăratu…
– Ştiu – zâce – că te cunosc, c-ai mai fost ş-ai mai vorbit cu mine. Dumneata
eşti împăratu dî la Răsărit.
– Acela!
– Ce pofteşti?”
Împăratul e găzduit să doarmă în pod, pe fân, de unde asistă, noaptea,
la naşterea fiului cărbunarăşului şi la prevestirile ursitoarelor. Dimineaţa
pleacă spre palatul său, orientându-se după muşchiul copacilor.
Cum în satele româneşti salutul este o formulă obligatorie, indiferent
dacă cei care se întâlnesc se cunosc ori nu, şi dialogurile dintre personajele naraţiunilor încep totdeauna cu o formulă de întâmpinare. Petrecând
câteva săptămâni în Micherechi, am observat că între cunoscuţii care se
întâlnesc pe uliţele satului, numai salutul în sine nu este suficient pentru
exprimarea respectului reciproc. Cel care salută fără să adauge o anumită
întrebare este judecat defavorabil. Trecătorul trebuie să câştige bunăvoinţa
consătenilor care se odihnesc, de exemplu, pe banca de la poartă, cu formula: „Bună zâua! Da mai şideţi?”. Ori, în cazul când cei care staţionează au
o îndeletnicire (sapă, culeg fructe, dezghioacă porumb, etc.): „Sara bună!
Da mai lucraţ?”. Salutul de răspuns e şi el stereotip, fiind, de fapt, tot o
întrebare: „Demineaţa bună! Da mai meri?”. Ori: „Sara bună! Da mai vii?”.
La prima vedere, am considerat că verbele de mişcare „a merge” şi „a veni”
intervin în contextul formulelor de salut în mod aleatoriu. Aşa că, dorind
să-mi arăt adeziunea la grup, am salutat-o pe una din interlocutoarele
mele cu „Sara bună! Da mai mergeţi?”. Aceasta s-a oprit consternată şi m-a
lămurit: „Nu mărg! Vin!”. În cadrul comunităţii, fiecare localnic ştie precis
unde locuieşte celălalt: oamenii „mărg” de-acasă şi „vin” acasă. Casa este
principalul punct de reper şi centru al deplasărilor ţăranilor. Ţelul călătoriei nu este important: în fond, unde ar putea ei merge?… Împăratul din
basmul Ficioru dă-mpărat şi Mortu (Hoţopan, 1982 /a, 9) are cu împărăteasa
sa următorul dialog:
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„– Soţu mneu, văd că tu tăt lângă mine stai şi nu tare te-ntărisăzi dă ţara
ta, batăr ţara e frumoasă – tumna ca şi asta, a noastă.
Ş-apu iel o zâs cătă muiere:
– Bine, femeie me. Ce zmântă ai videa tu, să fii împărat? Doară alcum ai
conduce ţara?
– Aş conduce ţara, ş-aş vini acasă sara!”
Mihai Pop observa că „grupurile în care se povesteşte sunt unitare. Trăiesc
în aceleaşi medii, chiar dacă nu în aceleaşi condiţii. Viaţa lor se desfăşoară după
aceleaşi norme care reglementează interrelaţiile, comportamentele. Au acelaşi
mod de a vedea lumea, acelaşi sistem de concepte şi valori, acelaşi fel de a gândi,
deci o concepţie colectivă, o ideologie comunitară.” (Pop, 1990, 12).
În afară de personajele „clasice” (împăraţi, feciori viteji, cai vorbitori,
vrăjitoare, zmei), basmele românilor din Ungaria cuprind o serie de actanţi
modelaţi după realitatea imediată: fiscarăşi birtaşi, miniştri, căpitani şi cătane,
grăjdari, cocişi, cărbunarăşi, pădureni, birăi, morari, căfănarăşi. Însă principalul erou al poveştilor este însuşi povestitorul, care se comunică uneori
disimulat, alteori direct. Intervenţiile povestitorului în discursul narativ
contribuie şi ele la conturarea caracterului etnicităţii raportate la spaţiu şi
la timp. Nagy Olga constata, referindu-se la povestitorii maghiari din Valea
Gurghiului: „Ca gen, basmul este inseparabil de personalitatea povestitorului,
care îl interpretează într-o anumită formă concretă; şi tot inseparabil este de
epoca în care se transmite (…). Formele tradiţiei se pot modifica, dar esenţa
ei rămâne aceeaşi atâta timp cât trăieşte poporul al cărui suflet îl exprimă.”
(Nagy, 1968, 542).
Povestitorii români din Ungaria întreţes în textura poveştilor moştenite
numeroase date autobiografice, observaţii şi reﬂecţii personale asupra
realităţii, care nu fisurează unitatea retorică a naraţiunii, ci se constituie
ca un metatext referenţial. Într-o povestire asemănătoare cu Moş Nichifor
Coţcariul, a lui Ion Creangă, Mândra satului e chemată de Urâtu în trăsura
sa: „Io mă duc la tine-n cocie, numa ăţ traje o straiţă d-acile dă la cai pă cap, că
nu poci şide lângă tine dă urât ce eşti”. La acestea, povestitorul adaugă: „Că
aveau cocişii straiţă dân care dădeau la cai abracu să mânce.” (Hoţopan, 1977,
22). Deplângând soarta feciorului sărac din poveste, Teodor Şimonca îşi
identifică destinul cu al acestuia: „Şi eu am fost sâlit să mă bag slugă când
am fost dă doisprece ani. Că pă tatăl meu l-am pierdut când am fost mic…”
(Hoţopan, 1982 / a, 107).
Între textul performat şi mediul ambiant al momentului performării
există o continuă relaţie, ca şi cum acestea s-ar crea reciproc:
„– Şi pântru pruncu-aiesta – zâce – îţ dau o coşară dă bani dă aur. Coşară,
aşe, pă brâncă, cum era mai dămult, o coşară pă brâncă. Noi ş-amu avem aici,
în cămară. „ (Hoţopan, 1982/a, 41);
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„– Traje el apă dân fântână şi baba să spală, cum s-ar spăla, bunăuară, cole-n
lăvor…” (Hoţopan, 1982/a, 53);
„Aista era tare sclab în putere, aşa, ca mine…” (Hoţopan, 1977, 58);
„Nici sămn nu mai este înde-o fost curte. Aşa, ca la noi: inde-or fost sălaşe,
nimic n-a rămas…” (Hoţopan, 1977, 121).
Naraţiunile românilor din Ungaria cuprind un inventar al pieselor etnografice de port, de instrumentar casnic, gospodăresc şi alimentar propriu
comunităţilor româneşti din Câmpia Ungară. Nevasta săracă îşi doreşte
„on cojoc, aşa, cu pene cosut pă piept”, bătrânul „să-mbracă mândru şi-şi ie
bâta cea cârnă (bastonul)”, împărăteasa are „cârpuţă dă jăb” (batistă), fata
împăratului poartă „poale dă tort, pântru că atunci nu umblau fetile dă-mpărat cu cumbinet, ca astăzi, cum umblă pî la noi şi muierile ciile bătrâne”. Câlţu
Bătrânu şi cei trei fii ai săi au „tăţ pipă dă spumă, cu ciutură lungă, aşe cum
are unchiu Porfil, pipă fără dinţar la ciutură”. Baba poartă conci, birtaşul cere
de la tâlhari „clopu oă laibăru”, „zmău cată în jăb la miţălă”, împăratul „scoate bucsa dân jăb”, ţiganul îşi doreşte cizme galbene şi miţălă dă piele. Eroii
poveştilor mănâncă ceea ce obişnuiesc otlăcanii şi chitighăzenii: jumară,
ţucur, şauşpec, lângalău, pogace, pită unsă, păsulă cu mămăligă, levişe, cărnaţ,
caltaboşi, şoncă. Drumeţii îşi iau în straiţe oauă ferte, crumpe, nuci, nunele,
kétszersült (pâine prăjită), chisăliţă.
Naşterile, nunţile şi înmormântările din basmele povestitorilor din
Ungaria se desfăşoară, bineînţeles, după modelul celor la care a participat
performerul. Cultura materială şi spirituală a românilor din Ungaria e
oglindită la nivelul creaţiei narative, constituind principalul element care
demonstrează etnicitatea acestor creaţii, căci „Cultura a fost mai întâi o
proiecţie a nevoii de Celălalt, un mod de a aduce la acelaşi numitor, o modalitate
de a transcede diferenţele: cultura concepută ca un secret de familie care trebuie
scos la lumină.” (Copans, 1999, 106). În acest context, povestitorul devine
un purtător al identităţii culturale care „se impune grupului prin competenţă
narativă şi prin aceasta resuscitează o întreagă ierarhie de valori aparţinând
trecutului comunitar.” (Fifor, 2001, 97).
Dacă planul conţinutului narativ al folclorului românesc din Ungaria
posttrianonică este marcat de tradiţia etnică şi constituie un discurs
identitar, codul lingvistic poate fi caracterizat ca principalul element prin
care românii de dincolo de graniţa vestică a României pot fi consideraţi
biculturali. Graiul românesc din pusta ungară, rămas în afara ariei în care
a fost posibilă însuşirea limbii române literare, aşa cum vorbitorii lui au
rămas în afara istoriei, a depăşit deja faza în care poate fi analizat numai
după „legile” limbii române. Cum bilingvismul este, de fapt, o stare „orală”,
temporară în fenomenul schimbării de cod, limba românilor din Ungaria
se aﬂă într-o continuă alunecare spre limba maghiară, alunecare ce nu mai
poate fi stăvilită.
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Jean Copans consideră că limba este un obiect cultural în sensul ipotezei
Sapir-Whorf, conform căreia „comportamentul cultural al membrilor unei
societăţi este determinat de limba pe care o vorbesc.” (Copans, 1999, 118).
După cum probează şi naraţiunile cuprinse în Anexă, românii din Ungaria de azi se exprimă concomitent în două limbi, total diferite genealogic
şi tipologic. Practic, numărul de români sub treizeci de ani care vorbesc
româneşte este extrem de redus. Odată cu deschiderea comunităţilor
autarhice, statutul identităţii româneşti a devenit incert şi confuz, ca şi
graiul acelor români dezorientaţi care pregetă încă în a se lăsa asimilaţi.
În cele 11 şcoli româneşti în care se predă şi limba română există astăzi în
jur de o mie de elevi. În condiţiile în care comunităţile româneşti sunt în
continuă scădere numerică şi valorică, a-i învăţa româneşte pe copii este
aproape o imposibilitate. E necesar ca, în primul rând, să fie clarificată
atitudinea faţă de limba şi cultura română la nivelul cadrelor didactice,
al intelectualului, în general. În această privinţă, fenomenul povestitului
şi povestitorii români din Ungaria reprezintă un model de înţelepciune.
După cum remarca Tzvetan Todorov, „înţelepciunea nu este nici ereditară,
nici contagioasă: ajungem la ea singuri, nu prin faptul că aparţinem unui grup
sau unui stat. A învăţa să trăieşti cu ceilalţi face parte din această înţelepciune”.
(Todorov, 1999, 540).
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Repertoriu tematic
de narațiuni contemporane,
din comunități românești
din Ungaria
Imaginarul social
 S-o udat obiala 
Am avut on gazdă1… Nu m-o purtat, cum să zâc, aşa, rău, cu mâncare. Numa
cu mine el n-o avut ominie… Era toamna ploioasă, nu ca amu. Sămănam grâu
toamna, şi tătă zâua cernea. Da o trebuit să faci! Că dacă nu faci azi, mâne
poate fi mai re vreme. Tătă zâua eram în cizme. D-apu pă vreme-cee n-o fost
cizme dă gumă, numa dă piele. S-o udat, s-o udat obiala cu care te-ai învălit, că
n-o fost zokni2.… Ş-atuncea atâta ominie n-ai avut… La sălaşe era cuptor, noi
spuneam: cu grumăzar, aşe, inde putei şede… Şi nici atâta ominie n-ai avut, ca
să-ţi pui obiala pă grumâzar, să să usce până demineaţa, ca să-ţ poţ traje cizma. Că cizma nu s-o uscat, măcar obiala să-ţ fie uscată… Atuncea, ce-ai făcut?
Înante să te culci, ţ-ai tras cizma cum ţ-ai tras, că când e jilavă, nu tare vine, ai
ridicat pocroviţa3, am pus obiala pă paie, am pus iară pocroviţa, şi te-ai culcat.
Până demineaţa, s-o uscat…
Numa nu-l spun că cine-o fost, măcar că nu mai e nime dân familia lor! N-am
nimic cu el, numa atunci aşa-o fost! Doară şi la armată mi-am uscat găciţăle4
(Ioachim Hidişan, Cenadul Unguresc)
su-mine.
1 stăpân, chiabur
2 şosete
3 pătura
4 pantalonii
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 În patruzăci şi unu am fost săcerători 
Ominii ăştia, care-s oamini dă vrâstă, mai bătrâni… Nici pruncii mei nu şti ce trai
am dus io! Dă anii ăştia, cum e şi domnu preot, el nu mai şti cum or trăit moşii şi
strămoşii lui. Tata lui o avut o ţâr’ dă pământ. Nu că n-or lucrat, c-o trăbuit să lucre!
Numa n-o avut aşe trai greu ca cine-o fost sclugă.
În patruzăci şi unu am fost săcerători la Roman, la Stoian. Opt holduri1 dă grâu eu
cu muierea am tăiat. Opt holduri dă grâu, numa io şi ea, fără on ajutori, fără nemica.
Ş-atuncea am avut tri holduri dă cucuruz, le-am săpat a patra, tăt a patrulea rând a
fost numa a mnieu. Şi toamna o trebuit să răculesc cătană şi iute-o trebuit să mă port,
ca să găt. Muierea-mi era dă şaptspreze ani…
În patruzăci şi doi, tata mneu o fost săcerători, că pă vremurile acelea tăt uomu sărac o
avut on gazdă. On gazdă o avut săcerătorii lui, cu ani îndălungaţi. În patruzăci şi unu
am răculit cătană, apo’ în patruzăci şi doi, am primit concediu. Chiar pă secire or dat
concedurile. Ş-am zâs cătă tata că să-m câştije indeva loc dă muncă, că dacă vin acasă,
să am… C-o trăbuit s-am grije şi dă muiere, nu? Să-i dau să mânce pită şi ce trabă. Şi
tata m-o băgat la cea mai mare gazdă, inde el o fost, în şasă coasă! În şasă coasă am
tras eu cu el! Apu’ poţ’ gândi, doamnă, când am mărs acasă, şi mâne-zâ o trăbuit să
merem la secire! Şi brăncile mele n-or fost aşa, ca la slugi, crăpate, aspre. Eu tăt aşa,
fin am fost la piele. Şi la armată te speli dă trei, dă patru ori pă brânci, n-am lucrat
nemica… Am prins coasa ş-am cosât on rând, am cosât două… Tă-tă-tă am fost beşici
dă sânje. Şi patru coasă tăiau odată, şi doi legau, c-aşa o fost rându la şasă coasă. Când
o picat rându pă mine ca să leg snopii, n-am putut să leg, că tăt am fost numa rană la
brânci. Legătoarea, paiu o fost uscat, n-am putut lega. Şi zâc cătă tata „Haida şi leagă
tu în locu mieu, că mă duc io să cosăsc”. „Dă ce?” Îi spui io: „Ia, uită cum îs la brânci!”
„Uă, dracu rupă-ţ grumazu” – tata! C-o fost on om aşa, mai mare dăcât mine şi mai
ciontos: „Dă ce nu m-ai spus? No, du-te-nainte” Şi zâce – să-m fie cu respect: „Când
meri afară, să te speli cu udu!” Mă rog, aşa, dă două, dă tri ori, dup-acee n-am avut
nimic.
(Ioachim Hidişan, Cenadul Unguresc)
1 iugăre (un iugăr = cca. 0,5 ha)

 Am fost dă sclugă… 
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’ şapte-opt ani – m-o dus on vecin dă sclugă la julani1, la
neamurile lui. M-o pus pă biţigli2 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,
1 din Gyula / Giula / Jula
2 bicicletă
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că s-or dus fetile. Avea tri fete bătrâne ş-on ficior bătrân… Ş-on sclugă măroc3,
Ioşca – nu era bine, era clătit oleacă! Şi era bătrânu gazdă, aşa pocakos4, cu
tajtékpipa5, cu pipă până la buric, nealcoş6 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 duleu7 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 csarnok8, aici, la Chitighaz. Căra laptile, aşa, dă la
sălaşe: săleşeni puneau laptile la duleu, venea cocia, şi hai, cu el la csarnok!… Şi
zâce-acela: „Hova mész, fiam9?” Io zâc că „Haza10!”… „Hol van a haza11?”. Zâc:
„Kétegyházán12” – „Na, gyere fel13!” M-a suit în cocie şi numa odată m-am trezit
la toltiş14, la drumu Julii!… Aşa am vinit acasă!. (Gheorghe Santău, Chitighaz)
3 mare
4 cu burtă
5 pipă din spumă de mare
6 îmgâmfat
7 hotar, drum de ţară, din magh. dülő
8 lăptărie
9 unde mergi, fiule
10 acasă
11 şi unde, acasă
12 la Chitighaz
13 no, hai sus
14 şosea, terasament, din magh. töltés

 Am vinit la chervai1 
Odată am vinit la chervai, în duminica mea. Apoi, ca pruncii, dă la o şatră2
la alta… Bani n-aveam… Apoi la körhinta3 dă fo şasă ori… Nu mergea körhinta
cu villany4, ca amu: o-mpinjeau pruncii… S-o făcut noapte! Până am ajuns eu
acasă, în satul cel nou, a asfinţât soarile. „Da’ unde-ai şezut, d-apu spus-am să
nu şezi mult” zis-o mama şi tata, şi vai ş-amar!… O trăbuit să mărg-napoi, la
gazdă! Iute, hai, păstă ţelini, încolo, spre Chighiuş, cătă Gyula-Eperjes. Am ajuns
la şcoala dă la Săbatca ş-or vinit nişte nori grei. Şi ploia, ploia, s-o-ntunecat
amu duleu’ că nu vedeai nimica, numa când fulgera. Tăt, tăt, tăt m-o udat. Tăt
1 bâlci
2 cort, dugheană (din magh. sátor)

3 căluşei
4 electricitate
ÎN COMUNITĂȚILE ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE, DIN CÂMPIA UNGARĂ

171

m-am dus, tăt m-am dus pă mijlocu drumului, dăsculţ, c-aşa umblau atunci
pruncii. Am ajuns la sălaşu lu Jakab. Îi cunoşteam p-aceia. Era acolo on prunc
ca mine, cu care mă mai învăluiam io, mă mai vorbeam. Amu, o fost trecută
vremea: era-ntunerec aşa, dă nu mai vedeai. Fug cânii d-acolo, dă la Jakab…
La ei în tărnaţ5, cum o fost îngrădit, ardea on sterţ6. Io l-am văzut! No, zâc,
mă duc amu încolo, cătă cruce, acolo-a fi sălaşu meu! Da’ or fugit cânii la mine;
am strâgat la ei : nem mész, nem mész!… „Ki az7?” – strâgă puradelu lu’ Jakab
dâpă tărnaţ. „Én vagyok!” „Gyere be!8”. Ş-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 iştalău9. Dimineaţa m-o sculat să mă duc… Ieram dă nouă ani!
(Gheorghe Santău, Chitighaz)

5 cerdac (din magh. tornác)
6 lampă cu petrol
7 marş, marş…cine e?
8 eu sunt… hai înăuntru
9 grajd (din magh. istálló)

 Terci, blăstămata 
Atâta iosag1 avea gazda-aista, dă la Jula: avea gâşte, cai, oi, porci mulţi, o
ţelină2 grozavă, măroacă3… Ce să spun, cincizăci-şaizăci dă iugăre dă ţelină.
Numa’ ţelina-ceia avea spini şi vai ş-amar! Toată zîua fugeam roată pân ţelină,
că toate să-mprăştiau: porci, vaci… Poţi gândi, pă vremea-ceea nici n-am mai
văzut, nici d-atunci încoace: vacile-mpedicate cu pedică dă ştreang, să nu fugă,
să poţ griji dă ele… Da’ ei or fost proşti, negândiţi! Dimineaţa, când ieşea soarile,
meream cu iosagu-afară, cu tăte. Nu puteai griji dă ele! Gâsca, cu porcu, cu oi,
cu beteşig, laolaltă! D-apu, acele nu stau laolaltă! Plângeam şi tăt roată fujeam
dâpă ele, mint a bolond óra4. Apoi le mai scăpam şi Dumnezo să le aibă! Apu,
venea Terci: aceea era mai blăstămată fată, cu cânii…
Aveau căţăi d-aceia, hajtókutya5, da’ cu mine nu şideau cânii, n-or fost învăţaţi cu mine. Aşa mâna Terci iosagu, ca pă dracu, cu tri câni. Vinea dimineaţa,
mi-aducea dă prânz6 acolo, afară: o bucată dă pită unsă cu unsoare. Până aveam
pituţă-n brânci, mai stătea cânile lângă mine, că-i mai ţâpam şi lui câte-o bucătură! Dacă să găta pita, nu mai şidea, mânce-l beteşigu, fugea-napoi, la sălaş…
1 animale domestice (din magh. jószág)
2 pământ, ogor
3 mare
4 ca ceasul nebun (zicătoare ungurească)
5 câini de întors
6 mic dejun
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Alţii or avut noroc: iera acolo, lângă mine, unu, Szabó, la sălaşu lu Merza. Aşa
loc bun o avut pruncuţu-acela! Dimineaţa lua vacile dâ-napoi – vreo şapte-opt
vaci, le mâna pă ţelină: acela toată zîua numa dă vaci grijea. Când era la amiază, mergea la fântână cu vacile. Era acolo vreo patru stâlpi, ş-aşa era învăţate
că mergea toată vaca la stâlpu ei şi-i punea lanţu la grumaz şi stăteau acolo-n
târlă. Şi el mergea şi mnieza: avea acolo o colibuţă, unde să trăjea la umbră.
După-miază le slobozea şi le păştea, şi sara le mâna înlontru…
Da’ io am păţât odată cu Terci, cu fata-ceea blăstămată! Am scăpat porcii,
şi s-or dus! Şi tăt on porc o fost, ş-o gâscă, ş-o oaie, ş-on drac! Şi vacile s-or dus
cătă vacile vecinilor, cătă Ioanici. Ş-aceala avea sclugă, numa’ iera mai măroc ca
mine, iera dă fo patrusprece ani. Irimiaş Mişca – aşa-l chema: până-i lumea nu
uit! Era el aşa, mai sărit oleacă, numa nu cred că n-o fost lelenc gyerek7 acela, că
ce ştiu io dă câţi ani o fost la Ioanici-aista. Aşa iera acolo, ca acasă, nu ca sclugă.
… Apu, s-or dus vacile noastre acolo, la a lui. Şi Terci, fata, s-o dus acolo, dâpă
vaci, la Mişca. Şi ce ştiu io ce-o mai zâs cătă el, da’ o zâs că lelenc gyerek. Nu i-o
trebuit la Mişca altă: avea on coricaş8, ş-aşa ţ-o bătut pă Terci cu coricaşu, 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: „ Ide figyeljen szomszéd, a gyerekek dolga ez” – „Na, igen,
szomszéd, de hát az én lányom már nem gyerek9” – „Elég baj az, zâce, hogy
rosszabb a gyerekeknél!”10
(Gheorghe Santău, Chitighaz)
7 copil orfan, găsit
8 bici
9 ia, ascultă, vecine, e treaba copiilor – da, vecine, dar fata mea nu mai e copil
10 asta e, că e mai rău decât copiii

 Pă vremea când era sălaşuri 
Pă vremea când era sălaşuri, care-o fost sluji, cioşi1, aşe, şi mai bătrâni, care-o
murit la sălaş, nu i-o mai adus în sat. O rămăs acolo, că aşe dăparte-o fost, că nu
l-or putut aduce-n sat. Or dus acolo popă dă la Chitighaz, oă cu hinteu2, oă cu
cocia3… Ş-acee trabă să şti, că-n hotarăle Aleţî or fost o grămadă dă morminte4.
Unu a fost aici, în Ék5, la Chitighaz, pă marjine, unu-a fost pă marjine la Botoş,
cealalt a fost la moră-n vânt, unu-a fost afară, la Ştrinfuleştii, su’ vii, c-aşe
zâceam, unu-a fost pă drumu vărşendanilor şi o morminte-am căpătat aici, în
sat. Tăte-or fost morminte rămâneşti, că afară, pă hotare, numa rămâni or fost,
1 paznici de pământuri, din magh. csősz
2 caleaşcă, trăsură, din magh. hintő
3 căruţă, dinn magh. kocsi
4 cimitire
5 teren în formă da triunghi
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oamini bizuiţ pă sama mnemţâlor, cu care ş-or ţânut iosag6… Că pă vreme-cee,
o trăbuit să le ducă cioşiţa7 la mnemţ, ouă, pui, găini, ce le-o trăbuit. Că-n sat
n-or ţânut mnemţâ iosag, numa cocie, hinteu cu cai, cu care s-or dus afară… O
fost mneamţ care-o avut tri-patru hodăi afară, ş-apu atâţ oamini ş-o ţânut la
sălaşuri. Mnemţii n-or lucrat nicecum. Aşe oamini mari or fost… Vitman, Sali
Gyuri… Sali Gyuri, numa el o avut auto, altu n-o avut nime măşină, să mai umble.
Aşe dă dese-or fost sălaşurile pă vreme-cee… Rămâni n-or fost în sat, numa
puţâni. Tăt pământu o fost la opt, la zece mnemţ în brânci… Ei or avut oamini
care-or lucrat afară. N-o fost aşa, că fac gunoi în sat. Găzdăcia mare-o fost afară,
pă pământ. Şi n-or făcut ei rău cu asta… Amu, dă când s-or făcut ciopoartile8-aşte
mai mari, numa două morminte mai este: la Botoş şi la moară-n vânt. Da nu
să mai îngroap-acolo.
(Petre Sabău, Aletea)
6 animale domestice, din magh. jószág
7 soţia paznicului de pământuri
8 cooperative agricole, din magh, csoport = grup



Nu m-or dat sclugă



Părinţî lu’ Szántó bácsi n-or fost mai săraci ca părinţî mei, da’ pă el l-or băgat
dă sclugă. Mai mulţi or fost în sat aceie care şi-or dat pruncii dă sclugă, dăcât
cei care nu. Să nu supăr pă nime, moşu meu o avut patru prunci şi nici pă unu
nu l-o dat sclugă. El s-o dus la Alete ş-o cumpărat doi viţăi, şi s-o dus cu ei la
Medgheş, şi aşa şi-o câştigat pituţa să-şi crescă pruncii. Altu’ om dă vrâsta lui şi
dă starea lui, şi-o dat toţi patru prunci scluji şi el o şezut acasă. Pruncu câştiga
o cocie dă tori1, câştiga cinci chile dă sopon, câştiga tri-patru măjuţă2 dă grâu
şi-i lua gazda, când vinea la Anu’ Nou acasă, cizmuţă nouă şi hăiniţă nouă…
Atunci, te-ntreb că tată-său ce-o făcut pântru el? L-o făcut, atât, să mă
ierţ’! Cum o putut o mamă şidea acasă liniştită, când o ştiut ea că pruncuţu ei
dă nouă ani doarme-n iesle? Ş-a mea mamă… Eu am şezut cu soră-mea acasă,
şi ea tăia noaptea tulheni3 şi nu ne-o dat, ca să ne cruţe. A meu tată o săpat
cucuruz a cincea! O luat dă secire ş-o săcerat şasă lanţuri dă grâu – acele-or
fost douăsprezece iuguri. Şi le-o săcerat cu mama: mama-o făcut mănunchi,
şi le-o legat, şi le-o pus cruci… Şi-n bătaie dă la maşină4 l-o dus! Că o lucrat
la maşină şi-o câştigat grâuţ şi pă noi nu ne-a dat dă slujnice. Nu m-o lăsat la
Kramăr, haba5 o zâs Colţata că nu trabă să lucru, numa să fiu cu Anikó, şi tăt
1 o căruţă de coceni
2 diminutiv de la majă = chintal, din magh. mázsa
3 tulei, coceni
4 batoză
5 în zadar, din magh. hiába
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nu m-o lăsat! Şi tata lu’ baci-tău Gheorghe, pă ei i-o lăsat p-amândoi scluji şi
el o şezut pă laviţă, cu sipca. … Dân ce-o fost dă nouă ani, n-o mai durmit pă
perină, până dacă s-o-nsurat, numa pă miţălă6 ! Le-o povesit la prunci că sara,
când să dăsculţa, toamna, obielile toate era ude şi maga alá terítette, hogy
megszáradjon reggelire7 …
Şi or putut ei durmi acasă? Să ştiu că num-o dată aş mânca în zî, ş-atunci
aş zâce că: haid-acasă, măicuţi!…
(Florica Secan, Chitighaz)
6 palton bărbătesc
7 le-a aşternut sub el, să se usuce până dimineaţa



Am fost cios1



Pîntre sluji era dăosebire: o fost slugiţă, slugă mic, slugă dân mijloc şi slugă
mare, dâpă cum o crescut. Eu dă la patrusprece ani am fost slugă mic. Pân’ acolea
am fost aşa, purcăraş, la porci. Când m-am băgat dă purcăraş, n-am fost numa’
dă opt ani. Pă ce sâmbrie s-o tomnit tata-meu, nu mai ştiu. Îm căpătam hăiniţă:
două rânduri dă şchimburi şi boconcei… Meream cu porcii afară, pă mirişte, şi
iarna, că atunci nu să arau pământurile dă toamna, ca amu. Am fost şi la aşa
gazdă care-avea sălaşu’ lui, ş-avea câte patruzăci dă porci: scroafe, purcei, grăsuni… Da’ am fost slugiţă şi la oamini săraci, la cioşi. Am durmit în iştalău2…
Dă la patrusprece ani m-o băgat tata-meu la cai. Slugă la cai, că şi eu m-am
sânţât mai mare şi nu mi-a mai plăcut la porci. Ş-am căpătat şi sâmbrie oleacă
mai mare. Am fost slugă mic până ce-am fost dă şaisprece ani. Atunci am fost
slugă dân mijloc, aşa s-o zâs. On gazdă avea tri sluji. Da o fost care numa doi.
Când am fost dă douăzăci dă ani, am fost slugă la on sumărtan, dă la Lőkös
încolo, la on mneamţ. Şi am avut cu mine on slugă mic. Acela o fost dă optsprece
ani. O fost on ficioraş aşa, mai slăbuţ, vézna3 — cum zâce unguru. Până m-am
însurat, am fost slugă mare. Când ai putut odată duce saci, purta saci, atunci te-ai
sânţât: nu ţi-a plăcut să fii slugă mică. Ţi-a fost ruşine, că te-a văzut fetile ş-or
zâs că „No, e slugă mic ş-amu!” Şi eu m-am băgat dă tânăr su-saci, că n-am fost
numa’ dă şaptsprece ani. Atunci am fost vrednic dă saci, am fost slugă su-saci.
Mai târzâu am fost cios pă cominţâu4. Atunci eram însurat. Aveam iosag şi
iarna, la sălaş: câte cinci-şase dăraburi5 dă vaci, câte cinci, şasă oă zece dăraburi
dă cai… În ’38 am fost pă cominţâu la Raisz Gyuri, în fânaţă, la sălaş… Acolo
am avut plată douăsprece măji6 dă grâu la an, patru măji dă orz, am avut pa1 paznic de câmp, din magh. csősz
2 grajd, din magh. istálló
3 firav
4 cu contract, din magh. konvenció, un fel de mic arendaş
5 bucăţi, din magh. darab
6 chintale, din magh. mázsa
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truzăci dă chile dă clisă7, trizăci dă chile dă sare, o păreche dă cizme sau boconci,
ce-am vrut eu, aceea m-am ales…şi două scroafe, cu sporu’ dă la ele. O mai fost
în tomneală vacă cu lapte şi veteminiu8: crumpe9 şi verdeţuri…
Şi muierea mea, cioşiţa, avea dă lucru: la sapă, scotea sămânţa dân ludăi10,
curăţa pă sama cailor, grijea dă vaci… Pântru-aceea că muierea o lucrat ş-o
fiert la sluji, la nopsamoşi11, am căpătat un iugur dă cucuruz. N-o fost uşor! Da’
omu care-o fost strângău şi care-o avut aşa muiere, care-o ştiut griji dă casă,
d-acole şi-o făcut…
Da’ o fost că l-a ajuns pă om şi nenorocirea, că o dat boala ş-o izidit12 iosagu13,
galiţăle14. C-o fost că la mnemţi o trebuit să dăm o sută dă pui pă an, la gazde.
O trebuit să dăm trizăci dă cloponi, dă câte tri chile, o trebuit să dai câte două
sute dă ouă, dă la găinile ce le-ai ţinut… că dân bucatea lui s-o ţânut.
Când am plecat în bătaie, am avut on pruncuţ dă opt ani. L-am lăsat cu
mă-sa, acolo la sălaş, la Singăr. I-da, anyu15, la Singăr am fost atunci? …Da’
o murit săracu’… În cinzăcişişase o fost cătană… L-o turtit maşina16 aicia, la
(Petre Cure, Chitighaz)
Ciaba17…
7 slănină
8 seminţe de legume, din magh. vetemény = legumă
9 cartofi, din magh. krumpli
10 dovleci (la sg. ludaie)
11 zilieri, din magh. napszámos
12 a murit (se foloseşte numai în cazul animalelor)
13 animale domestice, din magh. jószág
14 păsări de curte
15 mamă (din magh. anyú, apelativ folosit de copii dar şi de soţ)
16 trenul
17 oraşul Békéscsába



Dăsculţă



Când am fost dă şasă ani, mama o murit, ş-am rămas trei fraţi. Tata s-o-nsurat,
nu tare s-o înteresat dă noi. Cel mai mare, Ghiuri1, o fost dă şapte, cel mai mic,
Oane2, o fost dă doi ani. Apoi, la bunica am fost mai mult. Apoi ne-or dat dă
scluji – aşa s-o zâs la noi, la Micărechi. În multe locuri am fost sclujnică. Oane o
fost dă cinci ani când l-or dat dă sclugă. Ghiuri d-acolo s-o-nsurat, dă la gazde…
Dă douăzăci şi cinci dă ani o fost… Tata s-o dus în bătaie, dară, şi cinci ani o fost
prinsonier… Eu când am fost dă nouă ani, am muls şi vaca, o fost musai. Am
grijit dă porci, dă gâşte, dă vaci… Odată or fujit porcii, odată or fujit gâştile…
1 hipocoristic de la György
2 hipocoristic de la Ion
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n-am ştiut încătrău să mă duc, şi3 le-adun. Dă multe ori am plâns, dăsculţă, pă
mirişte… nu cu ţîpele4 , tătă am fost dă sânje la picioare… Dă la Micherechi până
la gazde, la Salonta Mică – Újszalonta să spune pă ungureşte – în toată zî am
umblat pă jos. Dacă am umblat la işcoală pân la miazăză, dâpă masă m-am dus,
dacă dâpă masă am fost la işcoală, atunci dimineaţa m-am dus la lucru. Da tăt
pă jos, tăt cinci-şase chilometere în tătă zî. Odată am fujit acasă, că ş-or bătut
aşa, şi joc dă mine. Ştii, că eu am fost dară rămână, apu tăt m-or poriclat, că te
kisoláj5 … Am fujit acasă, da n-am avut la cine… Eu am gândit că dacă cineva
îşi bănuie6 dâpă mine şi are grijă dă mine… Da, nu! O vinit gazda dâpă mine,
eu m-am ascuns. Da măştihoaie7-mea tăt m-o dat, c-o fost musai. Tata o fost
dus prinsoier, măştihoaie-mea tăt n-o fost ca mama… Şi nici n-o fost atunci
aşe, bun trai! Măştihoaie-mea şi pă pruncii ei i-o dat dă sluji… Ş-atunci, gazda
m-o dus. El o fost pă cal, eu pă jos. Amu, dă multe ori mă uit la televizor că sânt
aşa, filme cu rabszolga8… Eu chiar aşa m-am sâmţât atuncea… Gazda, dâpă
cal, zâcea cătă mine că: Anna, nehogy vissza fordulj9 ! …Şi mai dăde cu zbiciu
pă mine… Eu pă jos, el pă cal… Şi eu atunci, ca prunc, m-am gîndit că asta tăt
nu-i bine, cum fac ei, orişicum… Şi dacă eu n-am dară, pă nime… Şi când am
fost mai măroacă10, am gândit că: Hát, ez kegyetlen dolog volt11!
Când a vint tata acasă, în patruzăci şi cinci, eu am fost la gazde. Atunci au
umblat mulţi dă la Salonta Mică la Micherechi, la lucru. Aşa s-o spus că la rizstelep12. Şi muierile care-or vinit d-acolo mi-or spus că: „No, Nuţă, o vint tată-tău
acasă!”. N-am ştiut, Doamne, dă bucurie, ce şi fac! Şi acee tare rău m-o picat, că
gazda nu m-o lăsat acasă. Tăt la două zâle am mărs, că nem lehet, dolog van13!
Da eu am gândit că nu-i bai, că vini-o tata dâpă mine… da n-o vinit. Când m-o
lăsat gazda, m-am dus ş-am văzut pă tata, da nu tare o fost bucuros…
(Ana Isai, Micherechi)

3 românii din Micherechi formează conjunctivul cu „şi” în loc de „să”
4 pantofi, din magh. cipő
5 valah mic
6 are remuşcări, din magh. bánni
7 mamă vitregă, din magh. mostoha
8 sclavi
9 Ana, nu cumva să te întorci
10 mare
11 Păi, ăsta a fost un lucru nemilos
12 ferma de orez
13 nu se poate, e de lucru
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Eu nici n-am umblat la işcoală



O venit vremea d-o trebuit pruncu să margă la Levente1. Amu dac-ar fi Levente!… Cu mult mai ocoşi2 ar fi pruncii dicât cum sânt astăzi. Aceea o fost kötelező3,
pruncu când o fost dă doisprezece ani, o trăbuit să margă la Levente. Levente
aceea-o fost că-nainte să-nveţe, pă când să margă cătană4, o ştiut aşa comanda,
dară, – cum zâcem noi, rămâneşte! …Vezényszót ismerte5…Puskafogás6 o ştiut.
Şi n-o văndrocit7 pruncu… Că dascălii la care o umblat ei la işcoală erau păstă
Levente, şi dacă n-o mărs la Levente, l-o-ntrebat, şi i-o dat şi körmös8 că di ce
n-o mărs. Şi-l globeau9. Da! Şi pă părinţi îi globea dacă nu-l lăsa, şi pă gazde-i
globea dacă nu lăsa pruncu la Levente!
…Pă vremea mea n-o fost Levente. Eu am umblat cu porcii… Eu nici n-am
umblat la işcoală. Părinţii mei nu m-or dat. Dac-or fost sălaşuri multe, o fost
ş-acolo-n hotar o işcoală. Da pă vremea mea n-o fost! Daaa! Truda!
Eu am umblat apoi, auzi, la asta, esti tagozaton10, că o vinit rânduiala ceea
pântru care-o vrut să margă să-nveţe carte. Ş-am pus cinci glase11. Asta amu o
(Teodor Şimonca, Chitighaz)
fost, dâpă ce-o vinit ruşii.
1 pregătire premilitară
2 deştepţi, din magh. okos
3 obligatoriu
4 soldat, din magh. katona
5 cunoştea comenzile
6 mânuirea puştii
7 a hoinări, din magh. vándor = pribeag, hoinar
8 a lovi, a bate peste unghii, din magh. köröm = unghie
9 amendau, pedepseau
10 la cursurile serale
11 am absolvit cinci clase



Aşa ş-or făcut bani



P-acolo, pă la Bocorni o fost şi moşu mieu… Nu cios1, numa slujbaş, c-acolo
o fost domnie2, nu sălaşuri. Dân bătrâni, zâcea că el o-ncărătit3 p-aici, şi aşa or
rămăs şi părinţâ miei p-aice. O fost dămult! Apu, io mi-s dă şaptezăci şi şasă
dă ani! N-am cunoscut pă moşu, nici p-a lu mama, nici p-a lu tata. Şi pă tata…
Numa dă zece ani am fost când o murit. Tăt pâ la altu m-am crescut, pă la
gazdile-aştea, pă la mnemţ, pă la sălaşuri… Pân’ o vint bătaie, în sat am fost
slujbaş. Apoi, n-am mai fost!
1 paznic de pământuri, din magh. csősz
2 feudă, domeniu
3 a ajuns, din magh. kerülni = a ajunge undeva
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Cu greu m-am cumpărat casa. Bani erau puţâni, că noi bucatile le-aduceam
acasă. Bani, numa dă îmbrăcăciune şi dă duhan4 o rămăs. Tare mulţi porci o
trăbuit să vândă omu! Căşile erau scumpe şi bani n-or fost mii şi sute. Erau
porcii cu trizăci şi cinci, patruzăci, pân’ la cincizăci dă fileri chila. Câţi grăsuni o
trăbuit vinde?! Apu, aşa ş-or făcut bani. Or bucatile le-or vândut… Mâncare-or
avut, că mânca tăt anu la mneamţ… Aşe o fost aşte!
(Ilie Ivan, Aletea)
4 tutun, din magh. dohány



Prunc dă gazdă1



La noi, n-o fost în familie numa on prunc, să nu să-mpărţască pământu…
Numa atunci erau doi, dacă a-ntâielea o fost fătuţă. Că băiatu tătdeauna rămânea-n casă, nu merea la muiere. Fata, ea pleca d-acasă, şi dân avere, ea a
patra parte primea. Zâcem, dacă-or avut o sută dă holduri2 dă pământ… fata
o primit douăzăci şi cinci, pământul cel mai rău… La băiat, o primit şaptezăci
şi cinci, pământu cel mai bun. Casa şi sălaşu i-o rămas la băiat.
Noi am avut o sută douăzăci dă holduri. Amu am o sută şazăci, că şi nevasta
mea o avut. Şi şi eu, numa on băiat am… Pământu e cea mai mare valoare,
doamnă! Dân zâ în zâ îş ardică preţu! Ia să fiu eu mai tânăr… Da aşa, nu l-am
scos afară dă la colectivă…
Eu dă la nouă ani am început să lucru. Că aşa era povestea, că cine nu şti să
facă ceva, nu şti să poroncescă! Când am terminat glasa-a treia, aicea, în sat…
Dimineaţa am auzât aşa, dân vis, cum o zâs tata cătă bunică-mea (Ieliţa o chemat-o, Elena) că: „Scoală-l!” …Cinci ceasuri or fost! „Trabă să marg-afară cu…
(ş-o zâs că cu care sărvitori), să mîie caii la pluguit!” Atunci nici caii nu erau aşa
cuminţi ca amu! Amu mărg, amu tăt calu-i mai ocoş3! Atunci nu era învăţaţi, că
numai prunci micuţi mâna caii, şi oaminii nu să mai năcăjeau cu ei!
M-am suit în trăsură cu-cela cu care o trăbuit să mărg… Era on băiat dă
nouăsprece-douăzăci dă ani. Tata ne-o spus că unde, la care holdă să merem.
Eu… să mân calu! Şi cald, şi prunc dă nouă ani!… Când mă-ntorcem, mă călca
calu pă picior. Aveam săndăluţă – să băga pământu-n ele!… M-am dăsculţat –
atunci erau spinuţi!… M-o ajutat servitoriu, da atâta ne-am chibzuit4 noi, că
nici jumătate n-am făcut, dân cât trebuia.
Da până la sfârşitu verii, m-o mărs mai bine. Da asta nu d-acee, că n-o avut
tata cu cine lucra, că noi tri sărvitori am avut tătdaona. Avea cin’ să lucre! Da
o zâs tata că şi tata lui aşa o zâs pă vremuri că cine nu şti să facă, nu şti să
poroncească!
(Văsălie Mărienuţ, Cenadul Unguresc)
1 chiabur, înstărit
2 iugăre (un iugăr = cca. 0,5 ha)
3 deştept, din magh. okos
4 chinuit
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Pauăr cu bacalareat



Dăja moşu mieu o umblat la liceu! Pruncii dă gazdă1 nu d-acee or umblat la
liceu, să fie funcţionari, numa d-acee să-nveţe limba ungurească. Că numa ungureşte s-o putut… Să aibă cunoştinţe… Nu-l dăde mult la şcoală, chiar dacă-nvăţa
bine, că zâcea că n-a fi pauăr bun dân el! O umblat moşu on an, doi, dâp-acee
o vint acasă ş-o-nceput aşa, ca ucenicii în meserie… Mai dân-tie o mânat calu
la plug, dâp-acee o ţânut dă plug, dâp-acee l-or învăţat să cosască, să-ncherce
cocia2… Când o ajuns la nouăsprece, douăzăci dă ani, l-or însurat, să nu să facă
bitang3… Ş-o plecat cu nevasta la sălaş.
Dup-acee o fost, mai târzâu, patru ani, care umblau la polgári4 or la ghimnaziu5.
S-aibă bacalareatul şi pauării, ca la măcăuani6 şi la ceia dân Vaşarhei7! Că gazdile
aveau bacalareatu aicea şi dân anii trizăci! Mai întâi gazdă cu bacalareat la
Cenad o fost tata lu doctor Popon Ioan. El o avut bacalareat ş-o rămas dă pauăr.
Nu l-aţ cunoscut pă Popon Ioan? Că tată-său a murit pân anii şazăci, aşa…
(Văsălie Mărienuţ, Cenadul Unguresc)

1 chiabur, înstărit
2 căruţă, din magh. kocsi
3 copil din flori
4 şcoala medie
5 liceu
6 locuitorii din oraşul Macău (Makó)
7 oraşul Hódmezővásárhely
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Imaginarul etnicului interior


Oláj, oláj, vad oláj1…



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!2” Apoi noi zâceam: „Magyar, magyar, szarba kapar3!” Da’ ieram
prunci. Părinţii nu să sfădeau. Io nu poci ponosli4 că am avut bai cu ungurii!
(Florica Secan, Chitighaz)

1 valah, valah, valah sălbatic
2 Valah, valah, valah sălbatic, / Fierbe-i o oală de fasole / Să se beşească un metru.
3 Ungur, ungur / Scurmă-n căcat.
4 a mă plânge (din magh. panaszolni)



Mi-o zâs că-s vălah…



Când eram io prunc, o fost o găzdoaie la Alete, a lu Lupu s-o zîs cătă ie. Ei or
fost mnemţi, numa aşa i-or ciufulit1 rămânii: Lupu…. Ie nu ştia bine rămâneşte… El o fost om bun – bace Hans. Numa ea o fost tare răutăţâtă muiere. Ş-o
vorbit cătă mine mnemţăşte, apu la urmă zâce: Bată-l Dumnezo, vălah!… N-am
ştiut io dintâie că ce-i aceea „vălah”. Numa că-n vecini cu mine, la alţi gazdă,
or fost sclugă doi prunci dă mnemţi dă la-Alete. Lor le-am spus că iaca cum îm
zâce nană Nanţi. Apoi ei mi-or spus că aşa să zâce mnemţăşte la rămân: vălah.
Io n-am ştiut!… Mulţi dântră mnemţi or fost răutăţâţi, mai rău ca ungurii!
Dac-or avut on slughiţă, on prunc sărac, nu i-or dat ominie! Tare mică simbrie
or dat : vreo doi băniţi să-ţi iei haine, o cocie2 dă tori3, două-tri măji dă grâu pă
an. O trebuit să dea şi cinci chile dă sopon… Da’ dacă eram sclugă dăparte, la
Leucuşhaz, acolo mă spăla, nu-m dăde nici sopon, nici nimica! Eram dâncolo dă
Leucuşhaz, doauăzăci dă kilometri, n-am venit acasă numa dă tri ori într-on an…
(Gheorghe Santău, Chitighaz)

1 poreclit
2 căruţă
3 coceni
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Noi tăt rămâneşte, nu aşe ca amu…



Noi, dragă, tăt rămâneşte am vorbit acasă. Nu aşe ca amu. Amu, vezi, că în
ungureşte vorbăsc! Când am fost noi prunci, acasă la părinţii noşti, cu iei tăt
rămâneşte am vorbit. Am ştiut ungureşte, că am învăţat la işcoală, da’ n-am vorbit
acasă. Noi am fost rămâni, şi rămâneşte am vorbit. N-am tăgădit1 niciodată că
io mi-s rămână. Şi-n értesítő: állampolgársága – magyar, anyanyelve – román2.
Petruca şi Gheorghica d-odată s-or învăţat şi rămâneşte, şi ungureşte. Că am avut
vecini unguri, vizavi, aşa, păstă drum, şi când o ştiut – már tudot totyogni3, tot
acolo ierau, la Adam bácsi, la Ţilbauer. Acolo vorbeau cu el ungureşte, noi acasă
vorbeam rămâneşte, şi egyszere tanultak meg mind a két nyelvet4. Şi Floricuţa o
fost aşa: să juca cu pruncii - ungureşte, la ovodă, – ungureşte, io acasă vorbeam
(Florica Secan, Chitighaz)
cu ea rămâneşte.
1 a nega, a tăgădui, din magh. tagadni
2 carnetul de elev : cetăţenia maghiară, limba maternă româna
3 a pornit în picioare
4 deodată au învăţat ambele limbi



Să nu-l ţuci!



…Ia, aici îi baci-tu Gheorghe: tri ani mi-o fost drăguţ – c-amu, mi-i ruşine,
da’ nici voi nu sânteţ 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, dăcît 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’ şti cum am ajuns
cu Ileana p-acolo – numa-am văzut că Feluţu-o ţuca pă Cătiţa! Noi, ferească
Dumnezo, ce élmény1 am avut!…
Vinea Gyurka2 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 ieşea 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,
1 sezaţie
2 hipocoristic maghiar de la György (Gheorghe)
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tăia pită la câne şi-i ducea: „No, gata să fie! Înlontru!” O, cum mă năcăjam! Tare
or fost rămaşi oaminii, dragă! O fost 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!
(Florica Secan, Chitighaz)


Suca1 şi lejea



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 piaţ. Dac-am vinit doară
păstă săptămână, aici, la bold2, în satu mare, or ai avut treabă să te duci până
la-Alete, în zî dă lucru… Şi cu rochiile cu care-ai umblat la biserică, acele-or
fost numa dă biserică. Dă biserică şi dă joc, dă sărbătoare… Atunci ai avut
cârpă3 dă mătase, aceea o fost pântru hainile dă stat. Pântru hainile dă piaţ,
ai avut cârpă dă delin4. 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 piaţ, uă la
Jula, uă indeva, cu rochia dă biserică. Ai haine dă mort, ai haine dă biserică, şi
dacă mă duc la bold, şi d-acele am. Aşa cum sunt amu, nu mă duc la bold! Le ţîp
p-aşte şi-mi ieu rochie dă bold şi cârpa-n cap. Şi la oamini aşa e. Lunea ai mărs
la piaţ cu cizmele dă port. Şi duminica cu cizme dă box5, sclipitoare. Amu mi-s
dă şaptezăci şi tri dă ani, atunci am fost dă trisprece, ş-amu şaizăci dă ani o
fost aşa, şi eu ş-amu aşa ştiu.
… Or măsăriţă6: când te-ai măritat, anume ţi-o dat două măsăriţe pă covată.
Când ai făcut pită în covată, o ai frământat, cu măsăriţa-ceea ai astupat pita.
Uă dac-ai făcut aluat, ai întins măsăriţa albă şi p-acee-ai sucit aluatu’. O fost
muiere care-o făcut aluatu’ tăt cu nori negri! Da’ o muiere care-o fost ea curată
şi-o ştiut răgula, aşa-o făcut! Pătura dă aluat o ai pus pă alta măsăriţă, pă pat,
să să uşte. Ş-ai avut şterguri anume păntru su’ pită. Măsăriţă pă covată şi sălveturi su’ pită. Or fost coşeri dă pită – n-ai văzut tu d-acelea? – ai pus sălvetu în
coşară, l-ai presărat c-o leac’ dă fărină; dac-ai rupt pita, o ai pus acolo pă şervet
şi, ia, aşa o ai astupat! Acolo o 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 házirend7, suca şi lejea!
1 obiceiul, din magh. szokás
2 prăvălie, din magh. bolt
3 năframă
4 bumbac subţire, din magh. delin
5 piele
6 faţă de masă
7 regulament de ordine interioară
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Dă la maicile mele ştiu că n-o fost sclobod să faci vinerea pită, că pă Domnu
Isus Cristos vinerea l-or răstinit. Io în viaţa mea n-am făcut pită vinerea!

(Florica Secan, Chitighaz)



La însurăciune



Aşa s-o-nsurat ficioru, că tăţ o ştiut cine să ţâne dă el. Dac-aţ văzut, când
mereţ la o nontă… Poa’ să fie tri-patru sute dă oamini… Tăţ să pun la masă
laolaltă or dâpă avere, or tanulmányi alapján1… Om cu diplomă nu să pune
segédmunkaşu2… Tăt aşa o fost şi la însurăciune. Cam dă micuţi s-o povestit
aşa, în familie, că asta ar fi bine, fată păntru băiatu mieu! Ş-amu-i aşa! Şi săracii
nu primeau on prunc bogat, că nu era dă ei!
Pă vremea lu Rákosi era povestea că, ooo, nu să sămăleşte3-aicea, şi dă jos,
şi dă sus… Oamini cu diplomă or luat ajutori dă maistori… Da cât o ţânut?
Două-tri luni! Că n-or ştiut ce să vorbască. Amoru trece!
(Văsălie Mărienuţ, Cenadul Unguresc)

1 după studii
2 muncitorul necalificat
3 socoteşte, din magh. számolni



Floricuţa



Când s-o născut Floricuţa, haba1 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! Şi i-o şi pus nume: Pityu2… No, ş-amu ce dă Dumnezo, că-i fătuţă! Când
am născut, a bába volt velem3 şi soră-mea… El tăt p-acolo, p-afară, p-ângă
grajd… Da’ io fătuţ-am aşteptat! Ş-o zâs Mariska néni4, moaşa, că „Kislány5!”
– că-i fătuţă, dară! Soră-mea, atuncea, dă bucurie, o fujit afară ş-o zis: „Haida,
Gheorghe, că-i fătuţă!” „Am io bai dăstul, atuncea!” – o zâs el. Ş-apoi… o fost
(Florica Secan, Chitighaz)
fătuţa lui: tăt Floricuţă zâcea cătă ea!
1 degeaba, în zadar, din magh. hiába
2 Fănică (hipocoristic de la magh. István = Ştefan)
3 a fost cu mine moaşa
4 tanti Marişca
5 fetiţă
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Puţâni rămâni este amu la Cenad



Amu, nu mulţi Hidişeni sânt la Cenad: numa Aurel Hidişan şi Steva Hidişan.
Şi noi. Tri familii. Or fost ei mai mulţi: Radu, Laza, unchiu, frate cu tata mieu,
bace Neţa – şi el o fost Hidişan… O fost fo şapte familii Hidişeni. Acuma nu mai
este… Puţâni rămâni este amu la Cenad, ce mai este? Având vreme, dă multe
ori cu femeia vorbim că pă dă-lături, inde noi am şezut, câţi rămâni or şezut!
Ş-amu, mă rog, numa Niţă Ardelean şede, câtu-i satu dă lung… În o mie nouă
sute trizăci şi şapte, cinsprece familii dă rămân or plecat la Rămânia, la Pustinici1. Mă rog, care-or avut aice o ţâr’ dă pământ, ş-or fost în stare mai bună,
ăştia tăţ s-or dus la Pustinici, c-acolo ceva spăhie2, a lu ceva grof o fost, ş-acee
s-o-mpărţât. Şi ei or cumpărat pământ acolo.
Poate că şi eu meream, c-am fost slug-atunci la unu, Ghiorghe Dehelean,
numa tata nu m-o lăsat. Că eu m-aş fi dusă cu ei. Ş-or umblat rău, săracii! Că
la fo câţva ani or fost ape mari, şi inde ei or cumpărat pământu-cela, o fost aşa,
on loc mai jos, şi i-o luat apa. Şi cât îi Rămânia, tăţi s-or împroşcat, ca fărina
orbului! Nu mai ştim dă ei că care pă inde-i.
Şi când s-o tras hotaru, dâpă nouăspreze, s-or dus mulţi, pă la Igriş, aşa am
auzât. P-aceia nu-i ştiu. Da pă tăţ îi ştiu să-i spui pă nume, care s-or dus în o mie
nouă sute trizăci şi şapte, la Pustinici. Fă bine şi-i scrie: Boghirca, aşa i-o spus:
Musca. Puneţ-o-n paranteză: Musca! Ghiorghe Otlocan, i-or zâs Biştag, c-aşe
l-or cunoscut. Atunce, Todor Becan, Bencău. Raduia Rus, i-or zâs Crăciun, acolo
or fost doi prunci, unu Sfetuzar ş-unu Ghiţă, Ghiţ-acela o fost popă. O fost unu,
Todor Popon, Şoaricili l-or poriclat, ş-acolo or fost doi prunci, Sfetuzar şi Ilia.
Atunci, bace Lucu lu Toşici, acolo-or fost vreo şasă prunci. Trăian Rus, Pruscan
i-or zâs. Atunci o fost Cristifor Dehelean, Portoloanca, ş-acolo or fost prunci:
Văsălie, Maxa, Duşan, Sida, Vidoasăva… Atunce o fost unu, Mircea, a lu Lenta
i-or spus. Atuncea, Ghiorghe Dehelean, Butucu, no, la-iesta am fost eu slugă.
Atuncea o fost bace Todea lu Lisu. Sfetuzar Suci, Cap-dă-viţăl i-or zâs, c-o avut,
aşa, on cap mare. O fost acee-a lu Tăiţăl, ş-acolo or fost vreo şasă-şapte prunci.
Atunce, Iuăn a lu Tepşi… Ş-atuncea o fost Trăian Suci, Vegheţ i-or spus, ş-acolo
or fost doi prunci… Ş-atuncea, gândeşte uomu: măi, că câţi rămâni or fost în
sat, acole, la noi! Numa rămâni or fost, unu ş-altu. Da acuma… Fluieri dâpă ei!
(Ioachim Hidişan, Cenadul Unguresc)

1 satul Pustiniş, în Banat
2 feudă, domeniu
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Imaginarul etnicului exterior


Câte foaite1 dă oamini este pă lume?



Am fost cios2 la on mneamţ de la-Alete. Apu mneamţu aiesta m-o-ntrebat că
ce zic eu, ştiu io că câte foaite dă oamini este pă lume? „Da dă inde-oi şti?! Ştiu
că cât pământ ai dumneta, ş-aşe, că eu numai cu aste m-ocup”. „No – zâce – îţ
spun io: o sută trizăci dă foaite dă oamini este”. Amu, pă cum am io carte, apoi
aceea adevereşte că o sută şaizeci de foaite dă oamini este! Mneamţu zâce cătă
mine: „Ştii câţi oamini ocoşi3 este?” „Ba, nu! Nu ştiu!” „Tri foaite”. D-apu io zâc:
„Ceilalţi toţ îs luzi4?” „Da! – zâce – Nu-s luzi, numa rămaşi5. Şi dântr-aieştea, ştii
care-i mai ocoş?” „Ba şti truda! Nu ştiu!” „Ţiganu”. Io zâc: „D-apu cum, ţiganu?
Vai ş-amar dă ei, că nici haine n-au pă ei!” „Nu-i bai dâr aceea, că nici iosagu6
n-are haine.” „Apu, da, că bine zâci dumneta, că pă iosag samănă!” „Şi dâpă
ţigan, vine jidovu. Acela mere pă uliţă, strigă că: pene cumpăr, tollat veszek7!
Şi n-are bai că-i tăt cu pihe8 în cap, că strigă şi-şi strânje. În o faţă dă perină
numa două chile dă pene mere, şi el în două-tri zâle câştigă atâtea pene şi are
dobândă mai multă ca dumneta! Apoi venim noi, mnemţii... Apoi, ceilalţi toţi îs
proşti.” „Asta o las la loc, că eu îs mai prost ca dumneta, că dumneta eşti gazdă,
(Teodor Şimonca, Chitighaz)
da eu n-am nimica”. „No, vezi?”
1 feluri, soiuri din magh. fajta = rasă
2 paznic de pământuri, din magh. csősz = paznic
3 deştepţi, din magh. okos
4 proşti
5 înapoiaţi
6 animale domestice, din magh. jószág
7 cumpăr pene
8 puf



Cu mnemţii dă la Alete



La Alete ierau mnemţi. La mnemţi or umblat dă la Chitighaz săracii cu zâua.
Şi s-or dus la sălaş, or şezut acolo la sălaş. C-atunci or fost multe sălaşe, nu aşe
c-amu! Că tăte le-or spart cînd o vinit a komunizmus1! Şi az államosítás, az
összes tanyát össze2… Şi la mnenţi le-or dat rămânii nume: Cap-dă-bou, Cacă-n
tureci, Târla… Da’ toţ’ mnemţii dă la Alete or ştiut vorbi rămâneşte! N-o fost
1 comunismul
2 au naţionalizat toate sălaşele
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mneamţ care n-o ştiut! Uită-te la Lisi néni3, c-aşa vorbeşte rămâneşte, ca noi.
E mama lui Regős, că ei or fost mnemţi, numai şi-or înştimbat numile, că Reis
or fost… Şi vorbeau aşa mnemţoile… O-ntrebat-o pă bătrâna mnemţoaie, că ea
o văruit, ş-a ieşit afară Purpuroaie, oă care, şi: „− D-apu, ce mai faci, vecină? –
D-apu mă veresc, mă veresc!”(râde). Şi rămânii d-aici, dacă s-or dus la Alete, la
sapă, apoi cătă gazde: cătă oamini or zâs jupâne, şi cătă mnemţoaie, jupâneasă:
„Dimineaţa bună, jupâne! Dimineaţa bună, jupâneasă!” Aici, la noi, le zâceau
gazdă şi găzdoaie!
Io n-am fost dă sclugă... C-au fost oamini care or fost tare, tare săraci; ş-au
fost aşa, közép kategória – mink abban tartoztunk4. Io nu ştiu să fi fostă noi ca
prunci, să nu avem vacă cu lapte, şi să nu fi tăiată părinţii noşti porc; aveam
câte patruzăci-cinzăci dă gâşte, doauăzăci-trizăci dă reţă, ai avut ce mânca. Nu
cum or fost a lu’ Kovács, unguri, săracii, şi alţii, care făcea gârtfe dă mămăligă,
(Florica Secan, Chitighaz)
dă pisat… Vai ş-amar!
3 mătuşă, tanti
4 categorie de mijloc – noi aici am aparţinut



Muscani1 dă la jidov



Dă jidovi să zâce că-s blăstămaţ! Da nu crede dumneata aceea! La noi, la
Cenad, on sângur jidov o fost! Doamne, ce om bun! L-o chemat Rosental Aron.
O avut duchean2 şi dă pănuri3, şi dă ce-ai vrut… Nu ştiu dă inde s-o rămădit4
el la Cenad. Da toţi l-or cinstit, l-or ominit, şi rămânii, şi sârbii. Acela o vorbit
rămâneşte, sârbeşte, ungureşte… O avut doi prunci: Moisă şi Ilonca. La Ilonca
am fost la uspăţ, când s-o măritat. C-am fost slugă la bace Ghiorghe, la Maghiar,
şi aciia or fost chemaţi la uspăţ, că erau vecini.
Aşa, o fost on jidan… cum să zâc, o ştiut la sărăcime. Dacă te-ai dus şi i-ai zâs:
„Mi-ar trebui două-tri metere dă pănură, domnule, să-m fac on rând dă hane,
numa n-am amu atâţa bani”. „Nu-i bai, că când îi ave, mi-i da!” Tare bun o fost!
Pă vremea-ceea erau hiringi, cu vasu erau la el. Tăiaţi aşa, bucăţi, cu ceapă. Era
vasu acolo, la uliţă, tăt omu merea şi-şi loa şi ducea înlontru şi-i măsura. Era şi
muscani. Nu ştii ce e muscanii? Rămânii, pă vremurile celea, nainte dă război,
or fost – cum să zâc – relijioşi, or ţânut la beserică. Or ţânut posturile, or ţânut
sărbătorile… În Vinerea Sacă să zicea că nu să mâncă numa cocoşi5. Da bărbaţii
zâcea că numa să bea răchie şi să mâncă muscani, dă la jidov.
(Ioachim Hidişan, Cenadul Unguresc)

1 peşte mărunt
2 prăvălie
3 textile
4 a rămas, din magh. maradni
5 floricele de porumb
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Michărechenii



Odată, nu ştiu să-ţi spun anu, numa ştiu c-o fost sâmbăta Rusalilor. Şi eu
cu-aceea m-am trezât, că e pă uliţă zarvă. „Doamne, apără – am gândit – da’ ce
e?” Ş-am ieşit afară, la uliţă, şi lângă Borza erau oamini mulţi. M-am tras aşa,
cătă căput1, să văd că ce-i! Kiderült2 că Borza pă nime n-o lăsat înlontru. Eu nu
ştiu, douăspece or patruspece or fost, Dumnezău-i ştie. Erau dă la Michărechi,
i-or adus la Chitighaz, că la ei o fost apă mare, talajvíz3. Ş-or umblat, săracii,
să-i lese cineva înlontru! Tăţ or fost neamuri. Şi dă la capătu uliţâ nime, nime
nu i-o primit. Ş-apu Szekán Gyurka o umblat cu ei. El m-o văzut c-am ieşit dân
ogradă-afară, ş-o vinit cătă mine. Şi zâce că eu câţ primesc înlontru? Eu zâc:
„Pă toţ, câţ îs!” Ş-apoi, săracii michărecheni m-or auzât. Or zâs: „Ooo, alduiască4-te Dumnezo!” …O fost o muiere cu prunc micuţ în perină, or fost două babe
cu bâtă… Ş-am dăschis uşa, ş-am zâs: „Toţ viniţ, dragă, câţi sânteţi!” Eu pânatunci nu m-am întâlnit cu micărecheni… Babile-or fost cu mine-nt-o sobă5…
Şi ne-am rugat, şi ne-am vorbit… Ş-or zâs: „Da’ alduiască-te Dumnezo, nană,
dă-ne ceva dă lucru!” „Da’ ce să vă dau dă lucru?” Şi nu ştiu cum or văzut că
avem cucuruz: „Da’ adă-ne o coşară dă cucuruz, să sfărmăm!” Şi povesteau că
o vinit apa şi ei să gătau dă Rusale. Ş-acolo o rămas ghina ciupelită… Că ei nu
zâc găină, ghină zâc…
I-or dus atunci şi la Jula6, da nu i-o primit nime! Poate în Románváros7, aşa,
români bătrâni să-i fi lăsat înlontru. Da’ care-or fost domni, nu s-ocupat cu
michărechenii.
(Florica Secan, Chitighaz)
1 poartă, din magh. kapu
2 a ieşit la iveală
3 apă freatică
4 să binecuvânteze, din magh. áldani
5 cameră, din magh. szoba
6 oraşul Gyula / Giula
7 Oraşul Românesc – cartier al oraşului Giula

188

MIHAELA BUCIN

POVESTITORI ȘI REPERTORIU NARATIV



Ţiganul şi Puşca



În vremurile de demult odată au fost pârât un ţăran român că are un porc,
pre care l-au furat. Ţăranul într-o zi au fost chemat la judecată împreună cu un
ţăran ţigan pentru o puşcă de furat. Românul fiind întrebat despre porc, că de
unde şi de la cine l-au furat, au răspuns: Lejuitori onoraţi, / Eu porcul nu l-am
furat / Ci l-am crescut de mititel / De pe când era purcel. / Hrană bună eu i-am
dat / Cu apă l-am adăpat / Şi în paie l-am culcat. / Am aşteptat cu răbdare /
Până nu au crescut mare. / Am şi trei mărturii / Ţărani ce-m sunt vecini.// La
acestea auzite, lejuitorii l-au lăudat pe ţăran că e un Om de omenie şi i-au dat
drumul de a merje la casa lui. Ţiganul văzând că românul cum de uşor au scăpat,
foarte s-au minunat. Venind rândul pe ţigan, lejuitorii l-au întrebat şi pe el căci
de la cine şi când au furat puşca. Ţiganul au răspuns următor: Onoraţi lejuitori
/ Îm vine să vă spun cu dor / Că eu puşca n-am furat-o / Ci o am hrănit-o şi am
crescut-o / De când era mititică / Şi-o ţineam în pat, sub ţol / De pe când era
pistol. / Pe aştea am şi mărturii / Droaia mea de copii / Cari sunt la număr şasă /
Şi după puşcă lacrimi varsă. / Alt alcelea n-am ce zice / Aşa dară mă pot duce?//
Bătania la 23 august 1975
Mircu Mureşan (Hoţopan, 1985/2, 34)


Ţiganii



Odată am fost la on gazdă, aici, la Chitighaz, la sapă. Ştuţăr baci i-o fost
csúfnév1, aşa, mnemţăşte, bace Petre Ştuţăr. Numa Mészáros l-o scris… Am
fost la el la sapă, ş-o mai fost unu… Şi la acela i-o abzâs sara, să nu mai vie…
Zâce: „Nu mai am!” O mai avut el, numa nu i-o spus la acela!… Şi el mi-o spus
poveste, încă mândră poveste. Ş-apoi, i-am spus şi eu!
Poveştile aşa s-o-nvăţat: unu dint-altu şi mai mult din ţigani. Că popii-or
făcut poveştile, şi ţâganii mereau la lucru, la popi… Încă ce poveşti ştiau! Da! Că
ei aveau vreme, nu tare mereau nicări la lucru, că umblau mamile lor, bătrânile,
cu straiţa şi culduiau2, dă era sara dă cină şi dămineaţa dă prânz, şi iară merea
bătrâna şi culduia. Aşa or trăit, săracii! Şi n-or avut căşi, ci – aşa oi zice, c-ar mai
fi cine să spuie – că-n Gropi3 or şezut. Şi-or săpat acolo dă inde cărau pământ
de lipit şi de bătut păreţii, acolo şi-au săpat, în Gropi, au făcut colibă-oleacă
(Teodor Şimonca, Chitighaz)
păste groapă, ş-acolo trăiau, în pământ.
1 porecla
2 cerşeau, din magh. koldulni
3 denumire topografică a locului extravilan de unde se procura argilă pentru construcţii
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Am fost la Moszkva1



Dân ogreadă, m-o petrecut bace Gheorghe până la Solnoc2. Am mărs cu
maşina3 până la Solnoc, că Tisza Express dă la Peşt4 o vint la Solnoc. În ştaţie
am aşteptat să vie ghiorşu’5. No, o zâs să ne gătăm toţ, că vine ghiorşu’. Da’
ghiorşu’ numa două minute o stat în Solnoc. N-ai văzut ungur pă faţă dă
pământ, pă nime, numa’ ruşi şi rusoici. Io sângură între ei! Poţ’ să-ţ’ închipui!
Ş-ajunje ghiorşu’, stă-n loc, toţ ruşii pă mine m-or împins-napoi, poţ’ şti că ei
s-or dus-nainte! M-am suit mai pă urmă, atunci s-o-ndăluit6 ghiorşu’. Vine on
rus: „Guda paşol?” Io zâc că Moszkva. O luat dă la mine böröndu’7 şi s-o luat
şi s-o dus. Pă mine acole m-o lăsat. Ooo, bătutu-m-o Dumnezo! Poţ’ gândi cum
m-am spăriat! Să ca-mai duce cu böröndu’ meu, c-o fost aşa, cocie8 lungă. Şi
stă-n loc şi să uită dâpă mine şi-mi arâtă că acole-m pune böröndu’ jos. Ajung
acolo şi a fülkében9 o fost aşe, zare sclabă. Cum să spun, bec mic o ars numa. Or
fost paturi aşe, emeletes10. Pă un pat durmea cineva, su’ fereastă, pă măsuţă, o
fost o iagă11 dă vin, jumătate. La picioare era acăţat on căbat12 roşu, dă muiere.
Cine poate fi aiesta? Horoiaaa13… Doamne! Da’ inde-i muierea? Am şezut io
acole bubuţoi14 şi tăt m-am uitat cătă el. Dâp-o vreme, vine-o tânără şi zâce
cătă mine ungureşte că „Hol tetszet felszállni?” „Szolnokon!”. „És nem tetszik
félni itt egyedül?”15D-amu io zâc că nu şi ea-m spune că patu’ ei i-aci, pă care
stau io, şi că cel care doarme e bat şi 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 şi io coragie, şi m-am
culcat. Da’ n-am durmit! Când ne-am apropiat încolo, cătă graniţă, vine şi ne
cere útlevelet16. Vine rusu: „Davai pasport!” Călăuzu17 ungur, proptit aşe-n uşe, –
1 Moscova
2 oraşul Szolnok, nod de cale ferată
3 trenul
4 Budapesta
5 Rapidul, din magh. gyors
6 a pornit, în magh. indulni
7 geamantanul, din magh. bőrönd
8 aici, vagon, din magh. kocsi = căruţă, trăsură, automobil, vagon
9 compartiment
10 etajate
11 sticlă, din magh. üveg
12 palton, haină, din magh. kabát
13 sforăia
14 „în capul oaselor”
15 Unde v-aţi urcat? – La Solnoc. – Şi nu vă e frică aici, singură?
16 paşaportul (forma de acuzativ)
17 conductorul, din magh. kalauz
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rusu să uita la scrisori – zâce cătă mine: „És hogy tetszett merni elindulni olyan
hosszú útra18?” Ş-am zâs cătă el: „Az anyai vágy19!” O plâns cu mine unguru’!
…No, să-l trezăsc pă ortacu’ meu! Să scoală, vorbeşte cu călăuzu’ rus ca cum
vorbim noi aci! Şi să ca’ mai duc aceia! Şi rusu zâce cătă mine: „Nénikém, tessék
mondani hol tetszik felszállni20?” Io zâc că „Szolnokon21!” „Aaaa, miért nem
tetszett szólni? Úgy szégyelem magam22!” Şi-mi spune că el vine dă la Peşt, că
el îi dă la Rusia, dă la Moszkva, numa’ el aci învaţă la Budapest, közgazdasági
egyetemen23, şi mere-acasă dară, la părinţ’. Ş-atuncea m-am m-ai încălzât oleacă.
El tăt cu-aceea o zolit că-i e ruşine, că l-or petrecut pretenii dară, la Keleti24 ş-or
beut cât-un păhar dă vin… Aşe m-am împretenoşat cu el, ca cu pruncuţu’ meu!
Tăt ne-am vorbit, i-am dat să mânce, c-am avut lebeniţuţă acre şi… să-i spun
răţeptu, că cum trabă acele băgate, că el a spune la mama lui… Când ne-am
apropiat dă Moszkva o zâs cătă mine ungureşte că fă bine şi strânje toate câte-s
a dumitale, că amu trecem hotaru lu’ Moszkva. Şi ş-aceea mi-o spus, că dacă
ajunjem să nu mă spării, şi să mă uit dâpă copil, şi el nu să scoboară dâpă tren,
până io nu mă-ntălnesc cu copilu’ meu. Tot aş-o bătut inima-n mine! „Vai do
mine, vai do mine!” No, o auzât că fluieră maşina, zâce: „Sântem în gară, dară
în ştaţie, dă loc.”… Dac-aţ mai văzut voi oamini mulţ, aşe ca furnicile… Vineu,
tăt cu ghiutura, tăt cu ghiutura la maşină… 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 şi şogoriţă25-sa, oă ce ştiu io cine, o strâgat ruseşte dâpă ei… Io
am plâns şi mi-o zâs: „Ne tessék sírni, mert én magát nem hagyom el26!” Ş-apu
toţi s-or scoborât dân maşină, ş-am rămas numai noi doi… Şi nu-i pruncu’, nu-i
Petruca!… Când să ne scoborâm şi noi doi, atuncea l-am văzut pă Petruca, ia,
aşe, cu mâinile-n jeb27, cu balonkabát28 pă el, năcăjit, p-ângă maşină. Ş-atuneam strâgat: „Petrucă, Petrucă!” O tresărit şi s-o uitat ş-o sărit pă maşină! On
pas o făcut… Şi poţ’ şti că şi el o plâns, şi io am plâns… Tânăru-a plâns dă mila
noastră… Apoi o dat cu rusasca unu dâpă altu: tu-tu-tu… Petruca i-a mulţămit
18 şi cum aţi cutezat să porniţi singură la un drum aşa lung
19 dorul de mamă
20 Mătuşică, vă rog să-mi spuneţi unde v-aţi urcat
21 la Solnoc
22 Şi de ce nu m-aţi făcut atent? Aşa mi-e de ruşine
23 universitatea de studii economice
24 Gara de Est
25 cumnată
26 Nu plângeţi, că eu nu vă las aici
27 Buzunar, din magh. zseb
28 balonzaid
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şi rusu’ i-o zâs că cât dă bine-ar fi dacă am vini şi-napoi laolaltă… D-apu…nu
ne-am mai întâlnit! Ş-amu zâc că Dumnezo să-l alduiască29, că nu-i dirept că
(Florica Secan, Chitighaz)
toţ’ ruşii-s blăstămaţ’!
29 binecuvânteze, din magh. megáld

Imaginarul „eroilor” locali


Părintile Luţai



Părintele Luţai n-o vorbit ungureşte… N-o vrut!… Era şi câteva căsătorii
mixte pă vreme cât el o fost preot. Ş-aici, în vecini, o fost o fimeie căsătorită c-on
ungur, ş-o murit fimeia. Ş-o zâs uomu că părintile să ceară iertăciuni şi-n ungureşte, să-nţeleagă şi el… O zâs Luţai cătă el că „Dă câţ ani vi-s dumnevoastră în
casă rămânească?” Zâce: „Dă vo cincisprece.” „Dacă dumnevoastră n-aţ învăţat
atât în familie rămânească, să ştiţi că eu nu zâc nici o vorbă ungureşte!” Şi nici
n-o zâs! L-or chemat la mort şi la Nădlac, Nagylak – că ş-acolo or fost rămâni,
numa s-or ungurezat – ş-or zâs că să ţâie iertăciunile ungureşte… Mai bine nu
s-o dus! Ooo, şi ce bine-o vorbit ungureşte! Amu, ar muri, d-ar trăi, mai o dată,
(Văsălie Mărienuţ, Cenadul Unguresc)
că nepotu lui nu şti rămâneşte!


Dascălu Rusu



În două limbi o mărs şcoala pă vreme-cee: şi ungureşte, şi rămâneşte. Eram
tăţ într-o sală: cinci glase, şazăci dă prunci. Ion Rus m-o fost învăţător: şazăci
dă ani o dăscălit aici, la noi. El mai mare pregătire o avut, şcoala noastră o fost
cea mai bună şcoală rămânească dă la Ungarie. El kántor-tanító1 o fost. Când o
luat statu şcolile dă la biserici, el n-o mai putut învăţa… La opt începeam, glasa
întâia zâcea lecţia, ciilalţ făceau ceva… să acupau cu ceva. Cine nu ştia, îl bătea!
Glasa-ntia, la zece îi lăsa acasă. Ceilalţ rămâneau…Dâpă masă, la două cesuri,
iar vineau tăţ la şcoală. Joia era zî liberă. Iar sâmbăta, aşa era că la zece vinea
părintele şi ţânea relijie. …Şi tăt o auzât omu glasele-celea cum spun lecţia, şi
i-o rămas în minte. Eu am învăţat tare bine. Şi aşa era, la sfârşitu anului, când
era isamenu, vineau babile, bătrânele la işcoală şi şideau în bănci, di-napoi.
La urmă, meream la biserică. Şi dascălu Rusu zâcea: „Mă, tu zâci poizia asta
rămânească, tu o zâci p-asta în limba maghiară.” Mă cheamă şi pă mine… Eu
am ştiut că toamna nu mai vin, că mă duc la gimnaziu, la Măcău dân glasa-a
cincea: „Eu nu zâc!” Ştii…cine mi-s eu! Ş-atunci, zup, o palmă! Gata, s-o termi1 psalt-învăţător, dascăl
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nat, o trăbuit să zâc! Săracu, n-o gândit că eu îl pun cu sicriu-n mormânt, când
o murit, c-o trăit optzăci şi ceva dă ani! (Văsălie Mărienuţ, Cenadul Unguresc)


Peiecoaie



M-o spus că on neamţ, d-acolo, dă la Căcuci, s-o tăiet cu coasa, şi Dumnezo şti
cât l-o chezălit1 doctoru la brâncă, şi nu s-o tămădit2. Cum o ascuţât coasa… Că
zâce că tăietura dă coasă-i tare blăstămată. Şi o dus grâu la Peiacu, şi ie l-o-ntrebat pă neamţ: „Ce-ai făcut, jupune, la brâncă?” „D-apu, lasă – zâce – iacă,
ni!” …Ce-o păţât, dară, că s-o tăiet cu coasa. „Ooo, d-apu, dacă-i face bine, ia dă
să te văd!” Şi cu covată dă broască3 i-o tămădit tăietura cu care săptămâni dă
zâle o umblat cu ie la doctori. Zâce că doauă măji dă grâu i-o dat neamţu. …Tare
multe-o ştiut mătuşe-ceie. Aceie-o ştiut dăscânte dă diuăchi, dă cleps, dă bube…
(Ana Boncău, Chitighaz)
(Borza, 1/1984, 18

1 tratat, din magh. kezelni = a trata
2 a se vindeca, din magh. támadni = a ataca, aici cu sensul de a se vindeca
3 carapace de broască ţestoasă



Cu Sfirţig



O fost on om tare, tare corhei1: Sfirţig i-o fost numile. Or şăzut la sălaş. Toată zâua iera la birt, în sat, la Petőfi telep2, unde-am şezut… Şi s-o dus cu două
viţăle la târg. O vândut viţălile, banii toţ i-o băut şi n-o mai avut bani să vie cu
máşina3 acasă. Ş-apu, o trebuit să margă nană Florică, muiere lui, să-l scoată dă
la ştaţie, că l-or timis pă utánvétel4… Cum v-am spus, el toată zîua iera la birt.
Így, este fele5, venea nană Florică ‒ olyan kicsi kis asszony volt, bőszoknyás6. O
videam că vine, vine: tupu-tupu-tupu-tupu, vinea nană Florică dâpă Sfirţig. Că
n-a fost acasă dă ieri, oă cine şti dă când! Apoi mikor fiatal házasok voltunk7,
aşe élveztünk8! Jön9 nană Florică, mere dâpă Sfirţig! Ş-apu-apoi erau acolea tăt
tineri ca noi, ne strânjeam, ne puneam pă laviţă, şi aşteptam să vie Sfirţig cu
Sfirţigoaie, dară! Ş-apu nană Florică merea, să băga-n birt, numa nu-l putea
1 beţiv
2 cartierul Petőfi
3 trenul
4 ramburs
5 aşa, spre seară
6 era o femeie scundă, cu fustă largă
7 când eram tineri căsătoriţi
8 ne delectam
9 vine
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scoate din birt numa dacă-i horea lui! Ş-apu tăt aşe-i horea: (cântă): Mă, Ioane,
vin’ acasă, / La copii şi la nevastă. / Bine, bine, c-oi vini, / Num-amu-oi bea două-tri. / La, la, la, la … Şi dacă-i cânta nană Florică-aşe, atuncea ieşe dân birt,
şi tot aşe trebuia să-i cânte, până-ajunje afară dân sat. Tă-naitea lui merea, şi-i
cânta… Că mai dămult oaminii nu s-or dăspărţât. C-or avut prunci laolaltă. O
fost mare ruşine să să dăspărţască, uă cum să spun! Atunci băteau oaminii pă
muieri, şi tot nu s-o dăspărţât. O fost care o a prins dă chică şi o-ntors roată!
O vinit vremea c-o murit mama lu Sfirţig. O murit mă-sa! Şi muierea lui,
nană Florică, s-o cântat. Sfirţig o fost la birt. Pă când el o vint acasă pă sară –
iera ţapăn – , mă-sa iera moartă, c-atunci aşa iera, pusă pă laviţă, ştii! Şi vine
Sfirţig, să bagă-nlontru şi vede pă mă-sa… Asta nană Florică m-o povestit şi
m-o arâtat: aşa să cântau atunci, aşe puneau brâncile (pune mîinile în şold).
Şi-o zâs: (boceşte) „Dacă meri, maică, şi meri / Nu te duce pă drum dă fier / Da
du-te, maică, pă drum dă cheatră / Că, uită-te, Ioane cum te-aşteptă…”. Acela
o fost Sfirţig, că s-o pus pă vatră să şadă, aşa, bat. Şi zîce el d-acole: „Da mai
pomineşte-mă şi pă mine, Florică!” Şi ie: „Ioane dă năcaz şi dă bănat / Uită-te,
maică, cum s-o-mbătat!” Da Sfirţig: „Nu aşa, fută-te dracu să te fută…”.
Acolo, la Rămânie, nu să cânta? Să cânta ş-acolo, aşa-i? Mai dămult dac-o
murit cineva, şi nu s-or cântat dâpă el, o fost dă mniraz10! Zîceau: „Uoăăă,
nime, nime nu s-o cântat dâpă el”! O fost aşa, care şi-o băgat muiere să să cânte.
Ş-aste-or zâs că: (boceşte) „Io nu mă cânt, nană Floare, că mă doare / Numa
(Florica Secan, Chitighaz)
io mă cânt dâpă poale…”.
10 de mirare



Cu Roanca (Arde suta şi cinzăci…)



Roanca o fost maica lu nană Livie, dédi1 lu polgármester2. Ez nem volt mese3…
Şi Roanca asta care o rămas dă beserică, o avut o fată, o a chemat Ana. Ş-apu
or făcut pită dară-n cuptori! Şi bătrâna o avut bani şi i-o ascuns în sălmăjac4
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… (Florica Secan, Chitighaz)
1 străbunica
2 primarul
3 asta n-a fost poveste
4 saltea de paie (din magh. szalmazsák)
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O rămădit1 ca Roanca dă beserică



Într-o duminică, Roanca s-o gătat la beserică. Da aşe s-o sâlit, că pă când
o ajuns la căputu2 besericii, oamini ieşeau, că s-o gătat sclujba. …Să zâce la
Chitighaz, când cineva ajunje pre târzâu într-on loc că o rămădit ca Roanca
dă beserică.
(Florica Secan, Chitighaz)
1 a rămâne, din magh. maradni
2 poartă, din magh. kapu



Cu Zbânga



Cum ţ-am povestit, că io tot la moşu am fost, şi la baba… Amu, aşe or şezut:
unde şede Pichiu Ciumpila, o şezut moşu şi unde şidem noi, o şezut Zbânga.
Szembe laktak1. La uliţă volt olyan árok2, inde iera apă, în şanţ. Zbânga şidea
pă poduţ, cu picioarile-n apă. Áztatta a lábát a vízben, mert meleg volt3. Apu’,
annak idején nem volt rádió4, numa numai la Părăscoi şi Borza, a szegények
közül senkinek nem volt5! Punea radio, şi zâce radio şi microfon… Nu, – grămofon! Până-i lumea nu uit şi hora „Sugár magas a nyárfa teteje”6zâcea, că tot
o zâcea, până o am învăţat şi io! Moşu merea ş-asculta radio, plăcea-îi, şti! O
fost mare pântru on om bătrân plugari că aude el radio! Moşu şidea pă pomnol7,
Zbânga şidea pă poduţ, cu picioarile-n tău… Şi să beşea… „Au’, moşule?” – zâcea
Zbânga. Apu, nu zâcea nimica moşu acole cătă ie! Merea acasă: „Aaaa, fută-i
dracu curu’ ei, scroafa asta!” – făcea moşu, spunea la baba. „Ei, dracu ţâpete-n
ie – făcea baba – că place-ţi să şezi lângă curu’ ei, s-o asculţi!”
(Florica Secan, Chitighaz)

1 locuiau peste drum
2 un şanţ
3 îşi muia picioarele în apă fiindcă era cald
4 pe timpul acela nu era radio
5 dintre săraci, n-a avut nimeni
6 Înalt e vârful plopului
7 postament înclinat, din pământ, cu rol de protecţie, la baza zidurilor casei
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Cu Timari



Încă iera Timari aici. Ieram sclugă la Vasilu Grosului, în anu dântâie, aşa,
primăvara. Apu, am asudat, băsama, numa Timari o zâs că… d-apu nici io nu
m-am dus. Că nană Măriuţă şi Măriuţa, asta iera fată dă mărit atunci, …şi tăttăt-tăt m-am rupt aşe, la obraz. Şi Măriuţa asta ave unsori, şi nană Măriuţă,
muiere, şi-o lecuţă şi ie… tăt îm dădeu sara-şe: „Unje-te cu-aşte, Ghiorghe, unje-te
cu-aşte.” Mă spălam bine, mă topotem aşe, şi mă unjeam. Vo tri săptămâni. Şi
vin odată-n sat, şi cu nană Măriuţă, şi cu fata. „No, zâce, Ghiorghe, lasă-le tăte
aci-n ogreadă aşe cum îs, şi te du altan1 la doctor, la Timari. Şi te-arîtă cum ieşti.
Şi dacă te-a-ntreba că cu ce te-ai uns, îi spune că cu văzelin.”
Mă duc la Timari: pă vreme ceie nu ierau doauăzăci-trizăci dă betej la on
doctor, c-amu. Unu, doi, uă dacă iera cineva! Şi-i arât io la Timari. Şi bătrânu,
cu ocherii, aşe, cum iera, să uită, mă-ntoarce colo, cătă fereastă şi să uită. M-o
cunoscut Timari, c-acole am fost, ferestiş mai nu cu iel. „No – zâce – menjél
haza és mondjad a gazdasszonynak, hogy avastökmagolaj2, – zâce – és avval
kennjed3”. …Hoo, fută-te cin’ te-o pingălit4! Mă duc acasă suduind doctoru: hoo,
bată-ţi-l Dumnezo, o avut după ce mă mâna la doctor, iaca ce-o zâs.” „Ap-amu
lasă, da’ dac-a fi cu leac, Ghiorghe!” Amu, cotat-o ie p-acolo, pî la ie… oloi rânced,
nicări! Zâce: „Du-te până la…” – socru-so, că Grosu, bătrânu iera – „…zî cătă
sclujnică să-ţ coate-acolo-n cămară-n ceva iagă5…” – că-n ieji d-aşte măroace dă
cinci litre ţâneu oloiu, şi care-n ce, uale d-acele dă pământ – „…da’ dacă a afla
în ceva iagă, acolo, pă fund ceva groştior, d-acela.” Mă duc io acolo. Ana ceie a
Todinchi iera sclujnică. Îi spun io că după ce-am vinit. „D-apu, Ghiorghe, io nu
ştiu!” încoace-încolo… Grosuleasă, bătrâna, p-acole. Şi: „D-aice, du-te, coată-i,
vai dă iel – zâce – că da’ dacă i-a fi dă leac.” Mere-acei-acolo, vine c-o iagă-aşe,
iera-şe, dă vo doauă jejite acolo, pă fundu iejii groştior, aşe. Zice sclujnica: „Ia,
ni, ţ-o dau, ţ-o dau, cu iagă cu tăt, du-te cu Dumnezo cu ie, faceţ ce-ţ vre!” (…)
Apu m-am uns io, apu s-o tomnit obrazu… D-apu-amu am fost io rău, când m-am
dus io la doctor, ai grije, c-am fost dă vo tri-patru săptămâni aşe.”
(Gheorghe Otlăcan, Chitighaz)
(Borza, 1/1984, 15)

1 peste drum
2 du-te acasă şi spune-i stăpânei că ulei rânced, de seminţe de dovleac
3 şi cu acela să te ungi
4 din magh. pingálni = a picta, a zugrăvi, a fotografia
5 sticlă
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Medicul Timár



Medicul Timár a fost un om apreciat în sat pentru munca sa altruistă de
vindecare a bolnavilor, pentru răspândirea cunoştinţelor sanitare în sânul
ţărănimii locale, pentru atitudinea umană faţă de bolnavii mai puţin înstăriţi.
(…) Şi eu îi port o amintire, de altă natură, cam de la vârsta de cinci ani, când
m-a lovit un cal cu copita în frunte. El mi-a cusut rana, nu m-a trimis la spital.
(…) După această întâmplare, dacă îl zăream pe stradă, o ştergeam la repezeală
din calea lui, spre marea mirare a copiilor cu care mă jucam. Acasă, la noi, ştiau
ai mei că doctorul e prin apropiere, dacă eu intru în fugă pe uşa dinspre uliţă.
Apoi, mai târziu, pe la vârsta de 12–13 ani, eram elev la şcoala civilă din Aletea
şi umblam la cursuri cu trenul, ca mulţi alţii din sat. Aveam abonament lunar,
pe care, cam prin martie, l-am pierdut. Şi ca să nu trebuie să mărturisesc acasă
acestă întâmplare, în restul lunii, vreo două-trei săptămâni, am mers pe jos la
şcoală, de la Chitighaz la Aletea, drumul fiind de 5 km. Şi ca să nu fie bătător
la ochi părinţilor, dimineaţa nu plecam mai devreme de acasă decât obişnuiam
anterior să merg la tren. De altfel, trebuia să mă grăbesc să ajung la ore, iar
după ore mă grăbeam la fel să ajung acasă ca şi când aş fi venit cu trenul. Ei, în
urma acestor eforturi, m-am îmbolnăvit de pneumonie. (…) Mi s-a adunat în
coşul pieptului atâta apă galbenă, că a împins inima în partea dreaptă. (…) Din
această boală m-a vindecat iar doctorul Timár, scoţând din piept apa galbenă
cu un ac de injecţii de proporţii. Fără să fiu trimis la spital. Începând de aici,
(Santău, 2001, 29)
nu mi-a mai fost frică de el, ci l-am stimat.


Cupiti



O fost la sălaş on om sărac, Cupiti, cu muierea şi cu pruncii. Cupitoaie o fost
szombatista1. N-o mâncat carne dă porc. Ş-or tăiat odată pui dă capră, ş-or
făcut curechi umplut… dă capră! Ea venea, săraca, la noi. Şi peste săptămână
mama ne făcea noauă krumplispogácsa2. Şi mama n-o-mbia, că tot nu mâncă.
Că ungea tăpsia în care cocea cu unsoare. Da ea: „No, oi cota şi eu!” Şi coaja dă
jos o lua jos dă pă pogace, că ajungea la tăpsie, la unsoare, şi mânca.
(Florica Secan, Chitighaz)

1 sâmbătistă
2 turtă, pogace cu cartofi
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Imaginarul idiomatic


Mai că nu s-o-ntămplat



Asta poate că s-o şi-ntămplat… Mai că nu s-o-ntămplat… S-o-ntălnit unguru cu rămânu pă deal. Unu o vinit jos după deal, unu s-o dus sus, pă deal. Ş-or
dat bineţe unu la altu… Zâce rămânu cătă ungur: „Noroc!” „Marad, az Isten
nyila!1” …Nu l-o-nţăles rămânu! Zâce: „Da inde-ai fost?” „Itt fosztattak meg, a
haidaján, az anyuk erre, arra!2” „Aşe, aşe!” „Asó is volt, lapát is volt, nem értem
én azzal semmisem!3” „O, bată-l Dumnezo” – mondja4 rămânu. „Ha bátyám ott
lett volna, adtam én volna nekik!”
(Ilie Ivan, Aletea)

1 Rămâne-ar săgeata Domnului !
2 Aici, m-au furat, mama lor încoace şi-ncolo!
3 Am avut şi sapă, şi cazma, dar nu mi-au folosit!
4 Dacă frate-meu ar fi fost acolo, le-aş fi arătat eu!



Cu Sandi



O avut Pilan néni1 o fătuţă, o-a chemat Sandi, Alexandra. Şi o fost tare
beteagă Sandi. Că mai dămult ierau pruncii dă vărsat, ştii, himlőşe2. Ş-apoi,
ce-o făcut? S-o dus cu ea la Timar, la doptor: „– Bună zîua, domnule!” Timar:
„– No, ce bai este? – D-apu-i beteagă, domnule, fata.” O vizsgăleşte3 doptoru,
gata! Apu’, că cum cheamă fata, să-i scrie răţeptu… D-apu’ n-o ştiut Pilan néni
nicicum să-i spuie cum o cheamă pă fătuţă: „Pilan…Pilan…Pilan…” „Azt tudom,
hogy4 Pilan – o zâs Timar, s-o mâniet ş-o dat cu pumnu- masă, de mi a másik
neve5? „Stai, domnule, stai, domnule!” zâce. S-o uitat bătrâna spăriată-n jos,
ş-o văzut sandalile-n picioare: „Szandala6, domnule, o cheamă!”
(Florica Secan, Chitighaz)

1 mătuşă, tanti
2 cu variolă (din magh. himlő)
3 examinează (din magh. vizsgálni)
4 ştiu că
5 dar care-i e celălalt nume
6 sandală
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Ştii cum să vorbeu?



Să ştiau înţelege ungurii cu rămânii… Ştii cum să vorbeau? O ştiut bătrâna
o vorbă ungureşte, cealaltă una rămâneşte, şi să ştiau înţălege. Soacră-mea cu
Kalcsó néni1, 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 cocie3 dă cucuruz, merea cu ea la piaţă, la
Jula, ap-apoi acolo să vindea prune, cumpăra prune, ş-aducea prunele-acasă şi
ferbea prai în căldare, încă-n leră4, ş-aşa s-o făcut mai dămult… Odată s-or dus
cu grâu la piaţă. Şi cumpărătoru’ s-o dus la cocie ş-o zâs: „Hogy a búza, bácsi5?”
„Da’ buzat ieşti tu cu mă-ta!”, i-o zâs rămânu’, că l-o scos dân fire. Şi cealălalt
dă la cocie, care-o mai vândut grâu, o fost rămân, numa el tăt o ştiut oleacă
ungureşte. Şi tot zâcea că: „Bizony, bizony6!” Ş-apoi o zâs celălalt, care-o dat
dă bai cu unguru’: „Mă, Todore, bată Dumnezo opinca ta, da’ mai vină şi mai
(Florica Secan, Chitighaz)
dă şi p-aci cu bizoanca!”
1 tanti, mătuşă
2 ştiu, nană Anna, ştiu
3 căruţă, din magh. kocsi
4 cuptor
5 cum dai grâul, nene
6 zău, zău

Imaginarul moștenirii etnice
(obiceiuri și supranume)


Cu sărenadu



Era vremea bătăii şi nu să căpăta ţâpele1. Or apucat în modă c-or făcut păpuci
cu tălpi dă lemn. Şi ficiorii dân sat or avut, şi fetile le-or zâs fapapucsosok2…
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 highi1 pantofi, din magh. cipő
2 „cei cu papuci de lemn” (este şi apelativ pentru olandezi)
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duşu3, cu hidedea4. Burdea şi Ţiro or fost highiduşi… Cântau şi rămâneşte, şi
ungureşte… Micsoda más világ volt! Akkor volt az igazi szerelem5! … Cum să
zâc? Dragoste adevărată! Nu aşa, ca amu, că-ţ stă mintea-n loc: amu iertaţî-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 Lépcsőşu6, ş-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. Ş-atuncea, dacă
o vinit cu sărenadu, fata aprindea la geam tri fire dă maşină7, şi asta însemna
că-i dă primit sărenadu. Dacă nu o aprins maşină, atuncea mâne o ţâpa dân
danţ!… Or horit mândru, Doamne-or horit!… Odată, când o fost gata sărenadu
cu „Rândunelile să duc”, io să mă duc să aprind maşina, pă-ntunerec – că nu ai
putut aprinde sterţu8, că te-o văzut – am mărs cu fruntea în tocu uşii; mi s-a
făcut on cocoş măroc în frunte!…
Aşa or cântat: (cântă): Când rândunelele se duc / Pică frunza dâpă nuc /
S-aşază bruma păstă vii / Iubita mea, de ce nu vii? / Noapte bună, mândra
mea, / Nu ştiu când te-oi mai vedea. / N-a fi mâne, nici poimâne / Să mai viu,
mândro, la tine. // Ş-atunci aprindeai maşina, că ăsta o fost capătu’. Şi tot asta
era şi ungureşte (cântă pe aceeaşi melodie): Jó éjszakát kell mondanom, / Nem
zavar már a mai dal. / Jó éjszakát szép rózsaszál / Én rólam és álmodozzál. //
… O fost tare mândru, credi-mă, dragă! Unde mai auzi amu ficior horind pă
uliţă? Socru’ lu’ Gyuszi9, tata lu’ Marika, aşa horea noaptea, dă stăteai ş-ascultai, cu gura căscată!
(Florica Secan, Chitighaz)
3 lăutar viorist, din magh. hegedűs
4 vioara, din magh. hegedű
5 ce altfel de lumea era… atunci a fost dragostea adevărată
6 un local public din centrul satului, cu trepte la intrare, din magh. lépcső = treaptă
7 chibrit
8 lampă cu petrol
9 hipocoristic de la György (Gheorghe)



Joc şi ţuher



Când umblau ficiorii la Levente1, 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 taşca2 la işcoală: aici, în sân, băgam irca3. Apu, abia aşteptam să ne
1 formă de pregătire a trupelor civile pentru apărarea patriei
2 geantă, ghiozdan, din magh. táska
3 caiet, din magh. irka
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lesă szünetre4, 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 tanítónéni5, cătă dăscăliţă – c-ai fost la joc!” M-o şi spus:
„Tanítónéni, Szekán volt a joc-ba!6”. No, am gândit, bătutu-m-o Dumnezo! Când
o fost szünet7, ieşim noi pă folyosó8. Şi vine Piri tanítónéni în urma mea, şi şi-o
pus brânca pă umăru meu: „Flóra, fiam, hallom, voltál a joc-ba.9”
Poţ tu gândi, cum am fost: n-am putut zice că nu. Şi ştiţ ce-o zâs cătă mine,
alduiasc-o10 Dumnezo, acolo ide-i amu? „Nem baj, fiam. A lényeg, nagyon rendesen viselkedni, normálisan”11…
Dă trisprece ani am fost când am început să umblu la joc. Rămânii aveau jocu
inde-i amu ABC12. Ungurii făceau la Népház13, inde-i pék14-u. 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.
(Florica Secan, Chitighaz)
4 în pauză
5 tanti învăţătoarea
6 tanti învăţătoare, Secan a fost la joc
7 pauză
8 coridor, culoar
9 Flora, fătu meu, am auzit că ai fost la joc
10 binecuvânteze-o, din magh. áldani
11 nu-i nimic, fătu meu, important e să te compoţi cumsecade, normal
12 magazinul mixt
13 „Casa poporului” = căminul cultural
14 brutăria



Am ştiut juca şi ungureşte…



Eu am umblat la ţuher, cum nu! Am ştiut juca şi ungureşte, şi cu unguroii. Cu
tare multe fete-am jucat! La ţuher jucam csárdás1, fox, keringő2, polca, tango…
La rămâni a fost lunga, mânânţaua, ţâgăneasca şi iară lunga. Şi sârba… Şi la
rămâni, on danţ, doauă, zâceau şi ungureşte. Ungurii care veneau la joc, jucau
numa când zâcea ungureşte… Era că să băteau! Aşa să băteau, ca cocoşi! Ferească
Dumnezo! Venea jăndarii… Odată, pă fereste-am fugit afară! Atunci or vrut
să ne bată pă noi, pă vonghelişti! Ne zâcea aşa dâpă Vonghel, solgăbirău’3 dă la
1 ceardaş
2 vals
3 prefect (din magh. szolgabiró)
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Jula, că el a amăsurat locurile dă căşi la oamini cei săraci, pă vremea ceea. La
satu cel nou îi zâcea Vangel-telep4.
Să băteau aieşti dân satu bătrân, cu cei dân satu cel nou. Nu mai ştiu dâr ce
ne-am sfădit… Or fost dăşchise ferestoacile cele. Când or vini jăndarii, dâpă
alaş5 am pus numa aşa picioru pă fereastă ş-am fugit. Aşa zîceam: alaş; acolo
era aşa, o ridicătură inde stăteau highiduşii6. Atunci i-o crepat falca la Ghibo(Gheorghe Santău, Chitighaz)
caş: tăt era sânje.
4 colonia Vanghel
5 scenă, podium (din magh. állás)
6 lăutarii (din magh. hegedűs = violonist)



Dă Crăciun



Când o vint Petruca acasă, câte feluri dă plăcinte1 am ştiut face, dân tăte-am
făcut! Da-n primu’ an, dă Crăciun, nu l-am aşteptat. O zâs că nu poate vini.
Noi am fost la biserică, tăţ’. M-am sâlit s-ajung ’nainte, ca să găt miazăza. Stăteam-naintea gazului2 şi ferbeam aluatu3, la amiazăzi, în ziua dă Crăciun! N-o
mai fost aşa, că Petruca n-o fost cu noi, la biserică, în ziua dă Crăciun… Ş-odată
aud la uşă… şi intră Petruca cu irhabunda4, c-o cujmă măroacă5, rusască, cu-n
csomag6 în spate… adicate, Petruca!
Pă când or ajuns aieştelalţ dă la biserică, Petruca o fost în tindă… Că s-or
vorbit ungurii acolo, la Moszkva7, că ei să pun şi sărbătoresc Szenteste8. Şi el s-o
gândit, ş-o adus aminte dă Crăciunu’ nost’ ş-o zâs cătă ei: „Ide figyeljetek, gyerekek! Én haza megyek9!” S-o sculat dântă ei şi s-o dus ş-o telefonat la repülőtér10
că când să-ndăluie11 repülő12 d-acolo. Pă miază-noapte o fost la repülőtér. Ş-o
(Florica Secan, Chitighaz)
vinit acasă!
1 prăjituri, dulciuri
2 sobă de gătit cu gaze
3 tăiţei
4 cojoc de oaie
5 mare
6 bagaj
7 Moscova
8 Seara Sfântă = Ajunul Crăciunului
9 Ia, fiţi atenţi, copii! Eu plec acasă
10 aeroport
11 porneşte, din magh. indulni
12 avion

202

MIHAELA BUCIN

POVESTITORI ȘI REPERTORIU NARATIV



Scauănu’



De când e biserica, oamenii îşi cumpără un scauăn în biserică, şi-şi pun numele
pe el. Şi este obiceiul că dacă moare respectivul, atuncea cineva din cileghi1, să
cuvine să cumpere scauănu’: pruncu’ ori nepotu’, ca scauănu’ să rămâie în familie.
Să zice la noi că scauănu’ să bate la litaţie! Şi care dă mai mult, ăla dobândeşte
scauănu’. Nu se moşteneşte! Dacă tatăl moare, de exemplu, atunci să cuvine
ca careva dântre băieţi să bată scauănu’ lui la litaţie2! Da’ numai cela-l poate
cumpăra, care-i botezat în biserica noastră. Care e baptist, n-are dreptul! Şi
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 şi
cu o sută dă mii dă forinţi! Maică-me n-o avut, ş-amu, la şaptezăci şi 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 şi fără
scauăn. Să-l cumpărăm pă numile lu’ Floricuţa!” Adică pă numile meu! Ş-am zis:
„Mămică, nu-m trabă mie scauăn, că şi eu am umblat la biserică, şi tăt m-am
dus şi fără scauăn, când am vrut!”. „Ba, că nu-i aceea aşe, că tu te ţâi dă biserica
asta, şi dă ce să te tragă pă tine dânt-on scauăn în altu’?” …Popa a strâgat în tri
duminici că, uite, să bate la litaţie scauănu’ lu’ cutare răposată. Numai bărbaţii
poate să bată la litaţie. Şi s-o dus taică-meu, că s-or vorbit ei că până la cinzăci
dă mii dau păntru on scauăn. Şi bărbatu trabă să spună că în numile cui bate.
Şi tata o zâs că în numile meu. Ş-or zâs că-n numile lu’ Floricuţa lu Chicin, bate
taică-său. Şi nime nu s-o băgat pă el! Că de obicei să bagă: a lui Vărşendanu,
or fost gazde mari, şi o murit muierea şi are nepoată. Şi s-o ştiut, dară, că vrea
să cumpere scauănu, să rămâie în familie, pentru nepoată-sa! Şi s-or băgat pă
Vărşendanu, ş-o dat în jur dă o sută dă mii pentru scauănu’ muierii…
Mai nou, ortodocşii îşi cumpără locurile în morminte. Şi păstă puteri, dar îşi
fac cruce! Înainte se făceau inscripţiile în limba română; acum îşi pun numele
în limba maghiară. Eu, pe taică-meu nu l-am auzit niciodată în viaţă că el ar
vrea să aibă ceva, că lui îi trabă ceva. Niciodată! Şi cu tri ani în urmă o zâs
cătă maică-mea: „No, aici ascultă! Io m-am gândit că sântem bătrâni şi trabă
să ne cumpărăm locurile.” Şi maică-mea o zâs că „Ce ne-om cumpăra locurile şi
ne-om face crucile, şi ne-om uita cătă ele încă douăzeci dă ani! Ce vrei cu crucea,
că nu eşti tu dă moarte încă!” Dar taică-meu o ţinut la asta, ca să nu rămâie
cheltuiala pă prunci. „Ştiu io, zâce, că nu m-or lăsa pă pământ, că şi pă mine
m-or îngropa, da’ casa noi trebuie să ne-o facem.” Maică-mea n-o vrut, şi eu am
zis că tătica niciodată n-o avut vreo dorinţă. Tot ce-a făcut, numai pentru noi a
făcut. Dacă asta e singura dorinţă a lui, atunci lasă-l! Şi l-am dus la Bichiş3, că
1 familie, din magh. család
2 licitaţie
3 oraşul Békés
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acolo o vrut, şi-o ales din ce material, ce culoare vrea… Şi a comandat inscripţiile în româneşte… Şi s-or gândit să facă locul pentru patru…. Că Petruca, s-o
prostit el, ş-o zâs că dacă el moare, să nu lăsăm să-l îngroape la Căuăcihaz4, şi
să-l aducem aici. Că nevastă-sa e reformată. Şi fiindcă eu nu m-am măritat, şi
oi rămâne sângură – şi 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
(Florica Santău, Chitighaz)
loc păntru patru!
4 oraşul Mezőkovácsháza



Tăte clopotile l-or petrecut la groapă



Tare trabă să ştie omu, că mai la tăte mormintile o fost on clopot… Ş-atuncea
l-or biciulit1 uomu cela care-o murit, că cum o zâs cel d-odată, tăte clopotile l-or
petrecut la groapă. În zâua dă astăz, nu mai ştiu… C-aşa văd că mâne-poimâne,
tăte clopotile or tăce. C-aşe programuri duc amu şi mnemţii, că dacă nu ei îngroapă
mortu, atunce nici nu lasă să tragă clopotu satului pântru om… Dârt-acee, eu aşa
ţân minte, că noi am dat banii-acee şi păntru clopotu acela. În vreme-cee l-am
tras sus, când erau pruncii noştri mici, că clopotul cel mare l-or dus mnemţii,
d-or făcut tunuri dân el. Ş-amu, nu mai putem face nimic, că nu ne lasă să tragă
clopotu dâpă noi, numa atuncea dacă popa-cela dân beserica mnemţască îngroapă
mortu. Înc-avem năroc c-avem clopotu-cela mic, dă la morminte, c-acela ne mai
scoate… Ş-acela-l petrece pă uom pă calea cea dâpă urmă.
(Petre Sabău, Aletea)

1 cinstit, din magh. becsülni



Porigle



Pă limba ungurească să zâce că csúfnevek1, noi zâcem porigle. Şi noi am avut,
că la ceva moş d-al nost i-o murit baba şi moşu s-o-nsurat şi ş-o adus o nevastă
tăută, slovacă. Ş-atuncea o zâs că ea-i totoaică. Ş-atuncea el o fost Totoicu.
Ş-atunci asta o rămas porigla. Da numile nost o fost altu: pă mine în limba
maternă, în limba românească mă scrie Gheorghe Guleş. Numa unguru zâce
Gulyás György. Vecina dân-nintea căsî, eu n-am ştiut că cum o cheamă. Aşa am
ştiut c-o cheamă Loje Franţişca. Şi i-o vint o pretenă dă la Bichişciaba, cu care
o muncit la fabrică, şi m-o-ntrebat că nu ştiu unde şede Nidermaier Franţişca.
Am zis că nu ştiu, doamnă, n-o cunosc. Şi s-o băgat înlontru şi mi-o fost greu
că nu-m cunosc vecinu din-nantea căsî. Pă tata mneu numa aşa l-o cunoscut
la Chitighaz: Mişcu Totoicului, că tata mneu o fost Mihai. Vecinu dă la spatile
căsâ m-o fost unchi, da eu nu l-am ştiut pă nume. Or vinit dă la Casa Satului
1 poreclă
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ş-o-ntrebat: nu ştii unde şede Szarka Péter? Nici n-am auzât dă numile-asta…
Şi m-o fost unchi! L-o chemat Petre Beşii, cătă frate-su o zâs că Ştefane Beşii.
Ei or fost ai lu Pânzuroi. Poate că s-o ista… pă drum. O făcut unde nu trebuie
fâsâiala asta, ş-o fost problema gata, aşa o căpătat numile Beşii! Dacă o-ntrebat
cineva unde şede bace Văsălică Ardelan, Árgyelán László… Lângă noi o şezut,
în colţ… Da n-am ştiut că el îi, numa dacă o întrebat : bace Văsălică Bolundu
inde şede? Cole şede-n colţ! A lu nevasta mea unchi, fratile lu mă-sa, dacă l-or
cotat: inde şede Bálint Péter bácsi? – dacă-n toată uliţa o am întrebat, n-or ştiut.
Numa dac-o zâs: bace Petre Sfătu, inde şede? – D-apu, ia aci şede, al doulea căsă.
Mai dămult, oamini nu s-or ştiut, aşa, după numili lor, cum s-or scris. Numa
după poriglă s-or ştiut. Şi gazdile or avut poriglă: aicea le-or zâs a lu Piparcă…
Şogoru2 lu Franţişca o fost a lu Cap-dă-bou, o fost mneamţ, jerman. Casa cie-o
fost a lor, inde-o fost mai dămult căsarma, grănicerii. Şi Imre bácsi aşa m-o
povestit că tata lui o avut măcelărie. Ştii ce-i măcelăria? Hentes. Unguru zâce
hentes, românu zâce măcelărie. O avut măcelărie şi or tăiat bou. Şi capu-cela
dă bou l-or făcut aşa, ca când umpli păuni oă făţani3, şi l-or pus acolo, unde s-or
băgat d-or luat carne, cărnaţ, no! Ş-apoi, aşa o rămas: mărg să cumpăr carne la
Cap-dă-bou! Tătă familia o fost Cap-dă-bou, da nu ştiu cum le-o fost numile dă
jerman. Ce ştiu eu?!… Şi la Rămânie e cu porigle. Am neamuri la Curtici: soacra
lu văru-meu, aşa-i cheamă, a lu Fumu. Şi la Chitighaz o fost d-ai lu Fumu. Da
nu-i chema a lu Fumu, că altcum îi chema. Numa asta s-o pus pă ei, strămoşii
(Gheorghe Guleş, Aletea)
strămoşilor, ş-aşa or rămas până-i lumea.
2 cumnatul
3 fazani



Cu Cacă-n tureci



Eu am auzât poveşti dă la tata-l mieu. Da’ dă mult nu le-am spus, mai rătăcesc cu ele. Tatăl mneu, ierti-l Dumnezo, tare multe poveşti o ştiut. Apu când
am fost sclugă, le-am spus. Am fost sclugă la on mneamţ, aşa s-o zâs cătă el:
Cacă-n tureci! Aşa l-or poreclat, dârt-aceea c-o avut on sclugă… Şi mai dămult,
erau încălţări d-acelea, cizme mai d-ales, erau dă popir1 beleşu2 din-lontru, dă
la ele. Apu, dacă s-or muiat – şi eu am păţât aşa – dacă m-am dăsculţat, o ieşit
picioru cu tot cu beleş, dân cizmă-afară…
Aşe, când l-o sculat mneamţu pă sclugă, zâce: „No, poartă-te şi te-ncalţă, că
mergem să hărănim caii.” Sluga tăt s-o-nchipzuit3, bietu, cu cizma. Nu putea
băga picioru-n cizmă. „No, ce faci, mă, dă nu te gaţ?” – zâce. „Nu pot băga picioru
1 hârtie, din magh. papír
2 căptuşeală, din magh.bélés
3 chinuit
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bine-n tureac.” – zâce. „No, cacu-mă-n tureacu cela!” – zâce mneamţu… Aşa-o
rămas el Cacă-n tureci! Eu am fost slugă la el doi ani. O fost on om, Mocan, dă
la Alete… Cunoaşte-ţi-l pă Mocan, care-o fost főkönyvelő4 la cioport5? No, tatăl
lu acela o fost cios6 la neamţ, doisprece ani. La Benedic7 o avut sălaş mneamţu.
Tare le plăcea dă mine! Eram eu sluga cel mare, era doi cioşi, era junele gazdii…
Apu toamna când era, făceam ogoru… Era nopţile mai lunji, apu sara, no, eu
să le spun poveşti! Trebuia să le spun poveşti! Da amu…. Nici nu ştiu dă când
n-am povestit! …Nu le mai ştiu. Au rămas pân bătaie multe, nu-mi aduc aminte!
(Petre Cure, Chitighaz)

4 contabil-şef
5 colectiv, din magh. csoport
6 paznic, arendaş, din magh. csősz
7 locul numit Benedek, între Chitighaz şi Giula



Aşe rămâne numile



Mama tăt aşa zâcea cătă noi… C-o fost aici on mnemţ, la Alete, o avut el maşină
dă călcat grâu… Şi tăt acee zâceau cătă el, că-i Hideg1… Nu c-o fost el rece, omu
cela, că nu o fost rece. Numa aşa or zâs cătă el ciilalţ mnemţ, că cumva o trebuit
să-l… Că acela tot o umblat să facă, n-o avut groază până-i lumea! Ş-apu-acela
nu i-o fost groază nici dă cald, nici dă frig, ş-apu aşa i-or pus nume, că Hideg.
Şi la noi o fost, c-o fost foaită2 d-a lu Negru… Tata-bun o fost aşa, mai bărnaci3,
numa n-o fost el să fie ţâgan, numa o fost bărnaci. Că dânt-acee să-şi fi căpătată foaita noastră numile d-a lu Negru? Nu ştiu! Numa cred că dânt-acee s-a fi
putută traje. Aşa cum zâce că dacă-i mai iute omu, apu aşa-l face că-i Pricolici.
Apu, dă ce zâce cătă pricolici că-i iute?! Aşa rămâne, unu dâpă altu, numile.
Oă cum îl vezi tu tare bine că este care bea! O fost bace Fane Zgorcea. Ap-acela
tăt o băut el, da o fost d-a lu… Cum s-o zâs cătă ei? Că nu Capucean s-o scris
foaita ceea… Numa dăstul că cela o băut mult. Şi când o băut în birt, tăt s-o
auzât aşa, cum o-nghiţât. Ş-apu, o zgorcit! Ş-apu, aşa o rămas, că-i Zgorcea,
Fane lu Zgorcea. Dâpă tată-său o căpătat numile şi pruncu.
Foaită d-asta, d-a lu Şimon: Ghiorghe, Ioşca, iştia… Erau tare săraci, că pă
vremea-ceea tătă lumea o fost săracă, care-o fost naţia rămână aicea, la noi, la
Alete. Că-ştia tăţ or fost oamini cu zâua. Şi-n foaita lu Şimon tăţ erau aşa dă
sclabi, erau ei dăsul dă mari, da erau aşa, îngârliţi. Apu, or zâs cătă ei Gârlig,
ca cu care o tras fânu dân jireadă. Şi Gârlea, Gârlea, Gârlea, şi Gârlea o rămas
(Petre Sabău, Aletea)
pănă-i lumea!
1 soi, specie, din magh. fajta = rasă
2 rece, frig
3 brunet, din magh. barna = maro, brun
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Nici azi nu ştiu pă mulţi cum îi scrie



Apu, mai dămult aşe o fost, c-o vint oaminii aici, la Aletea, lângă hotar. Apu,
or rămas în doauăzăci, în doauzăci şi doi… În’nante d-aceea o fost Ungaria
mare. Şi când s-o tras graniţa, or rămas rămâni mulţi la Aletea. Noi am fost tăţ
sclujbaşi la mnemţi. D-apu nu noi, părinţii noştri! Aşe ne-am crescut noi p-aice,
pântre mnemţi. Şi ne-am învăţat şi mnemţăşte, şi ungureşte, şi rămâneşte. Şi
pă mnemţi, rămânii n-or ştiut că cum îi cheamă, şi le-or dat nume, cifulituri1…
Pă noi aşe ne-or ciufulit, a lu Ţenţu. Nu ştiu dâr ce! Nici azi nu ştiu pă mulţi
cum îi scrie. Or şezut oaminii la sălaşe, nu s-or cunoscut, că hotaru-a fost mare!
Atuncea: „Cine-i vecinu?” „Apă, îs d-a lu Papă-lapte!” Că or avut aşe, on pruncuţ
micuţ şi: „Papă, mâncu-te, lapte, papă, mâncu-te, lapte…” Aşa o rămas Papălapte… O vint iar unu mai străin. D-apu atunci: „Cine e? D-a cui e?” „D-apu,
ştie-l Dumnezo!” Aşa o rămas: Florea lu Dumnezo! Trăiesc şi amu pruncii lui,
dân Floarea lu Ciutac. Acolo or şezut, cătă julani, până-n bătaie. Apoi or vint
înlontru. Aşa l-am ştiut, numa: Florea lu Dumnezo! Nici azi nu ştiu cum s-o
scris! Mie mi-i aşe… că nime nu mai zâce azi cătă mine „a lu Ţenţu…” Numa
puţâni. Este ş-on mneamţ, Pugner Pişta… Acela ş-amu când mă-ntălnesc:
„Noroc, Ţenţule!” Mie-m place… Acela-i mneamţ, numa aşe bine şti rămâneşte,
ca rămânii… O şezut la sălaş, acolo inde-am şăzut noi, în drumu vărşendanilor.
Mnemţii or fost mulţ p-on nume. Când or vint aici, or zâs c-or fost numa
douăzăci şi şasă, uă trizăci. Apoi s-or sporit. Nepoţii s-or luat unu pă altu, că
n-or fost alţi mnemţi străini. Aşa or rămas cu averi mari. D’apu, rămânii n-or
făcut aşe ceva că ei n-or avut avere…
Or fost Vitman, Ştrifler, Nidermaier, apăi Rais… Unu aşe o fost poriclat că
Ruc Cacă-n cantă! Acolo o şezut, în Kígyó utca2, şi casa i-o ştiu.
O fost şi Cacă-n tureci! Acela o fost a lu Singăr. Acolo o şezut, pă Kossuth
utca3, o casă lungă. Mai este acolo o nevastă, aşa bătrână, ca mine, cu dinţi dă
aur are, aşe, tăţ! Pavelca-i bărbatu ei. Nu s-ar fi dus ea dâp-acela, numa dâpă
bătaie n-or fost mnemţi, că i-or dus la Rusie.
A lu Şlidaş, d-aceea o fost Şlidaş, că el o făcut sănii!
Amu, în democraţâie, şi ungurii ăştia care-or vint aici, ne-or dat nume. Că
fratile mieu, Ghiorghe, o umblat la tüzéptelep4. O avut doi cai răi ş-o umblat
aşa, pân sat, ş-o cărat cărbuni acasă, la oamini. Pruncu lui, şi el o umblat. Apoi
or zâs ungurii cătă ei Szenes Iván5…
P-a lu Puţulica d-aia l-or ciufulit aşa, că ei o fost mai mulţi fraţi, d-a lu Toma…
1 porecle, din magh. csúfnév = poreclă (csúf = urât, név = nume)
2 strada Şarpelui
3 strada Kossuth
4 depozitul de combustibil
5 Ivan Cărbunaru
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Pă el, dă chilin6 i-or zâs că a lu Puţulica, că tăt să puţulea7, să vicsălea8, era
puţulitori. Cizmile le puţulea şi bocoancile, s-o făcut la rând, no! O fost nealcoş
a lu Puţulica!
Apu, a lu Ceapă… Tăt ceapă or mâncat, tăt dă ceapă vorbea. Zâcea mama
că ceapă ş-a căpătat dă prânz: tăia şi frijea-n unsoare… A lu Ceapă o rămăs…
Or fost d-a lu Rijcu… Dumnezo ştie dă ce şi-or căpătat numile… Or fost d-a lu
Buzărone, d-a lu Borzoi, d-a lu Mortioi… Şi Mortioieştii or fost mulţi, şi le-or dat
on nume, să-i cunoască… Ghiorghe, Petre, Ioane… Tăţ or fost la mnemţi cioşi şi
scluji… Rămânii, aici, slujbaşi or fost cei mai mulţi… Da nu cei mai mulţ… Tăţ!
D-apu ce ciufulitori or avut9, nu tare mai ştiu, că m-am mai zăuitat dă ei!
(Ilie Ivan, Aletea)

6 separat, din magh. külön
7 curăţa, din magh. pucolni = a curăţa
8 lustruia, din magh. vikszolni = a lustrui
9 fudul



Domnoşagu1



Mai dămult, Crăciunu a fost extraordinar de frumos! Umblau pruncii a
corinda, ţâganii umblau cu potracăru2, băteau potracăru şi corindau: „Scoală,
gazdă, nu durmi, ro-relu-i, Doamne! …” Şi noi umblam! Şi copiii din vecini – unu
acuma-i doctor, la Solnoc3, învăţati… Şi tata lor o fost jegyző4, notarăş… Eu dă
nimic nu m-am temut, numa când vinea turca! Când bătea cu clonţu, aşa, mă
băgam dâpă cuptori. Aşteptam Crăciunu, atunci am ştiut că e Crăciun! În sara
dă Crăciun mama punea su-masă o coşară dă pită cu grâu oă cucuruz, pântru
calu lu Crăciun. Zâcea că dacă ninjea, era neauă, vine Crăciunu cu cal albu. Şi
dacă era noroi, tină, ploie, atunci zâcea că vine cu cal negru. Eu tăt zâceam cătă
mama că să mă trezască când vine, că să-l văd şi eu d-amu! Făcea aşa cu mâna
pân cucuruz, că cum o mâncat calu! Ş-acela era bun să-l deie la iosag5, că era
cu noroc – aşa era obiceiu! Aşa aşteptam dă multe ori Crăciunu, că sfărâmam
tenchi6, cucuruz.
…Bace Gheorghe Burde, dân Pusta Otlăcii vinea – nu ştiu, ai auzât dă el?
El era muzicantu, ş-atuncea tăt ficioru care-o vinit cu turca îşi juca drăguţa
lui. Şi eu, când am fost ficior, am umblat cu hidedea7, cu vioara, dară. În zâua
1 domnie, domn + sufixul cumulativ magh. ság
2 darabana
3 oraşul Szolnok
4 notar
5 animale domestice, din magh. jószág
6 porumb, din regionalismul magh. tengeri
7 vioara, din magh. hegedű
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dă Crăciun, dimineaţa, îmbrăcaţ toţ cu prime8, cu cocotori9, aşa am mărs la
biserică. Tinerii îşi petreceau, jucau, n-o fost aşa moda cu domnoşagu-aista…
Acuma oaminii-s sălbatici, nu mai au tradiţii, nu mai vreau să ţâie obiceiurile,
nu mai le trebe… Sălbatici! Că amu încuie uşa să nu margă nime-nlontru, că
e curăţănie! Atunci bătrânii şidea pă cuptor, băga băgău10! Vinea fratile lu
mama mea, o fost un om aşa, frumos, ţăran cu musteţe, cu o pipă măroacă11.
Aşa scopea12!… Amu, tăt cu-aiasta-s cu baţilurile13, cum să zâce? Cu bacteriile
şi cu prostii, cu bolile. Atunci şi doptoru s-o putut să margă şi vara şi iarna tăt
în vacanţă. Că rar o trăbuit medicu. Dacă vinea la mama mea, că mama mea o
fost bolnavă… o chema afară, îi dăde o pirulă dă aspirin, oă două, şi s-o spălat
pă mâini şi s-o dus. Acuma şi copiii sânt ca puii iştia care mâncă concentrate:
când tuşeşte-o dată, dă loc14 îi dă medicamente. Şi nu-i voie. Oaminii dă dămult,
uit’ cât trăiesc. Tinerii tăţ mor! Nu-i aşa? Ia, uită-te, ni, acuma un jerman îi pus
la biserică: noauăzăci dă ani, om bătrân! Acuma în televizor, or mulţămit15 un
om d-o sută dă ani. Ş-âncă o băut on pahar dă… şampanie.
(Gheorghe Guleş, Aletea)

8 panglici
9 oglinzi, din cotătoare / cotători
10 mesteca tutun, din magh. bagó
11 mare
12 scuipa
13 bacili, din magh. bacilus
14 pe loc
15 au felicitat, calc după magh. köszönteni



Obiceiuri de post la Săcal



Post de câte o zi se mai ţinea din proprie iniţiativă, de pildă din recunoştinţă
că cineva a scăpat de o mare primajdie, grijă sau supărare: i s-a întors fiul din
război, s-a aflat un animal pierdut, s-a însănătoşit un grav bolnav din familie.
Se mai putea posti ca cineva să aibă noroc, dar erau unii care ţineau post
pentru ca duşmanul lor să primească pedeapsa meritată.
Mama mi-a povestit următorul caz: de la o familie a furat cineva un cal.
Gospodina se hotărî să postească împreună cu alte şapte femei cunoscute pentru
a afla cine a fost hoţul. Le-a cerut celor şapte femei să ţină post în aceeaşi zi.
Femeile s-au învoit şi au postit după toate prescripţiile. Gospodina a aflat prin
vis unde a fost calul. Furtul a fost descoperit iar femeia l-a blestemat pe tâlhar:
„Să nu-i deie Dumnezo noroc nici cât la on pui dă mâţă!”.
Un băiat a săvârşit un furt. Păgubaşul rugase şapte persoane să ţină post.
Cei care au postit s-au aşezat pe nouăzeci şi nouă de cuie. A doua zi, băiatului
tâlhar începu să-i curgă sânge din nas şi din gură. Se îmbolnăvi grav. Cerându-şi
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iertare, s-a înfăţişat păgubaşului cu lucrurile furate. Fiind iertat, băiatul se
făcu mai bine.
Avea o femeie un bărbat foarte beţiv. De câte ori se îmbăta, obişnuia să zică:
„Mă spânzur!” Soţia nu-l luă în serios. Scenele de acest fel erau dese. Odată,
bărbatul într-adevăr se spânzură. Femeia dormise toată noaptea, ca-n alte dăţi,
şi numai dimineaţa află ce s-a întâmplat. Simţindu-se vinovată, trei zile şi trei
nopţi a postit pentru ca să i se ierte păcatul şi să scape de mustrările de conştiinţă. Ca să se convingă că am respectat cu toţii prescripţiile postului, bunica
obişnuia să facă semn la cârnaţ, la slănină, iar grăsimea din bidon o netezea.
După ce noi totuşi mâncam din cârnaţ, cu ştirea tatei, făceam şi noi acelaşi
semn, ori ziceam – dacă totuşi bunica descoperea „furtul” – că întâmplător s-a
şters semnul, atingându-ne de cârnaţ, umblând prin cămară.
Obişnuiau unii să postească şi timp de şapte săptămâni. Acest fel de a posti
era motivat de vreo făgăduială. În cele şapte săptămâni se postea o dată pe săptămână, de fiecare dată în altă zi, începând cu ziua de duminică şi continuând
cu ziua precedentă în săptămâna următoare, deci sâmbătă, apoi vineri şi aşa
mai departe, postul sfârşindu-se în zi de luni.
(Maria Nechita şi Maria Panti, Săcal)
(Garami, 1984, 41-42)

Imaginarul istoric


Tata o picat în bătaie



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
vigyázok, hogy mit csinálok, mert amelyen virágot fogok szakítani, olyat fogok
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szagolni1”. Şi m-o trimis on chip cu o pană2 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, tăicuţi, om dă casă! C-aiesta-i nealcoş3!”
C-o avut zsebóra4 şi-o zâs tata că aista numa dă ceas are grijă. Şi 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 văndroc5, o şi murit dă tânăr!
(Florica Secan, Chitighaz)

1 draga mea fetiţă, Flora,… să am grijă ce fac, fiindcă ce floare voi culege, pe aceea o voi mirosi
2 floare
3 îngâmfat
4 ceas de buzunar
5 vagabond



Cinci ani am cătănit



În bătaia dân patrusprece, io am fost numa dă şaptesprezece ani trecut.
Când am fost într-al optsprecilea an, am fost la Italie. Dân noauăzăci şi doi
dă inşi care-am stat la vizitaţie, numa patru nu i-o luat, ceilalţi apu, tăţi… Şi
tata mneu – o fost mai dă vrâstă, dară, că-o fost dă cincizăci şi doi dă ani când
o vinit bătaia din-tie – şi pă el l-or dus, numa dă csendfentartó1, aşe or zis
atunce. Când s-o-ndăluit2 bătaie, io am căpătat puşcătură aici, în şold; am un
szilánk3, mi-i rupt ciontu-aista. În bătaia dân patrusprece, am fost la comanda
mnemţască. Eu la o sută unu am sclujit. Dâpă ce-am vint dân bătaie, când a
trebuit să mărg cătană, apu io n-am ştiut comanda ungurească. Am ştiut io
că jobbra át, balra át4, numa pă celelelte, gyakoratok a puskával5, nu! Numa:
ibnghemitingheverifertig! Haaalv liţ!
Când am vinit dân bătaie, în noausprece, am fost dă doauzăci dă ani. Când
am fost dă doauzăci şi unu, iar o trăbuit… Atunci am cătănit acasă. Aşa şchiop,
cum am fost. Or zâs că am umăr bun şi mâini bune, poţi duce puşca. Cinci ani am
cătănit cu bătaie cu tăt, în viaţa mea! Înt-al doilea bătaie n-am fost. Am fost la
un neamţ care o avut patru sute dă iuguri dă pământ şi m-o scos cu felmentés6.
1 om de ordine
2 a început, a pornit, din magh. indulni = a porn
3 schijăi
4 la stânga, la dreapta
5 exerciţii cu puşca
6 scutire
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El o fost şchiop – că, dară, şi care-o fost gazdă s-o nimuricit7, ori dân asta, ori dân
ceia, or l-o lovit calu! Ş-ap’ apoi m-o scos cu felmentés, că nu prea erau oamini
acasă. N-am fost dus în bătaie. Numa dăstul că pă graniţă am sclujit, până când
n-am fost însurat. Am fost cu un tiszt8, acel-o fost dă la Rămânie. El o fost sârb,
tata lui, şi mama lui o fost rămână dân Bănat. Apoi, on an dă zâle am sclujit
la jăndari, că ungurii noşti or dat Ardealu la rămâni să bată cumunismu, şi pă
vremea lu Kun Béla. Pă vremea lu Kun Béla or fost bolşăvici, ş-apu cu franţujii
şi cu domnitorii noşti, şi cu iesta dă la Rămânie, i-or bătut jos.
(Teodor Şimonca, Chitighaz)

7 s-a accidentat, a devenit infirm, din magh. nyomorék = infirm
8 ofiţer



Ferenţ Ioşca1 şi Horthy



Pă vremea lu Ferenţ Ioşca, ş-atunci o fost sclobod s-avem cărţi rămâneşti şi
ce ştiu io ce! Numa pă vremea lu Horthy o fost mai rău. Pă vremea lu Horthy o
fost acee că mai mare pizmă o fost întră popor dâcât cum îi astăzi. Şi când o fost
Ferenţ Ioşca, când am fost mic, apu am învăţat că: Keresik a, keresik a keresztlevelemet / De a pap se talája a levelem. / Majd, megtalája első Ferenc Joska, /
Aki engem besorozza harminchat hónapra…//2. Asta când am fost prunc o am
(Teodor Şimonca, Chitighaz)
horit. Aşe, bogăt şi dăstul, c-o fost mai bine.
1 Francisc Iosif I
2 Îmi caută, îmi caută certificatul de botez, / Dar nici popa nu-mi găseşte certificatul de botez.
/ Mi-l-a găsi Ferenţ Ioşca întâiul, / Care mă va recruta pentru şaizeci şi şase de luni.



Împăratu rusului şi împăratu rămânului



Eu sunt Şimonca Toader, astăzi e iulie, douăzeci şi şase. Oi spune o poveste
care nu o ai mai auzât, şi puţâni o şi ştiu.
Odată o fost că împăratu rusului o cerut pă împăratu rămânului să margă
la el pă goştie1. I-o părut bine la împăratu rămânului, s-o şi dus. Când o ajuns
acolo l-o primit tare cu mare bucurie împăratu rusului pă împăratu românului.
Şi-o arâtat averea lui şi mândreţurili ce le-o avut… Tri-patru zâle o stat acolo
împăratu rămânului. Înt-a patrulea zâ, zâce împăratu rusului: „Mă, – zâce – ai
tu în ţară om care să nu minţască?” „Am!” – zâce râmânu. „Asta eu nu pot să
cred! Mă, la mine-n ţara me, dă zece ori atîţia oamini este câţi în ţara ta. Şi on
om nu m-aş cuteza să zic că aş afla, care să zic că să nu minţască.” Zâce rămânu:
„Io nici nu trabă să mă gândesc mult că cine mi-i, că, iaca, am un păcurari, acela
niciodată nu m-o minţât, dar nici nu m-ar minţi.” „Haida, dăm prinsoare. Eu-l fac
1 în vizită
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dă minţăşte păcurariu tău.” „În ce să dăm prinsoare?” „D-apu – zâce – uită-te,
ni, Băsărabie ţ-o dau ţâie, numa tu-m dai Moldova, dacă buksz2.” Băsărabia
era la Rusia – amu iară-i la Rusia. Moldova o fost a rămânului. Aşa că cheamă
împăratu mărturie, rămânu n-are pă cine, şi lui acela i-ar fi mărturie, dară! O
mărturie-i dăstul!
Vine-mpăratu rămânului acasă, da nu mere să vorbască cu păcurariu, că nici
n-a gândit că cum a fi acee că să-l facă să minţască!
Împăratu rusului o avut o fată tare mândră. Zâce cătă fată: „Tu! Iaca, eşti dă
douăzăci şi doi dă ani. Îi vreme să te măriţi. Numa mai întâi, te du la rămânu
în ţară, numa aşe meri, cu haine, cum este acolo te-mbreci. Numa nu te-arâţi la
nime, că cine eşti să nu spui, că buctăm3 Băsărabia!” „Ejnye4 – zâce fata – tată,
eu aşa am gândit, că dacă mă mărit, p-acee să mi-o dai mie!” Îi spune tată-său
despre ce e voarba: „Inde l-ai afla pă păcurari, nu ştiu! Oi întreba tu dă on paur
inde-şi ţâne împăratu turma.”
Vine fata-n ţară, îmbrăcată ca pî la Rămânie, c-o straiţă-n spate, cu pituţă… Când l-o aflat pă păcurari, era dă cu sară: „Sara bună – zâce. Nu ştiu ce
eşti, ficior eşti, oă om însurat.” „Ficior mi-s!” „Să trăieşti mulţ ani, cu pace şi
cu sănătate. A cui-i turma asta?” „A-mpăratului. Io-s păcurari la el!” „Aş mere
io – zâce fata – acolo ş-acolo, c-am auzât că este o vrăjitoare. Da nu mi-s d-aci,
că mi-s dă dăparte!” „Nu mere acu, în cap dă noapte, că-i dăparte vrăjitoarea!”
Ficioru o vrut să rămâie cu el, la colibă!
Fata să uită la oi: „Da – zâce fata – numa aceea sângură-i neagră?” „Numa –
zâce – e a-mpăratului, o cheamă Laie! Aceea-i mai dragă la-mpărat.” Apu zâce
ea: „Frumos nume are. Ca moşu mneu, şi moşu mneu o fost Niculaie.”
O-ntreabă: „Da cum trăiţ p-acolo?” Zâce: „Bine trăim, numa, uite, nu mă pot
mărita, ş-am vinit la vrăjitoare, să-m facă dă mărit.” „Aaa, – zâce – dac-aşa stă
treaba… Nu ştiu dân ce viţă eşti, săracă eşti uă găzdoaie eşti, că hainile nu te
spune nicicum: nici dă săracă, nici dă bogată. Dacă ai vre, io te-aş lua pă dumneta.
Mai bine nu ţ-ar fi în lumea asta! Mie, iaca – zâce, îm umblă o plată frumoasă,
n-am dă lucru dăcât cu oiţâle… Am lua o casă în sat, oă în uăraş…” Hunsfută5,
fata! Zâce: „Şi io mi-s fată dă sărac! Oi mere acasă, la părinţ, şi le-oi spune că
nici nu trabă să merg la vrăjitoare, că m-am aflat, aşa, ficior. Dân voarbă te văd
că ieşti ca oaminii, şi dă frumos, cum ieşti, aşa ieşti, mie mi-eşti frumos.” „Tare
mă-mbucur – zâce, i-o dat onoare la fată – că mă preţuieşti dâpă cum îs.” „N-ai
sucuit6 să minţăşti?” „Nu!” „Da nu pre este aşa uăm, să nu minţască.” „Eu n-am
sucuit, mai ales la stăpânu mieu. Da doară nici n-a vini aşe ceva, ca să minţăsc.”
2 pierzi
3 pierdem, din magh. bukni – a cădea
4 onomatopee
5 şireată
6 ai obişnuit, din magh. szokni
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No, cu asta fata să face că doarme: „Noapte uşoară – zâce – să dormim în pace!”
Da el nu putea durmi, îi stătea gându la fată. Dă la o vreme zâce el: „Aice-ascultă, dragă, dacă-aş mere la patu tău… că tăt vrei să meri dâpă mine…” „Nu
să poate – zâce – că eu până nu vorbesc cu părinţii, nu mă dau la nime!” „Ooo,
musai să ştie părinţii?” „Dă şti, dă nu şti, numai eu nu fac aşe lucru până nu
vorbesc cu părinţii.” Tace el şi să gândeşte: „Aici ascultă, îţ dau o oaie, numa te
lasă!” „Nu – zâce – ce-oi face eu cu o oaie?” „Oi tăia!” „Dacă-m dai pă neagra,
atunci o duc acasă vie şi-mi ardic miei dă la ea, şi-mi fac haine dân lâna ei, că
haine albe nu-m place!” „Dragă, îţ dau două, îţ dau nouă, îţ dau zece oi, îţ dau
douăzăci, numa pă neagra n-o poci da. Aceea e oaia împăratului, şi cum vine
dă loc o vede că nu-i! Ce zâc? I-oi spune ce-am făcut?” „Cum i-oi spune? Îm faci
ruşine mie.” „Şti ce, dragă, oi zâce că o mâncat-o lupii!”
Mere la ea, la pat, apu demineţa îi dă oaie. Ea o duce până inde-o duce, da o
aşteptat-o hinteu7 lu tată-său.
Păcurariu sloboade afară oile, feltűnő8 că nu-i oaia cea neagră. Amu, dă vine
împăratu, ce face? Păcurariu îşi împlântă cămpău9-n pământ, pune buhaiu pă
el şi clopu, şi mere cu brâncile pă la spate, ca împăratu: „Măi păcurariule, inde-i
oaie cea neagră?” „Înalţate împărate, asară am păscut oile p-ângă pădure şi-o
vinit on lup ş-o răpit pă Laia, şi o dus.” „Minţăşti în pizda mâne-ta, măi! Minţăşti!”… Iară să ie păcurariu şi să duce roată: „Bună demineaţa, păcurariule!”
„Mulţam dumitale, înalţate împărate!” „Pasc oile?” „Pasc!” „D-apu, Laia inde-i,
că n-o văd?” „’Nălţate împărate, ieri am adăpat oile la pârâu, şi ea o lunecat, şi
o ca-mai dus apa.” „Ejnye, iară minţăşti!”
Nu-i bine! Aşa o făcut, ca şi cum împăratu-ar fi fost… Nu-i bine! Iară mere
roată, iară vine: „Bună demineaţa, păcurariule!” „Mulţam dumitale, înalţate
împărate!” „Pasc oile?” „Pasc!” „D-apu, Laia inde-i, că n-o văd?” „’Nălţate împărate, asară o vint o fetişoară tare frumoasă. O am chemat la colibă. O spus
că mere la vrăjitoare, să-ş facă dă mărit. I-am spus că să nu margă noaptea. O
am culcat-o-n pat, eu m-am culcat jos… Da tăt cu gându la ea am fost. O am
cerut că să-m fie femeie. S-o-mbucurat, da o zâs că ea nu face nemica, până nu
vorbeşte cu mă-sa. Eu tăt o am cerut, dâ la o vreme am zâs că-i dau o oaie. O
zâs că să-i dau macar douăzăci, numa dacă-i dau pă neagra, atunci n-are bai că
mă culc pâ-ngă ea.” „Aşa-i bine – gândeşte – nu minţâsc nimic!” No, ie buhaiu
pă el, clopu-n cap, cămpău. Dă la o vreme, vede că vine on hinteu cu patru cai,
numa-i zburau roatile dă la pământ!
Împăratu rămânului şidea cu cocişu10-nainte. Fata, în alte hane, cu oaia,
şiuliş în braţă la-mpăratu rusului, şide-napoi, nu să videa, era-nchisă uşa la
7 caleaşcă, din magh. hintó
8 şocant, bătător la ochi
9 cârligul, din magh. kampó
10 vizitiul, din magh. kocsis
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hinteu. Mere o dată roată cu hinteu, vine până la păcurari: „Bună demineaţa,
păcurariule!” „Mulţam dumitale, ’nălţate împărate!” „Pasc oile?” „Pasc!” „Laia
inde-i.” „Apu, ’nălţate împărate, spun că am făcut on lucru care n-ar fi trebuită.
O vint asară o fată frumoasă – zâce – p’ângă pădure. M-o-ntrebat d-o vrăjitore,
că ea mere să-ş facă dă mărit. Eu, văzând-o aşa frumoasă, am zâs să nu margă
să-ş facă ea dă mărit, c-o ieu eu, dacă-i sânt dă plăcut. O zâs că dară, dă dâpă
minte ce-o am, ea să-ndăstuleşte cu mine, da şi frumuşaţa… O am dus în colibă
şi i-am dat dă cină, şi ea mi-o dat dânt-a ei, ce-o avut… Da n-am mâncat, tăt la
ea m-am uitat!” „Ş-ap’ apoi?” „Apoi am zâs cătă ea să culce-n pat, şi eu m-am
culcat pă jos. Că n-am putut durmi, că tăt la ea m-am gîndit.” „Ş-ap’ apoi?”
„Apoi i-am zâs să mă lese să mă culc p-ângă ea. Şi ea o zâs că nu, că dâpă ce
ne-om cununa, atunce o fi a me. M-am răbdat cât m-am răbdat – zâce – apoi
i-am făgădit o oaie. I-am făgădit nouă, zece, câte-a vre. Şi-o zâs că dacă-i dau
şi mai mult, nicicum. Numa pă neagra, şi pă neagra!” „Şi o ai dat?” „O am dat!”
„Bine-ai făcut, fătu-mieu! Nu e asta fata?” „Mi să-mpare că-i ea.” „Om eşti, fătu,
mieu – zâce împăratu. Am mniruit11 on dărab12 dă ţară: Băsărabia-i a noastă!”
Şi cu asta, împăratu Rusiei s-o ruşinat, că şi fata lucrată, hăznălită13, şi
dărabu cel dă ţară pierdut.
Cu asta, povestea o am gătat, cine-o şti mai lungă, margă s-o ajungă!
(Teodor Şimonca, Chitighaz)

11 câştigat, din magh. nyerni
12 bucată, din magh. darab
13 folosită, din magh. használni



Rákosi elvtárs1



La zece martie am sărbătorit în clasă naşterea a lu Rákosi elvtárs. Eu am
ţinut cuvântare, aceea că „Tizenhat év fegyházban”2. Că el o fost şaispece ani
închis: o dată o căpătat opt ani, ş-apoi o mai căpătat opt. O fost aici, la Sighidin3,
a Csillagban4, d-acee i-o fost ciudă pă Sighidin. D-aceea – dacă n-aţ şti – o şi
luat o megyeszéke5 d-aici: Hódmezővásárhely o fost! Şi Göncz Árpád o fost aici
închis, în cincizăci şi şasă, şi-o căpătat câţiva luni.
Şi ţân minte c-am spus că Rákosi o făcut on radio, acolo, când o fost închis.
Şi atuncea el o ascultat acolo, kommunista adókat6. Şi cu ce mare sârguinţă o
1 tovarăşul Rákosi
2 şaisprezece ani în închisoare
3 Seghedin
4 închisoarea Csillag (Steaua)
5 reşedinţa de judeţ
6 posturi comuniste
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lucrat, şi-o ascultat, şi-o ţinut predare a többieknek7!… Păi, asta nu-i istină8,
(Ştefan Soc, Cenadul Unguresc)
numa aşa o fost scris.
7 pentru ceilalţi
8 adevărată



Eminescu comunist



Când era aşa, aniversări, ca noiembrie şapte… Eu am fost secretar la colej1
şi la clasă… Numa ţân minte că asta eu am gâcit-o dă indeva… C-o trebuit să
cot şi traducerea. Da, că şi Eminescu o fost comunist (râde). …Törjétek össze
e földi csalfa rendet / Amely szegény és gazdag közt oly roppant mélységet
enged. // Şi-n rămâneşte: Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă / Care
lumea o-mparte în mizeri şi bogaţi…
(Ştefan Soc, Cenadul Unguresc)
1 cămin de elevi



„Dacă eşti poştaş, atunci să fii Postás!”



Zic ăştia că n-o fost üldőzés1, da o fost! La capăt, în patruzăci şi doi-tri, rămânu care nu s-o făcut ungur, n-o putut să cumpere casă şi pământ. Şi nu numai
numile o trebuit să-l lese, că şi biserica. Tata lu Laza, l-or chemat înlontru, ca
să ieie nume ungur. El o fost Ioan Rus. Şi-o zâs careva şef, d-acolo, dă la poştă,
că „Dacă eşti poştaş, atunci să fii Postás!”. Da nu numa numile, că şi lejea… Şi
nu cătolici i-or făcut, numa reformaţi. Şi când o murit bace Iuăn Rus, tată-său
lu Laza – acu câţva ani, şi eu am fost la înmormântare – şi popa reformat dă la
Măcău l-o-ngropat. În mormintea reformată. Că la Cenad, câte biserici, atâtea
morminţi – cimitir, cum zâceţi voi. Patru biserici îs şi patru morminţi, şi încă
şi pocăiţii au.
Da chiar şi socru meu, numa eu nu l-am cunoscut… Nici muierea mea, o fost
micuţă când o murit. Tata ei o fost Becan. Îl ştii pă Slavcu, care-o fost birtaş?
No, fratile lui o fost socru meu, Văsălie Becan. El o fost grăniceri, tiszthelyettes2.
Şi şi lui i-or spus că ce lucru-i acela, să fie cineva la grăniceri, Văsălie Becan?
(Ştefan Soc, Cenadul Unguresc)
Ş-atunci, el s-o făcut Solymosi…
1 persecuţie
2 sublocotenent
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Vazul nu-i bine!



Mă cheamă Văsălie Mărienuţ, ungureşte: Marianucz Vazul… Apu, Vazul nu-i
bine, numa ş-atunci o fost ungurezare, d-asta! Amu, tinerii rămâni îm spun bace
Văsălie, ungurii Laci bácsi…
Noi sântem d-a lu Balmoş, c-or fost zece sfacuri1 Mărienuţeşti, şi d-acee tăţ
or avut ceva poreclă… Mai bogaţi, aici, la noi, or fost Mărienuţăştii, Luţăeştii şi
Maghiareştii… Noi ne trajem dân Bănat, dâncolo dă Murăş. D-acolo or atârnat
în Cenadu-aiesta într-o mie şapte sute şi vo şaizăci. Că dâncolo dă Mureş o fost
on sat, tăt Cenad, şi Murăşu o ieşit afară şi le-o luat casa… Şi fiindcă atunci tăt
o fost Austro-Ungaria, or vint mai încoace. Aicea ş-or făcut on sătuţ micuţ mai
întâi sârbii, dup-aceea cu rămânii laolaltă. Că rămânii şi sârbii tătdaona s-or
avut bine, ştiţ dân istorie că rămânii cu sârbii n-or avut nicicând aşa, on mare
bai. Nu ca ungurii, că ăştia cu tăţ or avut!
Când s-or întărit, şi biserica ş-or făcut-o împreună, că or fost ortodocşi.
Biserica o avut tri uşi: una, pă unde femeile să bagă, în dreapta – pă inde s-or
băgat rămânii, în stânga – pă inde s-or băgat sârbii. Într-o duminecă s-o ţânut
slujbă sârbească, într-alta – rămânească. Or fost doi popi. Numa mai târzâu
nu s-or înţăles şi s-or dăspărţât. Ceva n-o mărs bine. Şi sârbii ş-or făcut biserica
lor, şi rămânii le-or plătit partea lor. Ş-or fost rămâni care s-or făcut sârbi, da şi
sârbi care s-or făcut rămâni. Aşa că la noi, este Popovici rămân şi este Popovici
sârb, Gurzău este român, Gurzău este sârb… Mărienuţ nu este, numa rămân.
La noi, tăţ sârbii or ştiut rămâneşte, numa nu tăţ rămânii-or ştiut sârbeşte…
(Văsălie Mărienuţ, Cenadul Unguresc)

1 spiţe, stirpe



Or vint unguri



Noi am avut şi sărvitori unguri, că rămâni săraci nu tare-or fost la Cenad. Că
sărăcimea, înt-o mie nouă sute douăzăci, după Trianon, or plecat la Rămânia.
Or primit pământ acolo. Tăt aşa or plecat şi sârbii, pă la Vucovar, p-acolo or
mărs. În anii douăzăci şi şapte, douăzăci şi opt, iară s-or dus, că s-or împărţât
la Rămânie pământuri dă la grofii ungureşti… Sau ungurezaţi, că şi-n Ardeal,
n-or fost tăţi grofii unguri! …Ş-în trizăci şi şasă, mulţ or plecat… Şi-n locu lor
tăt unguri or vinit.
Sărăcimea dă la noi, ş-aceea or fost közép-paraszt1, adică or avut până la
douăzăci dă holduri2 dă pământ. Omu bogat dă la cinzăci dă holduri s-o-nceput!
Aiştia n-or plecat! Numa acela o plecat la Rămânie în anii douăzăci, care-o avut
1 ţăran mijlocaş
2 iugăre (un iugăr = cca. 0,5 ha)
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două-tri holduri dă pământ! Da în anii trizăci, s-or dus şi ăştia, dă mijlocii, la
Pustinici. Şi ce-or avut aici, pământ, or vândut. Şi sârbi or fost, care-or cumpărat…
Am avut nişte vecini… Cu pruncu umblam la grădiniţă laolaltă, tare bine
ne-aveam. Şi-or vândut aicea ce-or avut, şi casa, şi tăt, ş-or mărs la Pustinici…
Aici or avut cinsprece-şasprece holduri dă pământ, acolo or cumpărat optzăci dă
holduri. Şi pământ bun! Aşa că s-or făcut nu numa chiaburi, că mai mult… C-or
avut p-ormă neplăceri… P’în anii şazăci şi ceva or vint aici, c-or avut rudenii,
şi i-am poftit la noi… Şi au povestit ce grea viaţă or avut p-acolo, că i-or dus la
Bărăgani. Şi când s-or liberat, or vint iar la Pustinici…
În locu rămânilor şi sârbilor or vint unguri. Căşile-or fost ieftine, pământu
ce-au vândut rămânii şi sârbii o fost bun… Ei or fost apoi slugi la noi, săracii!
Ei or fost săcerători, sărvitori… Că nu oaminii-ceia or vint, care-or fost în stare
bună… Ei or fost cătolici, da numa dâpă anii trizăci or fost atâţa, că ş-or putut
să-ş zidească biserică cătolică. …Păstă drum cu rămânească şi cu sârbească… În
trizăci şi nouă or sfinţât-o, la Sântă Mărie. Ei n-or mai învăţat rămâneşte. Da
ungurii care-or stat aicea dă dămult, reformaţii, aceia tăţ or ştiut rămâneşte,
şi familiile, şi băieţii…
Eu nu ştiu sârbeşte, numa puţân, că n-am avut vecini sârbi. Da între nimotie3
avem sârbi!
(Văsălie Mărienuţ, Cenadul Unguresc)
3 neamuri, rudenii
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Chipuri de povestitori și de personaje
din colecția de narațiuni ale românilor din Ungaria

Ștefan și Zenovia Rusu (Otlaca-Pustă)

Teodor Pătcaș cu soția (Micherechi)
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Chipuri de povestitori și de personaje

Florica și Gheorghe Santău
(Chitighaz)

Preotul ortodox Teodor Rocsin
(Otlaca-Pustă)

din colecția de narațiuni ale românilor din Ungaria

Văsălie Mărienuț
(Cenadul Unguresc)

Teodor Gurzău
(Micherechi)

Ioachim (Atea) Hidișan
(Cenadul Unguresc)

Lista
Numele
oficial

Numele
românesc

Porecla

Anul şi locul
naşterii

Studii, religie

Observaţii

Ambrus
János

Ion
Ambruş

A lu’
Clopoi

1942,
Chitighaz

Şcoala elementară,
baptist

Interviu: Mihaela
Bucin, aprilie 1999

Godzsané

Florica Purdi,
căs. Godja

1932,
Otlaca Pustă

Şcoala elementară
în limba maghiară,
ortodoxă

Interviu:
Rodica Colta, iulie,
1999

Grószné

Ana Boncău,
căs. Gros

1928,
Chitighaz

Ortodoxă

Interviu: Lucia
Borza, anii 1980

Gurzó
Jánosné

Maria Buta,
căs. Gurzău

A Ievii
Lichii

1928,
Micherechi

Şcoala elementară,
baptistă

Interviu: Mihaela
Bucin, februarie,
2000

Gurzó
Tivadar

Teodor
Gurzău

A Lupului

1923,
Micherechi

Şcoala elementară
confesională
ortodoxă

Interviu: Ana
Hoţopan, 1996,
Arhiva Radio,
Seghedin

Gulyás
György

Gheorghe
Guleş

A lu’
Totoicu

1925,
Chitighaz

Ortodox

Locuieşte în Aletea,
interviu: Mihaela
Bucin, decembrie
2001

Higyisán
Joákim

Ioachim
(Atea)
Hidişan

A lu’
Mecu

1920,
Cenadul
Unguresc

6 clase, şcoala
confesională
ortodoxă

Interviu:
Mihaela Bucin,
ianuarie 2002

Iszályné

Maria
Nechita,
căs.Isai

1921, Săcal

5 clase în limba
maghiară, ortodoxă

Interviu: Irina
Garami, 1984

Iván Illés

Ilie Ivan

1923,
Aletea

Ortodox

Interviu: Gheorghe
Bágy, ianuarie,
2002

Kassai
Péter

Petre
Cure

Cure

1909,
Chitighaz

N-are şcoală,
baptist

Interviu: Alexandru
Hoţopan, 1980

Marianucz
Vazul

Văsălie
Mărienuţ

A lu’
Balmoş

1931,
Cenadul
Unguresc

Patru clase la Şcoala
confesională
greco-ortodoxă
din Cenad, trei clase
gimnaziale
la gimnaziul Csanád
Vezér din Macău

Interviu:
Mihaela Bucin,
februarie, 2001

Márkus
Györgyné

Ana Isai

D’a lu’
Isai

1935,
Micherechi

3 clase,
ortodoxă

Locuieşte prin
căsătorie în Aletea;
Interviu: Gheorghe
Bágy septembrie
2001
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Kassai Péter

Petre Cure

Cure

1909, Chitighaz

N-are şcoală, baptist

Interviu: Alexandru
Hoţopan, 1980

Marianucz
Vazul

Văsăile Mărienuţ

A lu’ Balmoş

1931, Cenadul
Unguresc

Patru clase la Şcoala
confesională greco-ortodoxă din
Cenad, trei clase
gimnaziale la gimnaziul Csanád Vezér
din Macău

Interviu: Mihaela
Bucin, februarie,
2001

Locuieşte prin
căsătorie în Aletea;
Interviu: Gheorghe
Observaţii
Bágy,
septembrie
2001

interlocutorilor
Márkus Györgyné

Ana Isai

D’a lu’ Isai

1935, Micherechi

3 clase, ortodoxă

Numele
oficial

Numele
românesc

Porecla

Anul şi locul
naşterii

Studii, religie

Ambrus
János
Mócz
György

Ion
Ambruş
Gheorghe
Moţ

A lu’
Clopoi
Pripe

1942,1903,
Chitighaz
Otlaca Pustă

Şcoala
elementară,
O clasă
în limba
baptist
maghiară,
ortodox

Interviu: Mihaela
aprilie 1999
Bucin, martie
1992

Godzsané
Nekitáné

Florica
Purdi,
Maria Panti,
căs.Nechita
Godja
căs.

1932,
Otlaca
1894,
Pustă
Săcal

Interviu:
Rodica
Interviu:
Colta,
iulie, 1999
Irina
Garami,
1984

Ottlakán
Grószné
György

Gheorghe
Ana
Boncău,
Otlăcan
căs. Gros

1921,
1928,
ChitiChitighaz
ghaz

Şcoala
elementară
Ortodoxă
în limba maghiară,
ortodoxă
Ortodox
Ortodoxă

Gurzó
Rokszin
Jánosné
Tivadar

Maria
Buta,
Teodor
căs.Roxin
Gurzău

A Ievii
Sabadişu
Lichii

1928,
Miche1924,
rechi
Micherechi

Gurzó Tivadar

Teodor Gurzău
Teodor
Şimonca
Gheorghe
Guleş

A Lupului
A lu’
Fărina
A lu’ Totoicu

1923, Micherechi
31 august
1899,
1925,
ChitiChitighaz
ghaz

A lu’
A lu’
Mecu
Negru

1926,
1920,
Cenadul
Aletea

Floricuţa
lu’ Chicin

Unguresc
1959,
Chitighaz
1921,
Săcal

Simonka
Tivadar
Gulyás György
Szabó
Higyisán
Péter
Joákim
Szántó
Flóra
Iszáiné

Petre
Ioachim
Sabău
(Atea) Hidişan
Florica
Santău
Maria
Nechita, căs.Isai

1923, Aletea

Şcoala
Studiielementară,
secundare
baptisă
la Salonta;
Oradea
şi Şimleul Silvaniei.
Preot în Otlaca PusŞcoala
elementară
tă din
1958.
confesională ortodoxă
N-are şcoală,
ortodox
Ortodox

Ortodox
6 clase, şcoala confesională ortodoxă
Şcoala generală
liceul
în limba
5 şi
clase
în limba
mamaghiară,
institut
ghiară, ortodoxă
pedagogic:
română-rusă,
Ortodox
ortodoxă

Interviu:
Interviu:
Lucia Lucia
Borza,Borza,anii
anii1980
1980,
Interviu
: Mihaela
Interviu:
Bucin,
februuarie,
Mihaela
Bucin,
2000.iunie
februarie,
1993
Interviu: Ana Hoţopan, 1996, Arhiva
Radio, Seghedin
Interviu:
Alexandru
Hoţopan, 1987;
Locuieşte
în Aletea,
Adam Bauer,
1994,
interviu:
Mihaela
Arhiva Radio,
Bucin,
decembrie
Seghedin
2001
Interviu:
Interviu:
Mihaela
Gheorghe
Bágy,
Bucin,
ianuarie
ianuarie,
2002
2002
Interviu:
MihaelaIrina
Bucin,
Interviu:
Ganoiembrie,
2000
rami, 1984

Iván Illés

Ilie Ivan

Szántó
György
Kassai
Péter

Gheorghe
Santău
Petre
Cure

A lu’
Chicin
Cure

1926,
Chitighaz
1909,
Chitighaz

2 clase în limba
maghiară,
ortodox
N-are şcoală,
baptist

Szántó
Marianucz
Györgyné
Vazul

Florica
VăsăileSecan,
Măricăs.enuţ
Santău

lu’
Ad-a
lu’ BalGugu
moş

1928,
1931,
Cenadul
Chitighaz
Unguresc

Szok
István

Ştefan
Soc

A lu’
Mărocu

1933,
Cenadul
Unguresc

6 clase
înlalimba
Patru
clase
Şcoala
maghiară,
ortodoxă
confesională
greco-ortodoxă din
Cenad, trei clase
Facultatea
gimnazialede
ladrept
gimdin Csanád
Seghedin,
naziul
Vezér
din
Macău
ortodox

Márkus Györgyné

Ana Isai

D’a lu’ Isai

1935, Micherechi

3 clase, ortodoxă

Locuieşte
în Seghedin.
Interviu: Mihaela
Bucin, ianuarie
Locuieşte
2001 prin
căsătorie în Aletea;
Interviu: Gheorghe
Bágy septembrie
2001

Mócz György

Gheorghe
Moţ

Pripe

1903, Otlaca
Pustă

O clasă în limba
maghiară, ortodox

Interviu: Mihaela
Bucin, martie 1992
Interviu: Irina 223
Garami, 1984
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Nekitáné

Maria Panti,
căs. Nechita

1894, Săcal

Ortodoxă

Ottlakán
György

Gheorghe
Otlăcan

1921, Chitighaz

Ortodox

Intreviu: Gheorghe
Bágy, ianuarie,
2002.
Interviu: Mihaela
Bucin,
Interviu:noiembrie
Alexandru
20001980
Hoţopan,
Interviu:
Interviu: Mihaela
Mihaela
Bucin,
Bucin,noiembrie,
februarie,
2000
2001

Interviu: Lucia Borza, anii 1980

