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OBIECTIVELE CERCETĂRII TRANSFRONTALIERE

O secţiune importantă în economia proiectului PHARE CBC "Obiceiuri
trad1/Ii" populare. lnterferenfe cult11rale trwuji-ontaliere" a reprezentat-o
activitatea de cercetare de teren, destăşurat[1 pe parcursul a 5 luni, de către
echipa de specialişti a Complexului Muzeal Arad (RO). fonnată din Sorin
Sabău, Elena Rodica Colta şi Gabriel Hălmagean şi de d1tre cercetătorii
Muzeului Mihalyi Munkacsy din Bekescsaba (HU): Emilia Martin Nagy, Elena
Csobai şi Ando Gyărgy.
Cercetarea s-a desfăşurat atât în România dt şi în Ungaria şi ca a
cuprins 9 localităţi, 6 din România şi 3 din Ungaria.
În 3 dintre acestea (Avram Iancu.Vidra şi Măgulicea). situate în zona
de munte a judeţului Arad şi având o populaţie exclusiv românească. ccrcct[1rilc
au fost efectuate doar specialiştii din România, pe când în localităţile de câmpie.
plasate de o parte şi de alta a frontierei, ancheta a fost efectuata de echipele
ambelor muzee . Toate aceste localităţi de câmpie reprezintă aşezări multietnice.
în care, de cel puţin 300 de ani, trăiesc împreună mai multe etnii: maghiari.
români, slovaci, sârbi, germani şi romi în Pecica; slovaci, germani. maghiari,
români, ucraineni şi cehi in Peregu Mare; maghiari, români şi s,îrbi în Turnu:
români, maghiari şi romi în Micherechi (Mehkerek); români, maghiari. gcnnani.
slovaci şi romi în Aletea (Elek) şi maghiari şi slovaci în Totkomlos.
Alegerea localităţilor cuprinse în proiect nu a fost întâmplătoare, între
obiectivele urmărite fiind tocmai studiul comparativ al mai multor tipuri de
culturi tradiţionale (română, maghiară, slovacă, sârbă). Cercetarea a urmărit
aşadar să semnaleze caracteristicile, diferenţele şi apropierile dintre civilizaţia
tradiţională a muntelui şi cea a câmpiei iar în interiorul civilizaţiei câmpiei,
să identifice specificul etnic ale populaţiilor de referinţă şi să constate, acolo
unde există, interferenţele care au avut loc între culturile tradiţionale ale etniilor,
care trăiesc şi se manifestă în zona de frontiera româno-maghiară.
Pentru aceasta au fost alese câteva domenii, care au fost urmărite în
toate localităţile din proiect: istoria comunităţilor şi problema convieţuirii;
şi
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arhitectura tradiţională cu sesizarea modificărilor şi influenţelor care au avut loc
în timp; meşteşugurile tradiţionale, cu sesizarea unor specializări munte/ câmpie
iar în interiorul câmpiei a activităţilor proprii diferitelor grupuri etnice, a
metodelor de lucru diferite/comune etc.; analiza unor obiceiuri tradiţionale la
diferitele etnii, cu sesizarea diferenţelor şi a apropierilor produse de convieţuire,
mitologia populară zonală ca formă de reprezentare a unei lumi.
Au fost intervievaţi diferiţi subiecţi, s-au tăcut fotografii, s-a filmat,
rezultatul fiind un bogat material documentar despre fiecare localitate.
Acestei etape i-a urmat o a doua, de elaborare a câte unui studiu, menit
să pună în circuit ştiinţific şi să ofere celor interesaţi o imagine complexă şi
foarte actuală asupra acestui teritoriu, care se intinde de la poalele Apusenilor
până în Câmpia de Est a Ungariei.
Materialul adunat cu ocazia anchetelor de teren a fost coroborat cu cel
de arhivă şi de bibliotecă.
Rezultatul a fost o carte care, păstrând titlul proiectului, "Obiceiuri şi
trad1/ii populare .Jnterferen,te culturale trans-frontaliere", reface prin cele 5
teme dezvoltate de autori imaginea unei lurrn ţărăneşti. O lume arhaică, încă,
prin tradiţiile care supravieţuiesc, dar totuşi o lume în schimbare.
Căutând interferenţele produse de convieţuire, descoperim la lectură că
acestea sunt evidente, nu numai în formele arhaice ale diferitelor culturi din
zonă ci şi în cele contemporane, pentru că, în acest proces de trecere dinspre
arhaic spre modern, chiar dacă vitezele sunt diferite, sunt antrenate în fond
toate etniile.
Coordonatori cercetare Roma"nia
Elena Rodica Co/ta
Emilia Martin Nagy
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şi

Ungaria,

A HAT ĂROKON ĂTiVELO KUTAT ĂSOK CELKITUZESEI

A PHARE CBC „Nepszokâsok es hagyomanyok. l Iatarokon ativclo
kulturâlis interferenciâk" cimii projekt koltsegvetesenek igen fontos rcszct
kepezte az ot honapon keresztill tarto terepen val6 kutatas, amelyben az Arad
Megyei Muzeum (România) szakemberei, Sorin Sabău, Elena Rodica Coha,
Gabriel Hălmăgian, es a bekescsabai Munkacsy Mihaly Muzcum (Magyarorszag)
kutat6i, Martyin Emflia, Csobai Laszl6ne es Ando Gytirgy vettek rcszt.
A romaniai es magyarorszagi kutatasok osszesen kilenc tclepillcst
erintettek, ebb61 hat România, haram pedig Magyarorsz,ig terillcten fekszik.
Az Arad megyeben vizsgalt telepillesek kozill haram (Avram Iancu.
Vidra, Măgulicea) kizârolag roman lakossăgu, az itt foly6 kutatasokat csak
româniai szakemberek vegeztek, mikozben a hatar mindket oldalan clterillo
alfoldi helysegek vizsgălatăban mindket muzeum munkatarsai reszt vettck.
Mindezeken a multietnikus alfoldi telepillesekcn tobb mint haromszăz eve elnek
egyiltt magyarok, românok, szlovăkok, szerbek, nemetek es romak: magyarok.
romanok es romak Pecskan; szlovakok, nemetek, magyarok, romanok, ukranok
es csehek Nagyperegen; magyarok, romanok, szerbek Tornyan; romanok.
magyarok es romak Mehkereken; nemetek, magyarok, romanok, szlovakok es
romak Eleken; szlovakok es magyarok T6tkoml6son.
A projektben szereplo telepillesek kivălasztăsa egyaltalan ncm volt
veletlenszerii, hiszen a kutatăs eppen a hagyomânyos kulturăk (roman, magyar,
szlovăk, szerb) tipusainak 6sszehasonlit6 tanulmanyozăsat tiizte ki celui. A
kutatas tehat a hagyomanyos hegyvideki-, es alfoldi kulturak ki.izi.Hti
sajatossagokat, killonbsegeket es hasonl6sagokat kfserte figyelemmel, az alfoldi
civilizaci6n beli.ii pedig a fent ernlftett nernzetisegek etnikai sajatossagait
proba.Ita meghatarozni, valarnint megâllapftani azt, hogy a romăn-rnagyar hatar
menten elo nemzetisegek hagyomânyos kulturâi kozott leteznek interferenciak.
A vizsgâlat targyakent a celnak megfelelo kutatasi terilleteket valasztottunk
ki, amelyeket a projektbe foglalt telepilleseken kisertilnk figyelemmel: a
kozossegek tortenelmet es az egyiltteles kovetkezteben felmerillo gondokat; a
hagyomânyos epiteszetet, ugy, hogy jelezni probaltuk az idobeni văltozăsokat
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cs hatasokat; a hegyvideki es alfăldi hagyomanyos mestersegeket, a sfkvideki
nepcsoportok tevekenysegeinek sajatossagait, a munkam6dszerek kozotti
hasonlosăgokat es ki.ilonbsegeket, stb.; a ki.ilănbozo etnikumok nepszokâsait,
az cbryi.itteles kovetkezteben letrejătt hason16sâgokkal es ki.ilonbsegekkel, valamint
a videk nepi mitol6giăjât, mint a vilâgertelmezes egyik formâjât.
Kutatasunk soran szamos adatkozlot kerdezti.ink meg, fenykepezti.ink,
filmet keszitctti.ink, igy mindegyik telepi.ilesrol gazdag dokumentumagyagot
gyujthetti.ink.
Ezt kovetoen, a munka masodik fazisakent, kidolgoztunk a tudomanyos
elet ktirforgasaban erdekeltek szamara, egy-egy komplex es aktualis kepet
nyujt6 tanulmanyt a Nyugati Hegyseg labat61 egeszen a kelet-magyarorszagi
Alfoldig elteri.ilo videkekrol. A kutatasok folyaman osszegyujtătt anyagokat
lcvcltari es konyvtari adatokkal is alatamasztottuk.
bt temakărben nyujtottak a szerzok âtfog6 kepet egy vâltozasban levo,
de archaizmusat hagyomanyaiban megis megorzo paraszti vilâgr61. Ennek
eredmenyekent szi.iletett egy kotet, a „Nepszokasok es hagyomanyok. Hatarokon
ativelo kulturalis interferenciak", amelynek cime megorizte a fent emlftett
projckt-el nevczest.
A tanulmănyok olvasasakor megfigyelhetji.ik, hogy az interferenciak
nem csak az archaikus, hanem a jelenkorban elo nepek kulturajaban is
egyenelmuen jelen vannak. Bar a vâltozas merteke nem azonos, megis minden
nemzetiseg reszese az archaikus vilâg modern vilagga va16 atalakulasanak.
A romaniai es a magyarorszagi kutatasok vezetifJ;
Elena Rodica Co/ta
Martyin Emilia
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Elena Csobai
CONVIEŢUIRE ŞI RELAŢII

CULTURALE AZI
ÎN CÂTEVA LOCALITĂŢI DE FRONTIERĂ,
DIN JUDEŢELE BEKES ŞI ARAD
Populaţia română, maghiară, slovacă, germană şi romă

a

localităţilor

Micherechi, Aletea, T61koml6s, Pecica.
Peregul Mare şi Turnu

Cercetările

istorice şi etnografice, efectuate în 2004 în cadrul proiectului
PRARE. s-au concentrat asupra a câte trei localităţi din Ungaria şi din România
de azi.
S-a avut în vedere trei localităţi din Ungaria, una cu o popula\ie
preponderent românească.alta cu o populaţie slovacă,iar a treia cu populaţie
mixtă, română-germană-maghiară, fiind vorba despre comuna Micherechi şi
oraşele T6tkoml6s şi Aletea, ultimul cu o populaţie aproximativ egală.
Dintre localităţile situate în România au fost cercetate din punct de
vedere istorico-etnografic oraşul Pecica, care până în 2004, a fost compus din
două localităţi vecine distincte, Pecica Maghiară şi Pecica Română (sau mai
demult Pecica Sârbească),comuna Peregul Mare ( cunoscută în trecut şi ca
Peregul German) şi satul Turnu.
Şi în zilele noastre, .,Pecica Maghiară" are o populaţie maghiară,
„Pecica Română" are o populaţie românească, Peregul Mare are o populaţie
germană şi slovacă, iar Turnu are o populaţie maghiară, românească şi
sârbească. Istoria şi etnografia celor trei localităţi din Ungaria şi a două din
localităţile situate în România, şi anume T6tkom16s, Aletea, Micherechi, Pecica
şi Peregul Mare, au fost deja cercetate în anii precedenţi şi prezentate în diferite
monografii. Satul Turnu este singurul care nu a făcut obiectul unor cercetări
istorico-etnografice întreprinse de specialişti.
Cât priveşte cercetările istorico-etnografice efectuate în 2004, care sau desfăşurat în fiecare localitate cuprinsă în proiect pe parcursul a 7
zile,acestea s-au dovedit insuficiente în localităţile în care nu s-au mai făcut
cercetări sau în care acestea au fost parţiale, urmărind doar anumite aspecte.
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Această lipsă

de timp a făcut ca, din păcate, cantitatea de informaţie adunată
să fie de la o localitate la alta inegală.
În sfârşit, chiar în localităţile unde s-au făcut în trecut cercetări
parţiale, cum este cazul Peregului Mare,cunoscut în trecut şi ca Peregul
German.în care monografia germană a localităţii s-a concentrat doar asupra
istorici colonizării germanilor, a abuzurilor legate de nemţi după primul război
mondial şi a motivelor scăderii acestei populaţii, lipseau date importante despre
istoria aşezării şi despre celelalte etnii.
Istoriei localităţilor investigate prezintă începând cu anul 1715 o serie
de asemănări.
Cristalizarea nucleelor de populaţie în aceste aşezări, care s-au
desfăşurat pe parcursul secolelor XVIII şi XIX s-a realizat prin migraţie, prin
stabilire benevolă, prin colonizări private organizate de moşierii.
Documentele istorice ale vremii se referă la migraţia iobagilor dintrun loc în altul, în speranţa de a ocupa liberi terenuri şi de a-şi exercita liberi
religia. Aceştia nu odată şi-au părăsit vechile aşezări, căutând şi găsind un nou
cămin, o nouă patrie, de multe ori, la distanţă de câteva sute de kilometri de
vechea locuinţă.
O altă formă de colonizare a fost aceea datorată noilor moşieri ai
judeţului, care, dorind să repopuleze zonele nelocuite şi pustele rămase după
retragerea turcilor şi să-şi asigure mână de lucru, au organizat aducerea pe
proprietăţile lor a unor colonişti maghiari, rumâni, slovaci şi germani.
În procesul de colonizare pot fi diferenţiate două etape; aşa-numita
etapă primară, respectiv secundară. Procesul primar de colonizare a început
în a doua parte a secolului al XVII-iea şi a durat până la sfârşitul anilor 1880.
Pe parcursul acestui proces primar de colonizare, respectiv al colonizării private
organizate de moşieri, s-au format oraşele şi comunele cel mai dens populate.
Coloniştii de naţionalităţi diferite au aparţinut,după caz,
religiei romanocatol icc, evanghelice sau greco-orientale.
Coloniştii au adus cu ei cele mai importante elemente ale culturii
lor, respectiv, limba maternă şi obiceiurile populare, care îi diferenţiau de ceilalţi
stabiliţi în acele locuri. De foarte multe ori, un alt semn al alterităţii l-a constituit
chiar religia, tocmai din această cauză, aproape odată cu stabilirea lor fiecare
grup şi-a întemeiat propria biserica. Anul întemeierii bisericii a fost aproape
identic cu cel al venirii lor.
În acest mod, în locul sau în apropierea aşezărilor distruse în perioada
stăpânirii turceşti din comitatele istorice Bihor, Bekes, Csanad şi Arad, s-au
format noi localităţi.
Localităţile investigate
au fost populate, fără excepţie, în jurul
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secolului XVIII, procesul continuând până în a doua parte a secolului XX.
Analiza istorică pe care am întreprins-o a unnărit să clarifice şi sfi prezinte
câteva aspecte legate de convieţuire:

l. Perioada de după stăpânirea turcească, reînvierea localităţilor devastate din
judeţele Bekes şi Arad
2.0 scurtă retrospectivă istorică a celor şase localitftţi, cu
schimbarea
componenţei
etnice a acestora
3. Biserica, şcoala şi viaţă culturală
4. Populaţia de azi a localităţilor de frontieră, văzută în oglinda datelor statistice
5. Problema asimilării şi păstrării identităţii în localităţile cu populaţie mixtf1.
din judeţele Bekes şi Arad, precum T6tkomkls, Aletea, Pecica. Pcregul Marc
şi Turnu
6. Problema asimilării şi păstrării identităţii în localitatea Micherechi (judeţul
Bekes) populată aproape în totalitate de români
Aletea
Din izvoarele documentare
se cunoaşte, că. după depopularea
comunei, care a avut loc în secolul al XVII-iea, aceasta a fost repopulată, în
anul 1724, cu colonişti germani, printr-o colonizare privată, organizată de
baronul Harruckern Janos Gyărgy .
În legătură cu această colonizare există o bibliografie bogată. Prima
monografie a localităţii prezintă amănunţit istoria colonizării germanilor din
Aletea.
Monografiile apărute, în ultimele decenii, în limba maghiară, de
asemenea, prelucrează şi sintetizează istoria germanilor din Aletea.
În paranteză trebuie să spunem aici că toate aceste lucrări istorice
se limitează însă doar la menţionarea populaţiei române.
Revenind însă la istoria germanilor din Aletea, tot din literatura de
specialitate este cunoscută şi cea de-a doua colonizare germană din anul 1744,
care a urmat devastatoarei epidemii de ciumă ( 1739-1740).Această epidemie
a făcut într-adevăr ca înmulţirea populaţiei comunei să înceapă greu, sporul
natural pornind greoi.
Totuşi germanii din Aletea au avut încă de la început biserică
romano-catolică, bine organizată, iar mai târziu şcoală confesională încât am
putea spune că datorită celor mai importante instituţii purtătoare ale identităţii
şi, nu în ultimul rând, datorită puterii economice, ei au creat o localitate
dezvoltată, care şi-a păstrat tradiţiile. 1

13
https://biblioteca-digitala.ro

Conform studiilor apărute până acum, în Aletea au trăit până în 1746
doar germani. De altfel, cu ocazia recensământului fiscal din anul 1746 au fost
înregistrate 56 de familii germane. 2
Cât priveşte posibila populaţie românească din această localitate ştim
doar că, în secolul al XYlll-lea, Aletea figura ca o filială a Bisericii Ortodoxe
din localitatea Otlaca(azi Grăniceri), astăzi aparţinătoare României 3 •
Or în 1705, la Otlaca, exista deja o biserică mică de lemn. În 1755,
Ia vizita episcopului ortodox, Sinesie Jivanovici aceasta ajunsese într-o stare
avansată de degradare încât, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea ,
pe fundamentul vechi s-a construit o biserică de piatră.
Populaţia localităţii Ottlaka a crescut în permanenţă şi într-un ritm
bun.încât în 1767, la recensământul preoţilor, aici slujeau deja trei preoţi.
În conscripţia din 1746 în Otlaca figurează două familii, Eletyan
Mihaly şi Eletyan Simeon, cel din urmă locuind în indiviziune cu fratele
său,care după nume sunt originare din Aletea. 5
În stadiul actual al ceretărilor, aceasta poate fi considerată cea mai
veche informaţie cu valoare documentară referitoare la populaţia românească
din Aletea, care pare să se fi mutat în timpul ciumei în satele din jur.
Conscripţia urbarială din 1770-1778 înregistrează la Aletea 161 de
gospodării şi 132 de colonişti.
Dintre familiile conscrise, 25 aveau unu sau doi copii cu vârsta de
peste I 6 ani, în unele gospodării au fost înregistrate văduve, iar în cazul altor
11 găsim recenzaţi în gospodărie şi „inquilini". 6
Din păcate recenzorii nu specifică cine sunt cei fără casă şi pământ,
şi mai ales ce naţionalitate au ei, dar este puţin probabil să fi fost germani.
În opinia noastră, se poate presupune că acestea au fost primele
familii româneşti, care s-au angajat la germani. De altfel, în secolul al XIXiea , faptul că forţa de muncă ieftină era reprezentată la Aletea de românii
din localităţile vecine va fi un lucru cunoscut de toţi.
La început, românii din Aletea, neavând biserică greco-orientală, după
cum am mai spus, au fost afiliaţi, din punct de vedere clerical, de biserica
greco-orientală din Otlaca.
Aletea se afla la o distanţă de doar 3 kilometri de Otlaca, iar graniţele
dintre cele două localităţi au fost trasate doar din 1919. Cercetările din ultimii
ani dovedesc că viaţa românilor de la Aletea s-a îmbinat în trecut cu viaţa
românilor din localităţile vecine. Printre acestea trebuie menţionate localităţile
Otlaca,Chitighaz, Giula, Siclău şi Şimand, din care s-ar şi trage românii de
la Aletea, cel mai probabil,după cum dovedesc numele şi respectiv înscrisurile
din registrele de stare civilă.
4
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Istoricul românilor din Aletea - începând de la relaţii simple de
rudenie, până la diferite relaţii economice şi bisericeşti-culturale - se leagă de
istoricul localităţilor amintite. De aceea, o sursă importantă de informaţii
o reprezintă chiar matricolele de până la 1918 ale bisericii greco-orientale din
au fost introduse la finele secolului XVIII, însă primele
Otlaca. Acestea
registre, astăzi, nu se mai regăsesc. Cel mai vechi registru matricol. care sa păstrat şi acum, este cel din 1817 .7
Odată cu introducerea matricolelor preoţii au fost obligaţi să înregistreze o scrie
de date despre părinţii celor botezaţi, precum religia, ocupaţia, domiciliul
acestora, numele şi domiciliul naşilor încât prin cercetarea acestor date putem
obţine multe informaţii despre populaţia localităţii Aletea şi despre legăturile
acesteia cu aşezările din jur.
Examinând aceste registre primul fapt care ne sare în ochi sunt
numele aletenilor, precum: Blidar Ioan născut în 1784. Blaga Florea născut
în 1787, Sabau Lazăr născut în 1786, Crişan Ştefan născut în 1795. Gancea
Amisie născută în 1804, identice cu cele ale locuitorilor satelor vecine. Otlaca,
Şimand,Şiclău,Pil.

Familiile enumerate se

regăsesc

de altfel

şi astăzi

printre românii din

Aletea.
Dintre primii veniţi în Aletea, unii, precum Blaga Ioan, născut în 1784
,a cărui tată a fost un oarecare Dimitrie, apar consemnaţi în registrele de
naşteri ale bisericii romano-catolice. 8
Cum era şi firesc, o parte acestor prime nume dispar cu prima
generaţie, fiind înlocuite de alte nume, a celor veniţi mai târziu ca slugi la
nemţi .. Astfel apare, în 1825, la Aletea familia Purece. venită de la Chitighaz.
în 1850 familia Orosz, venită din Micherechi, Pomuţii veniţi de la Giula etc.
Repertoriul de nume ne indică în felul acesta aria largă din care au
venit la muncă în Aletea diferitele familii de români.
Începând cu secolul al XIX- lea în Aletea sunt atestaţi şi primii ţigani.
Fiind de religie greco-orientală ca şi românii ei şi-au botezat copii tot la biserica
greco-orientală de la Otlaca, încât pentru a-i diferenţa preotul obişnuia să scrie
de fiecare dată în rubrica „ocupaţie", cuvântul „ţigan".
În registru de stare civilă de la Ottlaka, primele date referitoare la ţiganii
din Aletea datează din 1856, când Lase Alexandru îşi boteză copilul, şi din
anul unnător, când Salca Petru, ţigan, fierar de profesie, la botezul fiicei sale,
îşi declara domiciliul în Aletea. 9

**

Prezenţa românilor la Aletea

aşa

începând cu anul 1800 este atestată,
cum am pomenit deja, şi de registrele bisericii romano-catolice, fiindcă
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mai ales iarna, ca să nu-şi ducă copii prin frig 3 km până la Otlaca, se întâmpla
ca românii să-i boteze la biserica locală, gennană romano-catolică. Acest fapt
a fost confinnat şi de cei mai în vârstă infonnatori. 10
Studiind indicele alfabetic de nume al Bisericii Româno-Catolice din
Aletea, constatăm încă de la primul registru şi prezenţa unor nume de
familie româneşti. 11
Toate aceste izvoarele dovedesc, că populaţia românească de religie
greco-orientală a fost prezentă în Aletea , participând la dezvoltarea comunei
înainte de anul I 851, când apare volumul „ Magyarorszag geografiai sz6tara"
(n. t.: Dicţionarul georgafic al Ungariei) scris de Fenyes Elek , cu toate că
literatura de specialitate de până acum lega apariţia românilor în localitate de
acest an.
Din perspectivă socială, populaţia din Aletea , cuprindea, pe lângă
pătura moşierilor şi a ţăranilor bogaţi,
iobagi, jeleri, servitori, slugi, adică
românii săraci, care s-au angajat la muncă la germanii .
În general, principala ocupaţie a românilor de la Aletea, la fel ca în
toate comunităţile săteşti, a fost creşterea animalelor şi cultivarea pământului.
Analizând atât matricolele botezaţilor, cât şi pe cele ale căsătoriţilor,
în perioada 1818-1870, constatăm că la rubrica „ocupaţie", protul - în baza
declaraţiei tăcută de către tată sau mire -a trecut ocupaţia acestora: slugă, paznic
(pândar), herghelegiu, cioban, porcar. Alteori preotul a scris: iobag (ţăran),
jeler, zilier şi muncitor. Toate aceste ocupaţiile erau practicate pe moşiile
nemţilor.

În sfârşit în registrele matricole apar consemnaţi şi ţărani liberi sau
cu patent".
Un obicei, ce se poate observa deja din secolul XIX este acela că
proprietarii germani, gazda sau soţia(fiica) acestuia, i-au cununat pe tinerii
români care lucrau la ei.
Din multele exemple amintim doar câteva: soţia lui Melchior Strunf,
Terezia îl boteză, în 1821, pe copilul lui Selejan Ioan, sau Barbara şi Mikl6s
Engelhardt îl boteză, în 1846, pe copilul lui Crişan Ştefan, Fenhader Anton
îi cunună, în 1849, pe Muntean Moisă şi pe Câmpan Ana, sau Faulhaber Peter
este în 1851 naş la nunta lui Ciugudean Ioan cu Crişan Susana. 12
,,soldaţi

***
Tot registrele de stare civilă ne oferă infonnaţii şi despre starea
materială a românilor.
Atrasă de posibilităţile de muncă oferite de germani ,la început
populaţia românească
a făcut parte în marca ei majoritatea din categoria
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jelerilor fără casă sau din aceea a servitorilor . Doar o mică parte din ci au
reuşit să devină ţărani liberi, cu casă, cu o bucăţică de pămfmt, sau eventual
să practice o meserie.
Din datele recensământului din 189:, în Aletea se regăsesc 40 de
persoane înstărite, moşieri sau agricultori (cu câteva excepţii, fiind cu toţii
germani).
Una dintre excepţii este Biluşca Gheorghe.u Conform datelor culese
de Ia informatori, cu ocazia cercetărilor etnografice, Biluşca Gheorghe şi
descendenţii săi sunt români.
Au existat şi unii cercetători care au susţinut însă că cei din familia
Biluşca au fost la origine comercianţi armeni veniţi din Grecia. 1J
Ultimii reprezentanţi ai familiei Biluşca au murit în anii 1970. ca
români cu pământ. De altfel, informatorii noştri au susţinut cu certitudine
că nu au fost nici nemţi, nici maghiari. 1'
Or, conform recensământului din 1895, Biluşca Gheorghe avea în
folosinţă 124 de iugăre de pământ, 37 vite. 32 cai şi
163 porci. 16
Numele familiei apare în permanenţa în registrele de stare civilă ale
parohiei romano-catolice , între anii 1806-1883, dar aşa cum am văzut, în
registrele acestei biserici apar şi alţi români.
Chiar numele celor din Aletea, mai ales cel al femeilor nu poate
constitui un indiciu etnic, fiindcă fetele primeau la botez numele naşei, care
dacă era nemţiaică îi dădea un nume gem1a,1.
Acest lucru însă nu afecta viaţa religioasă a românilor aleteni, care
a rămas este strâns legată de viaţa religioasă a populaţiei ortodoxe româneşti
din comunele vecine.
Românii din Aletea au mers duminica la slujbă până în 1918 la Otlaca
sau din 1918 la Chitighaz. Aici se botezau şi se căsătoreau, deoarece în
localitatea lor nu au avut foarte multă vreme biserică greco-orientală.
Pe de altă parte, până la finalul secolului XIX, Aletea a devenit pentru
românii din localităţile învecinate, un centru important din mai multe puncte
de vedere.
Din punct de vedere al şcolarizării, în special când a fost vorba de
învăţarea unor meserii, tinerii din toate localităţile învecinate veneau ca ucenici
la Aletea.
Conform jurnalului de promovări (avansări) şi neglijenţe al Şcolii
comunale a ucenicilor din Aletea, pe anul şcolar 1898-1899, mai mulţi tineri
români de religie greco-orientală au învăţat următoarele meserii:
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-Maroşan

Vasile, cu domiciliul în Socodor, de limbă maternă valahă, adică

română, de religie greco-orientală, ramura industrială aleasă: fierar.

- Pagubă Florian, cu domiciliul în Otlaca, de limbă maternă valahă, de religie
greco-orientală, ramura industrială aleasă: croitor.
- Berbecar Gheorghe, domiciliat în Chitighaz, de limbă maternă valahă, de
religie greco-orientală, ramura industrială aleasă: morar.
- Moţ Gheorghe, domiciliat în Pilu Mare de limbă maternă valahă, de religie
greco-orientală, ramura industrială aleasă: pantofar,
Aşadar copii românilor din zonă învăţau aici meseria de fierar, cizmar,
morar, frizer, croitor şi pantofar 17 •
Tinerii veneau din Otlaca, Chitighaz, Siclău, Pilu Mare, Socodor şi
erau primiţi ca ucenici de câte un meşter local.
În acelaşi timp, copiii români, de religie greco-orientală, veniţi din
localităţile învecinate umblau şi la şcoala normală de stat din Aletea, dar învăţau
limba germană, după cum se poate vedea î,1 1901,când această şcoală era
frecventată de Truţcan Marta, de limbă maternii română, religie greco-orientală
şi de Ardelean Ana, de limbă maternă română, religie greco-orientală. 18
Până în anii 1920 această stare a lucrur;lor a fost considerată normală
atât de cei din Aletea, cât şi de cei din împr,:jurimi.
Din punct de vedere al continuării studiilor, al învăţământului, Aletea
reprezenta un centru. O parte însemnată a românilor au învăţat limba germană,
dar şi nemţii s-au străduit să se facă înţeleşi de români.
Prin graniţele „trianonice" însă, circulaţia liberă, comerţul, vizitele
rudelor, contactele permanente dintre aceste sate a luat sfârşit. Românii din
Aletea s-au simţit restrânşi şi în posibiliatea de a-şi exercita liber dreptul la
religie.
Din 1920 din punct de vedere bisericesc, Aletea a devenit filie la
localitatea Chitighaz, adică o comună administrată de preotul greco-oriental din
Chitighaz. 19
Ideea de a întemeia o biserică autonomă a apărut în rândul celor din
Aletea în perioada interbelică. Anul proclamării autonomiei bisericii grecoorientale din Aletea datează din 1934, dar din lipsă de preot, tot preotul din
Chitighaz, Mişcuţa Petru, a fost cel care s-a ocupat de administrarea bisericii. 20
Tânărul preot a organizat colectarea donaţiilor pentru construirea
capelei greco-orientale române, în baza acordului obţinut de la subprefectul
comitalului Csanad-Arad-Torontal, semnat în data de 5 mai 1939 la Mak6. 21
Registrul de donaţii cuprinde 152 de numere de ordine, dar numai la 149 de
nume de donatori, specficându-se numărul de casă al donatorului, suma de
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bani, cantitatea de grâu sau porumb, cu care a contribuit la construirea capelei.
Dintre numele înşiruite în perioada interbelică în registrul de donaţii douăzeci
sunt româneşti : Urzică Ioan, Rus Petru, Lung Gheorghe, Selejan Mihai, 8{1gy
Moise. Restul de 129 de nume, din care amimim pe cele de Zilbauer, Strifler.
Mahler, Witmann, Hoffman, sunt nemţeşti, semn al bunelor relaţii dintre cele
două etnii, al toleranţei religioase, al respectării alterităţii,şi chiar a puterii
economice a acestor familii germane.
Totuşi din motive necunoscute, capela nu a fost realizată.

***
Creşterea demografică

a

populaţiei

române ne este

a

populaţiei

oferită

din Aletea, şi în cadrul acesteia.
de datelt: din tabelul următor.
Slovaci

/\Iţii

1305

66

271

3883

1427

99

44

1784

4368

1353

78

5

7268

1004

4839

1407

16

1920

7640

1206

5201

1183

42

7

1930

8446

1706

5390

1256

88

5

1941

9327

2179

5714

1381

42

10

An

Total

Maghiari

Germani

1850
1880

3090
5607

829

3136

1890

6629

1174

1900

7591

1910

Români

Conform tabelului constatăm o creşten: continuă a populaţiei localităţii,
în cadrul acesteia a comunităţii germane. Faţă de aceştia numărul românilor
creşte, de la un recensământ la altul, mult mai puţin, încât până în 1941
maghiarii, iniţial puţini în localitate, îi depăşesc.
În contradicţie cu aceste statistici, rezultatele cercetărilor etnografice
din ultimul deceniu au arătat că în realitate la Aletea, până în 1945, au locuit
doar germani şi români. 23
Numărul ridicat al populaţiei maghiare de la aceste recensăminte, se
explică, parţial, şi prin faptul că, din 19 l O, la comuna Aletea erau incluşi şi
locuitorii domeniilor Bânhidy, Eperjespuszta, Kakucspuszta, Lokoshâza, iar din
1936 şi cei din pusta Janoshaza, şi chiar locuitorii unei părţi din Nagybel,
Szentbenedek, 24 care ţineau de aceasta.
şi
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Creşterea populaţiei

din Aletea durează până în 1941 şi se opreşte
datele statistice încep să indice o scădere continuă a
populaţiei, explicabilă prin ordinul de evacuare din Aletea a 3924 de nemţi.2'
În um1a acestor evacuări forţate, în statisticile următoare anului 1949,
în Aletea nu mai apare înregistrată aproape deloc populaţie gerrnană: 26

după

1945,

când

Români

Slovaci

16
38

51

176
356

7

36

516

An

Total

Maghiari

Germani

1949
1960
1970
1980

6670
6325
6032
5756

6758
5676
519

Alţii

20
194

În afară scăderii totalului populaţiei din Aletea, pe baza tabelului, se
poate constata o uşoară creştere a românilor.
Ca rezultat al acestei creşteri, la sfârşitul anilor 1990 efectivul
minorităţii române din Aletea s-a apropiat de cel din 1941 .27
Românii din Aletea şi-au putut construi o capelă greco-orientală abia
după 1945. În 194 7, în urma reformei agrare au primit o casă mare germană
de tip burghez, în care şi-au amenajat o capelă şi lângă, o parohie.
Revendicările ortodocşilor din Aletea au fost complet satisfăcute în
anul 194 7, când li s-a detaşat un preot local, în persoana lui Bekesi Gheorghe.
Din acel an s-au introdus şi în Aletea matricole pentru botezaţi,
căsătoriţi şi decedaţi, iar limba în care se ţineau slujbele a rămas, până în zilele
noastre, româna. 28
Din anul 1974, românii din Aletea din nou nu au mai avut preot
propriu, slujba fiind ţinută în localitate din două în două săptămâni iniţial
de către preotul de la Otlaca Pustă, iar mai apoi de cel din Chitighaz, aceştia
ocupându-se şi de ceremoniile de înmormântare şi de nevoile sufleteşti ale
românilor din Aletea. 29
Instituţile de bază prin care o naţiune îşi păstrează, îşi dezvoltă şi îşi
manifestă identitatea, sunt biserica şi şcoala în limba maternă.
Despre românii din Aletea putem afirma că, până la finalul anilor
1940 nu dispuneau de nici una dintre aceste instituţii.
Începând din anul 1934, preotul din Chitighaz, în cadrul orelor de
religie, care aveau loc o dată pe săptămână, îi învaţă pe copiii români de la
Şcoala Populară de Stat din Aletea, să scrie şi să citească româneşte. 30 Acest
lucru însă nici măcar nu figurează în carnetul de elev. 31
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În paralel cu învăţarea limbii române, de două ori pc sftptăm,înă. se
1
învăţa şi scrierea şi citirea limbii române, ce figura deja şi în carnetul de clcv. ~
Organizarea învăţământului în limba română a fost îngreunată de
faptul că majoritatea populaţiei de etnie română locuia la sălaşele din hotarele
comunei, aşa încât şcolarizarea tuturor copiilor nu a fost posibilă.
Introducerea învăţământului în limb.:i română s-a încercat pentru
prima dată în anul I 938, la şcoala de sălaşe comasată din pusta Kinţig."
După aceasta. la Şcoala Generală Centrală de Stat de la Alctea. în
anul şcolar 1946/4 7 copiii români, de religie greco-orientală, au început sfi îm c\c
limba română, câte două ore pe săptămână.
Învăţământul în limba română a început. cu adevf1rat. în anul ~colar
1947/48, prin studierea limbii române de către un grup de elevi în cadrul şcolii
maghiare. 34
Din anul şcolar 1948/49, a fost înfiinţată, cu 54 de copii, secţia română
a şcolii. 35 În paralel cu înfiinţarea secţiei române, limba română mai era studiatf1
la: Şcoala generală de stat nr. I de la Ujtelep din Aletea. la Şcoala generală
de băieţi nr. I din Aletea şi la Şcoala generală de fete nr. li din Alctca.
În anul şcolar 1950/51 şcoala se mută într-o clădire nouf1, în partea
numită Ujtelep / str. Szent Istvan /, într-o clădire cu opt săli de clasf1, şcoala
română obţinând o aripă cu patru săli de cla~ă şi birouri.
În anul şcolar 1956/57 şcoala se mută din nou într-o altă locaţie. umk
funcţionează şi astăzi, în clădirea cu două etaje de pe str. Gyulai. nr. 6. 16
Din retrospectiva istorică pe care am făcut-o putem observa d1
românii din Aletea şi-au păstrat identitatea în condiţii foarte grele.
Azi, în cele două cimitire din localitate se înmormântează împreună
nemţi, români şi maghiari,încât doar pe alocuri se mai pot vedea inscripţii
funerare în limba română.
De când s-au stabilit şi până în anii 1940 nu au avut în localitate
biserică ortodoxă, corespunzătoare religiei lor şi şcoală cu predare în limba
română. Cu toate acestea, mulţumită vechilor obiceiuri şi tradiţii, generaţia mai
bătrână şi-a păstrat identitatea.
Biserica ortodoxă locală (o capelă, fără preot în localitate) cu slujbe
ţinute la două săptămâni, şcoala cu predare în limba română şi autoguvernarea
românească încearcă, astăzi, să stopeze asimilarea accelerată.

Micherechi
Micherechiul a ajuns în proprietatea familiei Eszterhcizy ca sat de
pustă, în secolul XVIII, şi făcea parte din moşia de la Derecske.
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Moşia, denumită după centrul ei, .. latifundiul de la Derecske", a fost
cu drept de moştenire, în 13 martie 1745, de către prinţul Eszterhazy
Pal de Ia Maria Terezia; numele localităţii Micherechi figurând printre localităţile
donate de împărăteasă. 37
Locuitorii satelor dăruite, de teamă să nu ajungă iobagi, au protestat.
Dintre aceşti protestatari lipsea, după cum o dovedesc documentele vremii,
populaţia satelor Feketebator şi Micherechi, pentru că acestea nu erau încă
locuite.
Abia în 1767, când moşia a fost preluată de prinţul Eszterhazy Mikl6s,
locuitorii satelor învecinate i-au cerut acestuia să le dea în folosinţă pusta de
la Micherechi, solicitare care nu a fost onorată, deoarece a urmat popularea

primită.

aşezării. 38

Noii colonişti au plătit o taxă de 400 de forinţi, ceea ce a devenit
din 1768, parte a contractului încheiat pe I O ani cu localităţile moşiei.
Micherechiul a fost populat cu locuitori proveniţi din lanoşda, Ilie,
Mădăras
şi Inand.
Istoria colonizării satului a fost păstrată până în zilele noastre de
către tradiţia orală.

Comparând această tradiţie cu datele din arhive, constatăm că
transmise pe cale orală sunt veridice.
Ca loc de origine a populaţiei este indicată localitatea Ianosda,
Micherechiul fiind reconstruit la vest de satul devastat de turci iar locul bisericii
a fost stabilită odată cu aşezarea populaţiei.
Din documentul întocmit în urma anchetei solicitată pentru biserica
construită, fără autorizaţia împăratului, de către locuitorii de religie ortodoxă
ai satului Micherechi, reiese că românii şi-au ridicat prima biserică înainte
de 1770, folosinţa ei fiind doar ulterior permisă de regină. 39
În lăsământul lui Teodor Pătcaşiu din Micherechi s-a păstrat, pentru
posteritate, contractul încheiat în 1773 între locuitorii din Micherechi şi primul
lor preot, Bardaş Ioan, care a fost angajat pentru „Promovarea s/ujbelor". 40
Dintr-un document apărut în legătură cu o
altă moştenire din
Micherechi, care se găseşte în Arhivele Judeţului Hajdu-Bihar, reiese că primul
urbariu al satului datează din ianuarie I 770 şi că mai devreme de asta nu
a existat, textul documentului specificând că acesta există doar de trei ani,
de când „ localitatea a fost călărită'. 41
Urbariul întocmit în 1770 conţine şi alte date referitoare la sat. Din
acesta reiese, că satul, în raport cu populaţia, avea terenuri agricole puţine încât
dacă oamenii nu s-ar fi dus să lucreze în alte hotare, nu ar fi avut din ce
informaţiile

trăi.
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Terenurile

şi păşunile

nu erau parcelate, iar terenurile arabile nu erau

la fel.
Gazdele aveau terenuri pentru 6 sau 7 cosaşi. Întrucât. din cauza
s-a cosit târziu, oamenii nu au mai putut să taie otavă.
După primii ani de la repopulare, la Micherechi a funcţionat cca
mai primitivă formă a posesiei pământului, cea a liberei ocupaţii de terenuri.
În ceea ce priveşte creşterea animalelor, deoarece pădurile satului nu
erau potrivite pentru hrănirea animalelor cu ghindă. micherechenii au sperat
că moşierul, le va permite, contra cost, să-şi ducă animalele la păşunat, fiindcă
existau multe păşuni, la fel cum exista şi apă pentru topirea cânepei.
La Micherechi, pe vremea aceea, nu exista încă moară, dar sunt
pomenite mori de apă foarte bune la o distanţă de jumătate de milă de sat.
În 1770 în localitate erau înregistraţi 30 de capi de familie liberi. Unele
dintre numele de familii, apar de mai multe ori, ceea ce dovedeşte că. la
Micherechi, s-au stabilit familii înrudite, după cum vorbesc diferitele istorii ale
satului.
Populaţia colonizată nu a ştiut exact cât teren şi câte anexe arc în
proprietate. Sistemul de terenuri era încă în fază incipientă.J 2
În 1773, la Micherechi au fost înregistraţi ca localnici liberi. 24 de
capi de familii, respectiv 6 jeleri cu casă. Pe atunci, singurul preot greco-oriental
primea, în baza contractului încheiat, tot atâta teren arabil şi păşune, cât primea
fiecare gazdă în parte. 43
Repertoriul de nume ne dovedeşte, că 5i în acea perioadă majoritatea
populaţiei era românească, iar această constatare este confirmată şi de
recensământul din 1773, conform căruia Micherechiul avea biserică greacă
neunită, adică greco-orientală iar limba folosită de populaţie era româna_JJ
Este un fapt cunoscut, că în majoritatea regiunii de sud a judeţului
Bihor, la începutul secolului XVII, populaţia majoritară era cea vorbitoare de
inundaţilor,în comună

limbă română.

Sub dominaţia turcilor, al fel ca şi judeţul Bihor, judeţele situate
vest şi sud de acesta, au suferit acelaşi tratament devastator.
Repopularea localităţilor devastate sub ocupaţie turcească a fost
posibilă doar prin migraţiile, care au avut loc dinspre est.
Ca urmare a acestui fapt, numărul populaţiei româneşti a mai crescut
şi în Bihor.
Conform recensământului din 1773, judeţul Bihar avea pe lângă cele
130 de localităţi maghiare, 330 de localităţi cu o populaţie, care era, în totalitate
sau în mare parte, de naţionalitate română. 45
la
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Dintre aceste localităţi face parte şi Micherechiul, care şi-a păstrat
majoritar românească până în zilele noastre.
Pentru prima oară Micherechiul apare desenat mai detailat pe o hartă
din 1783, făcută după primul recensământ militar.
Pe această hartă, localitatea apare înconjurată, în zonele apropiate,
de păduri mai rare, pentru ca în punctele mai îndepărtate de sat, să găsim
marcate păduri dese şi o mlaştină. Pe aceeaşi hartă, la est, sunt marcate, în
două rânduri, între pădurici, sălaşe, unele în direcţia nord-sud , la vest de
marginea pădurilor mai dese, iar celelalte tot în direcţia nord-sud şi sud, la
marginea pădurilor marcate în direcţia est-vest. 46
Conform lui Gyorffy Istvan, Micherechi nu a fost o localitate cu
grădini, dar în apropiere existau 36 de sălaşe 47 , unde iernau animalele şi unde
erau depozitate cerealele.
Casele satului sunt dispuse pe hartă la nord şi sud de drumul care
duce dinspre Şercad către Tarcsa.
La nord de drum, la marginea estică a localităţii, apare desenată
clădirea bisericii.
Harta din 1819 conţine însă mai multe informaţii despre Micherechi,
aici putem vedea lângă biserică şi casa preotului, iar în vecinătatea acesteia,
apare ş1 cimitirul.
În partea de vest a localităţii, s-a construit până atunci, şi o moară.
O parte a toponimelor păstrează numele localităţilor devastate, iar
cealaltă parte a primit numele proprietarilor. Printre denumiri se regăsesc mai
multe nume româneşti, care au fost preluate şi de către realizatorii hărţilor mai
recente. 48 Aceste toponime, chiar şi cele româneşti, s-au păstrat până azi şi
sunt în uz şi acum.
Situaţia materială a populaţiei unei localităţi cu hotare restrânse, putea
fi zguduită uşor de câte o calamitate naturală, care era în vremea aceea o
chestiune generală în judeţul Bihar.
Uneori apăreau conflicte între locuitorii satului şi conducerea acestuia.
Judecătorul a avut în această perioadă drepturi şi obligaţii extinse. El putea
judeca şi sancţiona până la o anumită limită, el hotăra în certurile locuitorilor,
el conducea parcelarea hotarelor satului, stabilea impozitul de stat şi de moşieri.
În urma unui conflict, în care un judecător nu şi-a schimbat poziţia,
acestuia i-a fost incendiat aproape tot ce avea.
În iunie 1836, incendiatorii nu au cruţat nici biserica greco-orientală. 49
Din raportul întocmit la cererea solgabirăului principal reiese, că incendiatorul
a dorit să distrugă biserica greco-orientală din periferia estică a satului, însă
populaţia
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prin întoarcerea direcţiei vântului au ars doar casa preotului şi a cantorului.
care se găseau la nord de biserică.
Aşa cum am arătat deja, biserica, cu turn de lemn şi pereţi de chirpici.
a fost construită în I 770.
Construirea noii biserici. de piatră, a început încă din acel an ( 1836)
însă până în 1838 abia au fost terminaţi pereţii. Lipsa banilor a dus la sistarea
lucrărilor vreme de nouă ani. Lucrările au fost reluate în 1847 şi s - au finalizat
în 1849.
Turnul bisericii a fost tem1inat în 1883, şi a fost renovat şi totodatf1
acoperit cu ardezie în 190 I.
După această intervenţie abia în 1976 locuitorii din M icherechi au
hotărât să înceapă o renovare capitală a bisericii. care s-a şi realizat. Cu aceastf1
ocazie a avut loc şi schimbarea iconostasului ş1 s-au făcut lucrări şi la turn .. ~0
Renovarea a fost finalizată în 1991, când a avut loc şi sfinţirea bisericii.
Tot referitor la biserică trebuie să spunem că ea are şi un cimitir
greco-oriental, care ar trebui, în partea lui veche să fie declarat monument
istoric.

***
Primul preot al bisericii ortodoxe din Micherechi a fost Bordas Janos,
din Inând.
După o serie de preoţi care nu au locuit în localitate, între anii 18791922 ,preot ortodox al localităţii Micherechi a fost. Nicolae Rocsin( Rocsin
Mikl6s).'i 1
În această perioadă, Micherechiul a devenit un adevărat centru
bisericesc mai mic, fiindcă înainte a aparţinut de protopopiatul localităţii Tinca.
De protopopiatul din Micherechi, condus de Nicolae Rocsin( Rocsin
Mikl6s), aparţineau 26 de comunităţi bisericeşti.
Ca centru protopopia!, Micherechiul a avut o mai mare influenţă în
zonă şi a cunoscut implicit o dezvoltare socio-economică.
Sarcina protopopului din Micherechi era să administreze problemele
bisericilor celor 26 de localităţi (avea în sarcină întreţinerea şi renovarea
parohiilor, a bisericilor, supravegherea patrimoniului), şi în plus să se ocupe
de chestiunile legate de şcolile bisericeşti (problemele de personal privind
învăţătorii-preoţi, întreţinerea şcolilor, pregătirea statisticilor).
Între cele 26 localităţi aparţinătoare protopopiatului, în afară de
strânsele relaţii bisericeşti şi economico-comerciale, în acea perioadă, s-au
închegat şi relaţii familiale, de rudenie.
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Foarte mulţi tineri din Micherechi şi-au ales soţ sau soţie din aceste
localităţi.

Cercetările istorico-etnografice din ultimii ani evidenţiază separat
aceast fapt. În cimitirele localităţilor Janoşda, Mădăras, Tinca, Ilia, aparţinătoare
protopopiatului, putem întâlni acelaşi repertoriu de nume ca şi la Micherechi,
iar relaţiile de rudenie s-au păstrat până în zilele noastre. 52
Din 1927, locuitorii din Micherechi vor avea preot în localitate pe
Olah Janos, care provenea tot dintr-o filie a protopopiatului. El a slujit în sat
până la moarte. 53
După moartea lui, Micherechiul nu va mai avea preot propriu în
localitate până în anul 1999, când se înfiinţează Episcopia ortodoxă română
din Ungaria.
Din punct de vedere al organizaţiilor bisericeşti, parohia greco-orientală
din Micherechi, a avut de-a lungul secolelor legături strânse, în primul rând,
cu comunităţile bisericeşti aparţinătoare de vicariatul din Oradea, fiindcă, după
1868, din punct de vedere bisericesc, Micherechiul a aparţinut, în baza
regulamentului de organizare şi funcţionare al arh1episcopiatului din Transilvania,
de protopopiatul Tinca fiind subordonat vicariatului greco-oriental din Oradea.
Această situaţie s-a menţinut până în 1920. După Tratatul de la
Trionon, parohiile ortodoxe române din Ungaria au rămas fără ierarhie
bisericească.

În 27 martie 1946 a luat fiinţă eparhia română din Ungaria, având
un consistoriu.
Această eparhie română din Ungaria a funcţionat, din 1946, ca şi
unitate autonomă aflată în subordinea Patriarhiei din Bucureşti şi a avut trei
protopopiate.
Sediul unuia dintre protopopiate a fost tocmai la Micherechi, şi de
el au aparţinut parohiile Apateu, Săcal, Crîstor, Darvaş, Jaca, Micherechi,
Peterd şi Vecherd. 54
Consistoriul a condus, până în 1999 toate parohiile ortodoxe
române din Ungaria.
Atunci s-a înfiinţat Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul
la Gyula, în fruntea căreia a fost instalat episcopul dr. Sofronie Drincec.
Episcopia are patru protopopiate în loc de trei, dar protopopiatului
Micherechi i-au rămas acelaşi parohii în subordine. 55
În ce priveşte apartenenţa religioasă a populaţiei din Micherechi, dacă
până la Trianon aceasta a fost în totalitate ortodoxă, până 1920 lucrurile sau schimbat. Curentul baptist a devenit din ce în ce mai puternic iar din 1927,
în cadrul ortodoxismului a apărut gruparea credincioşilor „Oastea Domnului".
în frunte
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În sfârşit, din anii 1940 pot fi găsiţi în comună şi credincioşi ai Bisericii
Penticostale, care în 1974 se constituie într-o adunare.
1
Astăzi, locuitorii comunei aparţin unuia din aceste culte . ~ Fiecare
cult neoprotestant
are o adunare puternică şi o casă de rugăciuni. iar
credincioşii religiei ortodoxe au biserică şi preot, respectiv. o parte din ei, cei
care fac parte din Oastea Domnului au în plus şi casă de rugăciuni.
Trebuie subliniat însă, că la Micherechi, limba în care se ţin slujbele
bisericeşti, atât în casele de rugăciuni, cât şi în biserică, este româna. Lucrul
acesta s-a păstrat de la colonizare până în zilele noastre. Datorită acestui fapt,
populaţia şi-a păstrat limba şi religia. cele mai importante elemente ale
identităţii.

În ceea ce priveşte minoritatea română din Ungaria. putem spune
că cele mai importante instituţii, prin care acestea şi-au păstrat identitatea. au
fost, în general, biserica şi şcolile bisericeşti, respectiv asociaţiile de cultură.
Viaţa culturală şi spiritualitatea localităţii Micherechi este detcrmina1{1
de ortodoxie şi de valorile materiale şi spirituale legate de aceasta.
Cea mai bine organizată şi cea mai puternică instituţie de interese
a comunităţii locale româneşti a fost biserica.
În trecut, biserica dispunea de bunuri materiale însemnate şi, pân{1
la trecerea învăţământului în subordinea statului, avea în proprietate şi şcoala
confesională. s7

Începând cu anii 1790 în Micherechi poate fi observat un învăţământ
relativ continuu.
Conform monografiei manuscrise a lui Teodor Pătcaş, prima şcoalf1
primară din Micherechi a fost înfiinţată de biserica ortodoxă în 1815. Şcoala,
al cărei prim învăţător a fost Petru Meruţiu, a funcţionat pe lângă biserică. 18
După Tratatul de la Trianon, care a urmat primului război mondial, românii
din Ungaria au rămas fără preoţi şi cadre didactice.
În urma ordinului ministerial din 1923, învăţământul şcolar din
Micherechi dispunea de o şcoală de tip c cu predare în limba maghiară dar
în care a fost obligatorie şi predarea limbii române. Pe postul de învăţător
a fost titularizat în 1923 Olah Janos. În anul 1927 însă acesta a ales cariera
bisericească şi locul lui a fost ocupat de soţia sa, Câmpeanu Aurelia. 19
Din rapoartele delegaţilor guvernamentali ştim că după această
perioadă au venit la şcoala din Micherechi o serie de învăţători şi profesori
care nu vorbeau limba română.
Din anul şcoalar 1931/ 1932 îşi începe activitatea şcoala de stat cu
predare în limba română, în care însă doar cunoştinţele de religie erau predate
în limba română. Şcoala bisericească română avea două clase.
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Schimbări

semnificative au apărut doar în urma întroducerii în 1948
a învăţământului unitar de opt clase.
Schimbarea nu o fost însă una reală, deoarece prin ordinul ministerial
dat la finalul anului şcolar 1960/196 I, învăţământul s-a transformat din
românesc în învăţământ cu predare bilingvă, lucru care a influenţat sensibil
localităţile cu populaţie românească. 60
Din punct de vedere social şi economic, Micherechiul a rămas cea
mai înapoiată şi săracă localitate din judeţului Bihor.
Odinioară sat de jeleri, din cauza terenurilor puţine şi de proastă
calitate,el nu putea în continuare să asigure nivelul minim de trai al populaţiei.
Această situaţie s-a schimbat oarecum după 1870, când a fost
regularizat cursul râului Koleser, care inunda satul aproape în fiecare an,
contribuind la înmulţirea mlaştinilor. Puţinele terenuri arabile , majoritatea, erau
sărături, aşa încât principala ocupaţie a localnicilor a fost creşterea animalelor.
Cei din Micherechi mergeau ca zilieri sau se angajau ca argaţi sau
servitori la moşiile grofilor Almassy Denes şi Tisza Istvan, uşurând astfel situaţia
celor rămaşi acasă.
Cu ocazia reformei agrare din 1945 comisia de fond funciar nu a
putut „împarţi" pământul, fiindcă în hotarele comunei nu existau moşii care
să poată

fi

împărţite.

Totuşi lucrurile s-au rezolvat în final, ţăranii săraci din Micherechi
au primind şi ei pământ din rezervele funciare de la Darvas, Jaca şi Şercad. 01
În perioada comunistă şi la Micherechi, ca peste tot în ţară, s-au
înfiinţat
cooperative de producţie, care sperau să devină rentabile prin
unificarea forţelor de producţie.
Creşterea animalelor (vite, porci, oi) se făcea însă, şi în anii 1960,
cu tehnici depăşite, dezvoltarea economică fiind foarte lentă. Întrucât creşterea
porcilor s-a dovedit nerentabilă, în 1971 s-a dispus desfiinţarea acestei ramuri
industriale, ea fiind înlocuită cu creşterea gâştelor.
Mai târziu în localitate a cunoscut o dezvoltare şi creşterea oilor,
care erau vândute, în mare parte, în străinătate.
În ceea ce priveşte agricultura, la finele anilor 1960, Micherechiul
a ajuns la o producţie medie bună la grâu, porumb şi floarea soarelui.
Aceste producţii bune au fost însă afectate în anul 1970 de pagubele pricinuite
de inundaţii, scoţând la iveală calitatea proastă a solului.
Cooperativa de producţie a încercat încă din anii 1960 să dezvolte
ş1 grădinăritul, însă fără succes.
Totuşi începând cu anul 1965, au apărut primele iniţiative particulare.
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În opt gospodării, a început cultivarea legumelor în sere, pe lângă casă, ceea
ce a dus cu vremea la dezvoltarea reală şi alertă a comunei.
Iniţial micherechenii s-au evidenţiat prin cultivarea de castraveţi,
după care şi-au extins afacerea cu salată, ridichi şi ardei.
În 1972, producţia de castraveţi a ţării, a fost realizată în proporţie
de 80% în judeţul Bekes, şi în cadrul aestuia, în proporţie de 90% la
Micherechi. 62
După desfiinţarea cooperativelor de producţie, 80% din populaţia
comunei a trecut la cultivarea de ardei şi roşii, în sere sau în grădini. Cca
mai mare parte a produselor este dusă la Budapesta.
Datorită societăţii patriarhale, a culturii populare şi a păstrflri1 tradiţiilor
1
până în zilele noastre, modernizarea ajunge la Micherechi abia din anii 60.b
Acest conservatorism a tăcut însă ca Micherechiul să fie azi poate.
singura localitate cu populaţiei românească din Ungaria, care prin muzica
populară şi dansul popular, respectiv prin ataşamentul faţă de limba maternă.
menţinută prin biserică şi şcoală, şi-a păstrat până în zilele noastre cultura
populară.6-1

Un examen al datelor oferite de recensământul efectuat de Biroul
Central de Statistică 65 ne permite să cunoaştem proporţia în care românii din
Micherechi şi-au păstrat identitatea şi limba.
Datele referitoare la
şi

de

Anul

limbă maternă română

Pers. de
Număr

recensământul persoanelor de naţionalitate rom,ină
din Micherechi, în 1941, 1960, 1970, 1990, 2001

naţionalitate română

Pers. de limba
Număr

Procent (%)

maternă română

Procent ('Ir)

1941

2287

87,5

2003

87,5

1960

2235

94,5

2343

95,3

2328

95,5

1970
1980

2216

90,6

2213

90,5

1990

2216

90,6

2213

90,5

2001

1385

59,8

1572

67,9

Conform datelor din tabel, se poate constata o scădere continuă a populaţiei
româneşti, scăderea care în anul
2001 devine semnificativă, cel puţin în
comparaţie cu anii precedenţi.
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Datele înregistrate în 2001, sunt foane importante, deoarece ne arată
în Micherechi, numărul celor care şi-au declarat ataşamentul faţă de limba
română este mai mare decât a celor care s-au declarat de naţionalitate română,
ceea ce, implicit, înseamnă că elementul identitar recunoscut este în cazul acesta
limba maternă .
În această situaţie la o eventuală înlocuire a limbii române cu cea
maghiară, identitatea românilor s-ar pierde. 66 Or, problema cea mai mare este,
poate aceea, că şcolile bilingve nu reuşesc, nici astăzi, să-şi îndeplinească perfect
sarcinile de învăţare a limbii.
că

T6tkoml6s
Migraţia

iobagilor slovaci, în secolul al XVIII-iea ,a avut loc din

judeţele de nord ale Ungariei :Ărva, Nyitra, Trencsen(azi aparţin Slovaciei) spre

Câmpie şi ea s-a datorat poverilor crescânde ale iobagilor din aceste ţinuturi,
suprapopulării, persecuţiilor religioase.
Baronul Rudnyanszky J6zsef, din Nyitra, a fost unul dintre cei care
au contribuit la colonizarea slovacilor în Alfold . Iniţial el a colonizat familiile
slovace pe moşia sa din Szentandras.
Tensiunile, apărute în urma colonizării, între noii veniţi şi populaţia
autohtonă, i-au obligat însă pe slovacii colonizaţi la Szentandrâs se mute în
altă parte, iar Rudnyânszky J6zsef le-a propus să se stabilească în pusta de
la Kom16s, care se afla tot în proprietatea sa. 67
În urma acestei oferte în anul 1746 localitatea T6tkom16s a fost
populată cu slovacii evanghelici de la Szentandrâs, cărora li s-au mai alăturat
58 de familii de slovaci din ţinuturile de sus (judeţele N6grâd şi Pesta),şi familii
de slovaci din Szarvas.
Repopularea pustei s-a făcut în mod oficial, în anul 1746 între
slovacii evanghelici şi Rudnyanszky J6zsef încheindu-se un contract care
stipula severele criterii ale colonizării. 68
Procesul de colonizare pare să fi început cu ceva ani mai devreme,
fapt dovedit şi de existenţa din 1745 a cimitirului vechi.
De aceea nu putem să spunem că satul s-a născut printr-o singură
colonizare, ci prin colonizările repetate ale diferitelor grupuri de slovaci. Casele
au fost construite în rânduri, una lângă alta, formând străzi regulate. Satul
aflat în formare a avut la început două străzi. Aceste case cu gospodării anexe
şi grădini formau împreună intravilanul terenurilor iobagilor.
În spatele grădinilor, se întindeau păşunile pentru animalele domestice,
folosite în comun până în anul 1856.În continuare se întindeau terenurile arabile.
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Terenurile arabile erau folosite în două feluri, unele prin reîmpărţire.
altele, precum sălaşele şi terenurile aferente, cu o folosinţă pennanentă.
La sălaşe erau ţinute vitele destinate vânzării. aici erau şi locuinţele
ciobanilor şi clădirilor de depozitare a cerealelor.
Terenurile arabile erau împărţite pe răzoare. Locuitorii din T6tkoml6s
obişnuiau să ţină pe păşunile interioare animalele de tracţiune, vacile de muls
şi porcii, pe păşunile exterioare, vitele de tăiat, destinate vânzării.iar pc păşunile
de la sălaşe, boii de îngrăşat.
Până în 1754 Kom16sul a avut pământuri întinse.
În urma unui proces cu Camera Regală, cu episcopul din Csanâd
şi cu familia Kârolyi, a pierdut însă 7000 de iugăre de teren, încât comunitatea
a fost nevoită să închirieze pustele din vecinătăţi.
Sistemul de sălaşe s-a format progresiv în jurul anului I 780.
Tot de la finele secolului al XVIII-iea pe primul plan trece cultivarea
pământului, creşterea animalelor devine o ocupaţie secundară
iar păşunile
interioare sunt parcelate pentru a mări suprafaţa agricolă a localităţii.
Locuitorii din Koml6s, care trăiau din cultivarea pământului şi
creşterea animalelor, îşi valorificau produsele, mai ales cerealele, la târgurile
din Mak6, Arad, Gyula sau Pesta.
Aduceau în schimb produsele care le lipseau. Astfel, lemnul de
construcţii era adus cu pluta de la „fraţii" din Nădlac, lemnul de foc
din
Pecica.
anuală,

***
Totkomlos înregistrează în secolul al XVIII-iea o
permanentă mişcare de populaţie. Unii pleaca, alţii vin.
Unul dintre motivele plecării este insuficienţa pământului. Cei veniţi
în sat n-au mai primit de prin anii I 770 decât bucăţi rupte de teren, în vreme
ce localitatea înregistra creşteri de populaţie( în 1773 erau 3 75 de case şi 2345
de suflete69 ).Ca urmare mulţi au ajuns în situaţia de a fi jeleri fără pământ.
Primul grup de locuitori, reprezentat din 34 de familii, părăseşte satul
deja în anul 1754 plecând la Nyiregyhâza.
A doua mişcare importantă de populaţie are loc în anul 1782, când
109 familii se mută din judeţul Torontâl în localitatea Koml6s.
Mutarea, alături de sporul demografic, face ca la 1800 T6tkoml6sul să devină o localitate suprapopulată.
Acesta este motivul pentru care în 1803, când s-a ivit posibilitatea
de a achiziţiona terenuri pe moşia camerală din Arad, 500 de contribuabili şi
membrii familiilor acestora au părăsit localitatea T6tkoml6s, mutându-se la
Istoria

localităţii

Nădlac.
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Totuşi populaţia creşte în continuare, în 1804 înregistrându-se aici 563
case şi 4 714 suflete. Exceptând cei câţiva armeni şi greci, restul au fost slovaci
evanghelici.
După revoluţia din 1848-1849 T6tkom16s - ul devine, din punct de
vedere administrativ, parte a judeţului Bekes.
Tot acum, odată cu desfinţarea iobăgiei, localitatea începe să se
modernizeze.
Prin desfiinţarea taxei de păşunat a început restructurarea semnificativă
a ţărănimii.
Terenurile iobăgeşti au continuat să se fărâmiţeze încât, procentul
ţăranilor cu bucăţi de teren şi a jelerilor nevoiaşi a crescut şi el.

***
de ani de la începutul colonizării, în comună a fost
preponderentă creşterea animalelor faţă de cultivarea pământului.
În 1828 erau utilizaţi la cultivarea pământului, 141 de boi şi 682 de
ca1.
În locul păşunilor pierdute au fost închiriate trei puste, cea de la
Szentetornya, Kaszaper şi Szekegyhăz. În pusta de la Szekegyhăz era ţinută
cireada de vaci şi viţeii, iar la Szentetomya şi la Kaszaper cireada de boii
şi vitele de crescut. În plus, slovacii din T6tkoml6s au crescut, în cantităţi mai
Timp de o

ŞI

sută

Ol.

Schimbări radicale în viaţa economică a populaţiei au apărut după
1850, când păşunile din jurul satului au fost arate şi cultivate, efectivul de
animale scăzând la o zecime faţă de cel iniţial, iar creşterea în câmp a
animalelor fiind înlocuită cu creşterea animalelor în grajduri.
În anul 1852, T6tkom16s-ul avea o societate agrară de aceeaşi mărime
şi divizată în acelaşi mod ca şi Bătania şi Nădlacul. 70
Chiar şi în 1930, 74 % din populaţia care avea venituri aparţinea
producătorilor vechi.
Procentul populaţiei beneficiare de venituri şi care avea o activitate
comercială sau intelectuală înregistrează o creştere foarte lentă.
Industria din T6tkom16s se caracterizează prin prezenţa predominantă
a meşteşugurilor. Majoritatea fierarilor, lăcătuşilor, lăcătuşilor mecanici posedau
terenuri şi sălaşe pe care le închiriau. Industria s-a aliniat nevoilor zilnice ale
populaţiei. Acesta este de altfel şi motivul pentru care breslele apar aici abia
în primele decenii ale secolului al XIX-iea.
La răscrucea secolelor XIX-XX existau 300 de mici industriaşi, din
care 243 lucrau fără calfe.
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În paralel cu desfiinţarea breslelor, în localitate se înfiinţează corporaţiile.
Astfel, în 1886 apare Corporaţia Industrială din T6tkoml6s iar în 1893 Cercul
Industrial de Lecturi din T6tkoml6s.
Pe lângă meseriile tradiţionale ce ţin de mica industrie, la T6tkoml6s
încep să se dezvolte şi ramuri industriale mai importante. Apar fabricile de
cărămidă şi de ţiglă, Fabrica de papuci din Câmpia de Jos(Alfold), boiangeria
de origine germană (n.t.: în maghiară „kekfesteszet''),fabrica de rachiu şi
fabricarea de gheaţă artificială, Crescătoria de porci şi societatea de industrie
a cărnii, industria de prelucrare a cânepii, poligrafia, industria morăritului cu
aburi. 71
Slovacii care au acceptat să se mute în pusta de la Koml6s, oferită
de baronul Rudnyanszky, au sosit în noua locaţie foarte organizaţi, fiind
conduşi de preotul Szark6czy Janos. de învăţătorul (maestrul de şcoală) Mravik
Peter, de notarul Lenârd Mihâly şi de primarul Yajas Marton. 72
Coloniştii şi-au construit aproape imediat după ce s-au stabilit aici
sală de rugăciuni, trei clopotniţe, casă parohiala, şcoală şi casă pentru învăţător.
Pe una dintre clopotniţe au instalat clopotul adus de la Szentandras.
La început, biserica şi şcoala au funcţionat în strânsă legătură, de
problemele financiare ale bisericii se ocupa administratorul, de chestiunile
sufleteşti se ocupau preoţii, cântăreţii bisericeşti şi, parţial. învăţătorii.
Nevoile materiale ale comunităţii bisericeşti au fost acoperite din
veniturile pământurilor bisericii şi din impozitul plătit bisericii de enoriaşi.
Datorită creşterii populaţiei, prima casă de rugăciuni a devenit
neîncăpătoare, astfel că în 1767 slovacii din Totkomlos au construit cea dea doua casă de rugăciuni.
În 1792 începe construirea actualei biserici evanghelice, care a fost
sfiinţită în 1795. 73
Prima şcoală evanghelică a fost construită în 1746, iar în 1766 a fost
ridicată o şcoală nouă de fete, după care în 1775 parohia a mai constuit o
şcoală şi o locuinţă pentru învăţători.
Datorită creşterii efectivului de copii, în 1831 a fost construită în
comună şi o a patra şcoală.
În 1836, comuna avea în total 6739 de locuitori din care 699 erau
copii- elevi.
În 1857 este construită a cincea, iar în 1870 a şasea şcoală. 74 Aşadar,
datorită creşterii continue a populaţiei şi a elevilor, biserica evanghelică a fost
nevoită să construiască noi şi noi şcoli.
Reţeaua de şcoli evanghelice s-a finalizat în 1895, dar în 1929 s-a mai
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construit o şcoală cu două săli de clasă, încât în final după 1930 în T6tkoml6s
funcţionau 12 şcoli, aparţinând tuturor cultelor.
Pe lângă şcoala confesională evanghelică, mai funcţiona o şcoală
primară de stat, şcoala burgheză, de calfe, iar din 191 O învăţământul pentru
analfabeţi, limba maghiară introducându-se în unele din aceste şcoli încă din
1840.
Viaţa bisericii şi a şcolilor evanghelice din T6tkoml6s (de la începuturi
până în zilele noastre) ar putea fi făcută cunoscută prin prezentarea activităţii
celor 18 preoţi şi învăţători din localitate, minţi strălucite, şcoliţi şi cu vaste
cunoştinţe. Monografia istorică a localităţii T6tkoml6s sintetizează foarte bine
această chestiune.
Slujbele bisericeşti se ţineau până în 1862, cînd au început să fie
ţinute în limba maghiară, în limba slovacă.
Apariţia populaţiei romano-catolice în T6tkoml6s datează din a doua
parte a secolului XIX.
În 1896, comunitatea era compusă din 423 de persoane. Înfiinţarea
unei filiale romano-catolice datează din 1894, din momentul în care, cu ajutorul
lui Sperlegh Antal, începe învăţământul într-o clădire închiriată, a cărei sală
de clasă sfinţită va fi folosită şi ca biserică.
În 1937 a existat deja au preot propriu în localitate, în 1938 credincioşii
romano-catolici şi-au dotat biserica cu două clopotniţe, iar de la 1 ianuarie
1938 a început să utilizeze propriilor registre de stare civilă.
În perioada construirii bisericii, numărul credincioşilor catolici a fost
de 800, iar după schimbul de populaţii maghiară-slovacă din 1946, a crescut
la 1800. La recensământul din 1980 au fost înregistrate 1640 de persoane.7-5
De la finele secolului XIX, încep însă să se stabilească în T6tkoml6s,
şi maghiari de religie reformată, numărul lor total fiind de 78.Reformaţii şi
au construit o biserică
cu două turnuri şi cu 150 de locuri doar în
1939.Construcţia a fost posibilă datorită spiritului de sacrificiu al credincioşilor,
terenul fiind primit de la comună. Iniţial biserica a avut şi preot, dar începând
cu anul 1962, activităţile preoţeşti au fostpreluate de preotul din Bekessamson.
Începând din 1850, la T6tkoml6s, se stabilesc şi evrei, care în 1852
îşi fac cimitir separat, iar în 1854 îşi întemeiază propria comunitate religioasă.
Ei îşi construiesc o casă de rugăciuni şi şcoală proprie. Sinagoga şi o şcoală
mai mare sunt construite în 1884.
La răscrucea secolelor, 32 de familii, adică 180 de persoane aparţineau
comunităţii biericii evreieşti. Numărul lor a rămaş acelaşi până în 1920,însă
şcoala s-a depopulat progresiv până s-a desfiinţat.
După al doilea război mondial, sinagoga s-a desfiinţat şi ea, deoarece
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majoritatea evreilor au murit în perioada războiului, iar cei care au supravieţuit
s-au mutat în oraşele mai mari.
T6tkoml6s-ul şi-a păstrat preponderenţa slovacă ceea ce explicf1 de
ce abia după 1840, slujbele au început să fie ţinute în limba maghiară.
Şcoală comunală propriu-zis maghiară s-a înfiinţat, de asemenea,
târziu, în 1879. 76
La T6tkoml6s au activat încă de la început preoţi şi învăţători de
o vastă cultură, care au susţinut, în secolele XVIII-XIX, viaţa culturalf1 şi
ştiinţifică a comunităţii.
Astfel de oameni au fost primul lor preot, Wallaszky Pal, preotul
evanghelic Banda Kâlman, învăţătorii Gajdacs Pal, Horvath Samuel, Horvath
Bela, Szokolay Pal.
La finele secolului XIX, şi la T6tkoml6s se înfiinţează mai multe
asociaţii culturale, precum în 1875 Corul de cântec de bărbaţi, în 1881 Cercul
civic de lecturi, în 1888 Cercul agricultorilor creştini de lecturi din T6tkoml6s.
în 1899 Asociaţia agricultorilor, iar mai apoi Corporaţia Industrială din
T6tkoml6s. 77
În cadrul cercurilor de lecturi şi asociaţiilor se desfăşura o viaţă socialii
şi culturală intensă. Biblioteca.care a avut la acea vreme un efectiv numeros
de cărţi, a fost frecventată de cei cărora le plăcea să citească ziare şi cărţi.
Regulamentul unora dintre cercurile de lecturi şi asociaţii. prevedea
în mod obligatoriu, ca în cadrul acestora să funcţioneze un cor sau un grup
de teatru.
La T6tkoml6s s-au înfiinţat mai multe coruri şi formaţii de muzică.
Începând de la finele secolului XIX, teatrul de amatori devine ceva
obişnuit la Koml6s, dar adevăratul început al teatrului slovac de amatori este
considerat anul 1907activitatea acestuia putând fi urmărită timp de 30 de ani.78
Din anii 1930, în paralel cu teatrul slovac, începe să se dezvolte şi
cel maghiar. Meritul primului este acela că a păstrat limba maternă şi utilizarea
acesteia. Faptul că în 1930, 80% din populaţia localităţii T6tkoml6s vorbea
limba maternă slovacă, se datorează poate şi teatrului.
Istoria de după 1945 a localităţii T6tkom16s a fost aceeaşi ca şi a
celorlalte localităţi populate cu diferite naţionalităţi din Ungaria.
Populaţia slovacă a localităţii T6tkoml6s a fost însă grav afectată de
schimbul de populaţii dintre Cehoslovacia şi Ungaria. Conform documentelor
oficiale, după 1945 au fost mutate din Totkomlos în Slovacia 939 de familii
slovace, în total 3254 de persoane, în locul lor fiind aduse din Slovacia 400
de familii maghiare. 79
În paralel cu limitarea rolului bisericii, transmiterea culturii limbii
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materne a fost preluată de şcolile de limbă slovacă din localitate, care din 1948,
funcţionează sub titulatura de Şcoala Generală cu Predare în Limba Slovacă.
În perioada 1963- I 977, pe lângă şcolile cu predare în limba maghiară,
la Totkomlos funcţionează şi un liceu slovac cu profil general.
După 1992 odată cu schimbarea regimului, autoritatea locală a dispus
reînfiinţarea liceului. Măsura era necesară fiindcă
odată cu procesul de
asimilare, a început şi pierderea limbii.
La Totkomlos funcţionează astăzi o biserică evanghelică puternică,
ce administrează două cimitire, în care epitafele indică existenţa unei populaţii
mixte slovacă-maghiară.
În ciuda existenţei unei autorităţi locale slovace şi a unei şcoli slovace,
procesul de pierdere a identităţii şi de asimilare par să nu poată fi oprite. Cel
puţin aceasta reiese din datele recensământului din 200 I.

Total

slovaci

maghiari

germani

români

6941

1751

5028

28

29

Cu toate că în 1994 T6tkoml6s-ul a devenit oraş,
să scadă,
în 2004 numărul totală al locuitorilor fiind
persoane. 80
Viitorul oraşului Totkomlos va depinde în mare

ţigani

105

populaţia

continuă

de doar 6674 de
măsură

de

forţa

de

a-şi păstra populaţia.

Pecica
După

cum am mai semnalat deja la începutul studiului, populaţia
Bekes şi Arad prezintă în perioada de după dominaţia turcească
asemănări în mai multe privinţe.
După eliberarea zonei de sub ocupaţie turcească, Pecica a devenit
unul dintre centrele Confiniului grăniceresc Mureş-Tisa, înfiinţat de curtea
de la Viena, pe Mureş, şi care era format în cea mai mare parte din sârbi.
După reprimarea revoltei căpitanului Pero Segedinac din Pecica căreia i s-au alăturat şi cei din Bekes Viena a hotărât desfiinţarea tuturor
regimentelor grănicereşti ale Confiniului Tisa-Mureş şi reinstaurarea în zonă
a instituţiei comitatense.
În urma acestei măsuri, în 1752 cea mai mare parte a grănicerilor

judeţelor
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sârbi a plecat în Banat sau în Rusia, printre ei fiind şi majoritatea populaţiei
sârbe din Pecica şi din împrejurimi.
Ca urmare la recensământul din 1752 în Pecica au fost recenzate 159
de familii de iobagi şi 16 familii de jeleri.
Pe atunci, Pecica figura ca o singură localitate, cu o populaţie
majoritar românească, la care se adăugau sârbii rămaşi.
Din punct de vedere confesional „vechea Pecică" era încă din 1728
centrul protopopiatului greco-oriental din zonă. În 1758 aici funcţionau doi
preoţi greco-orientali.
De asemenea, conform izvoarelor, în 1750. la Pecica funcţiona şcoală
cu predare în limba română cu un învăţător, care în 1791 era frecventată de
30 de copii, iar din 1816 apare în documente ca având două cadre didactice.
În 1753, solgabirăul Lovasz Mihaly, ulterior judecător de apel şi
consilier regal, în baza delegaţiei camerei judeţului Heves, aduce la Pecica
colonişti maghiari.
Din acest moment, putem vorbi de două localităţi distincte, adică
de de Pecica Veche devenită Pecica Română şi de Pecica Maghiară, construitfl
lângă Pecica Veche, dar care a rămas până azi o parte distinct maghiară .
De Pecica Românească aparţineau pusta Szenttamas, iar de Pecica
Maghiară, pustele Szentmikl6s, Felsogădăcs Alsogădăcs, Abony, Babos,
Latorjân şi Czucza.
Registrele de impozite pe anul 1752 oferă foarte mul~e informaţii cu
privire la situaţia patrimonială a ţărănimii din Pecica, respectiv la divizarea etnică
a localităţii. Astfel:

Populaţia totală

din Pecica

159 de familii, din care:
133 de vechi colonişti romani
22 de noi colonişti maghiari
4 de noi colonişti germani.
Divizare patrimonială a populaţiei este foarte variată.
Dintre vechii

colonişti

români:
1 proprietar se gospodărea pe 14 cubuli
5 proprietari pe 8-10 cubuli
7 proprietari pe 5-7 de cubuli de teren.
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Aşa cum am amintit, în 1766, din părţile locuite de sârbi şi români,
respectiv maghiari s-a format, atât din punct de vedere teritorial, cât şi
adminisitrativ, câte-o comună nouă sub numele de Pecica Românească şi Pecica
Maghiară. 81
catolică

limba

În Pecica Maghiară au început să construiască prima biserică romano
în 1757, dar altarul a fost ridicat doar în 1762.
În baza ordinului din 1836, registrele de stare civilă sunt ţinute în

maghiară.

Vechea biserică, mică, a fost demolată în 1886 şi tot în acest an
a început şi construirea bisericii noi, care este dată în folosinţă în ziua sfinţirii,
13 noiembrie 1887.
Şcoala din Pecica Maghiară îşi începe activitatea în 1789 cu o singură
sală de clasă şi cu un singur învăţător. Între l 820-1825, se adaugă încă o sală
de clasă pentru clasa mixtă din „als6vâros" (n.t.: als6varos = oraşul de jos).
Şcoala din Pecica Maghiară a rămas sub patronatul bisericii romanocatolice până în 1870, după aceasta a funcţionat ca şcoală elementară. 82
Noii colonişti maghiari se gospodăreau, în general, pe terenuri de 2
cubuli.
Totuşi trebuie să menţionăm, că pe proprietăţile camerale, iobagii au trăit în
condiţii mai avantajoase, decât pe moşiile private, deoarece aici nu a fost
limitată defrişarea şi desţelinirea terenurilor în pârlog, posibilitate de care sau folosit şi iobagii din Pecica.
Datorită acestei chestiuni, începe deja de acum formarea sistemului
de sălaşe caracteristic hotarelor din Pecica.
Dezvoltarea spectaculoasă a localităţii Pecica se datorează faptului
că ambele comunităţi săteşti s-au folosit de posibilităţile care le-au permis
crearea unor gospodării ţărăneşti viabile.
Populaţia s-a înmulţit rapid, pe de-o parte mulţumită sporului natural,
pe de altă parte datorită stabilirii străinilor, în primul rând a jelerilor.
Consolidarea gospodăriilor ţărăneşti a fost facilitată prin răscumpărarea
sarcinilor urbariale, mai ales a robotei, care a eliberat forţa de muncă ţărănească
în favoarea gospodăriilor proprii.
Urmare a acesteia, treptat, şi iobagii s-au încadrat în schimbul de marfă
aflat în plin progres. Au participat periodic la cele mai mari târguri, şi-au
valorificat produsele, animalele.
Reglementarea urbarială semnată în 1767 de Maria Tereza, a condus,
în mare măsură, la transformarea ţărănimii burgheze.
Recensământul a fost realizat, împreună cu tabelul urbarial, în 1771.
Trebuie să accentuăm însă că recensământul i-a luat în evidenţă doar pe iobagi
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şi

jeleri. La Pecica trăiau însă doar câţiva nobili fără pământ, deoarece a fost
nu avea pământuri nobiliare.
Conform reglementării urbariale din 1771, populaţia localităţii Pecica
se prezenta în felul următor: 83

moşie camerală,

Anul: 1771
Numărul

familiilor

Pecica

Română

Maghiară

Pecica

194

145

42

20

de iobagi
Jeleri cu casă
Jeleri

fără casă

Gazdele, iobagii din Pecica închiriau de la cameră numeroase terenuri.
fie arabile sau fâneţe, atât terenuri interioare, cât şi exterioare.
În cazul ambelor localităţi, urbariul asigura preotului ~i cântăreţului
bisericesc câte un teren exceptat de dijmă, iar notarului două terenuri exceptate
de dijmă.
Ambele localităţi şi-au adus aportul la contribuţia militară. Făcând o
comparaţie între datele recensământului din 1771 şi cele ale recensământului
din 1828 se poate constata o creştere semnificativă a populaţiei şi implicit a
impozitelor.
Anul: 1828
Numărul

familiilor

Pecica

Română

Pecica

Maghiară

643

32

142

457

11

25

8

72

34

47

de iobagi
Jeleri cu
Jeleri

casă

fără casă

Slugi
Meşteşugari

Comercianţi

5

Date importante ne furnizează şi contractul localităţii Pecica încheiat
cu camera în 1787 conform căruia, efectivul de animale a comunei este: 8~
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Efectivul de animale

Pecica

Română

Pecica

Maghiară

Boi în jug

324

164

Vaci

305

529

Vite de

îngrăşat

Cai de

tracţiune

63

Oi

15

917

938

1191

880

531

896

Porci
pentru reproducere

Ambele comunităţi ale localităţii Pecica dispuneau de un efectiv de
animale semnificativ. Este împortant efectivul de cai, care a fost animalul de
bază la arat şi transport. Creşterea vitelor în sistemul dezvoltat de grajduri a
asigurat în permanenţă condiţiile de îngrăşare a terenurilor şi a crescut sursele
de venituri ale gospodăriilor ţărăneşti.
Pe lângă aceasta însă, firesc, s-au folosit şi de posibilităţile de hrănire
a animalelor cu ghindă, care pe lângă extinderea producţiei modeme de
porumb începe să creeze condiţii creşterii porcilor pe terenurile din interior.
În 1872 se formează noul sistem de judeţe, plăşile fiind reorganizate
şi în judeţul Arad.
Centrul plăşii Pecica va fi Pecica Maghiară de care aparţineau opt
localităţi, precum: Peregul Mic, Pecica Maghiară, Peregul German, Bodrogul
Vechi, Pecica Română, Semlac, Iratoşu Mare, Variaşu Mare.
Acum ambele Pecica funcţionează ca şi comune cu notariate. În
Pecica Maghiară se înfiinţează însă instituţiile tipice reşedinţelor de plasă,
precum judecătoria de ocol, oficiul de carte funciară, separat în ambele Pecica,
respectiv post de jandarmi la Pecica Română.
Din 1895 există oficii de stat de stare civilă separate în ambele comune.
Judecătoria de ocol şi-a început activitatea în l 875. 8~
Dezvoltarea comunelor Pecica Română şi Pecica Maghiară, în secolul
XIX, decurge în paralel şi este evidentă. Gospodării ţărăneşti înstărite putem
evidenţia din ambele comunităţi, micile meşteşuguri fiind, de asemenea, în plină
dezvoltare.
Din recensământul din 1828 constatăm, că la Pecica s-au stabilit
numeroşi meşteşugari, fiind înregistraţi, în totalitate, 82 de contribuabili (croitor,
cizmar, blănar, dulgher, lăcătuş, fierar, tâmplar, croitor de sarică, tăbăcar, ţesător,
olar, măcelar, frânghier, frizer, tinichigiu, năsturar).Numărul meşterilor din
comunitatea maghiară era mai mare.
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Tot din înregistrări, se poate constata că în comunitatea maghiară nu
existau măcelari, frânghieri, frizeri, tinichigii, hangii, confecţioneri de teasc de
ulei şi tăbăcari, pe când în comunitatea română nu erau dulgheri, lăcf1tuşi,
tâmplari, rotari, olari, curelari. năsturari şi farmacişti.
Din 1816, meşteşugarii s-au organizat în bresle, pentru a-şi proteja
mesena.
Pe lângă micii meseriaşi, la Pecica mai funcţionau atât mori uscate.
cât şi de apă.
Morile de apă erau montate pe plute, iar cele pe uscat - acolo, unde
Mureşul era departe - au funcţionat cu ajutorul unor mecanisme puse în
mişcare de cai. 86
Conform relatărilor făcute de Fenyes Elek, populaţia localităţii Pecica
arăta în 1851 în felul următor:
Pecica

Maghiară

Populaţia totală

Ortodoxă

6379

6561

Pecica

Romano-catolică

35

Reformată

Iudaică

12

135

Reformată

Iudaică

Română

Populaţia totală

6681

Romano-catolică

Ortodoxă

43

6578

După

40

1867 viaţa economică a localităţii Pecica s-a dezvoltat în
continuare, dar tot agricultura şi creşterea animalelor au rămas predominante,
pe lângă care au apărut însă mica industrie şi serviciile. În ambele comune
s-a format sistemul de sălaşe, aşa că în anul 191 O, la Pecica Română 189 I
de persoane, iar la Pecica Maghiară 2308 de persoane locuiau la sălaşe.
În ambele comune existau într-un număr mai mare m1c1 moş1en
decât gospodării mari.
Mecanizarea agriculturii se găsea, la începutul secolului al XX-iea,
în stadiu primar. Principalele venituri ale gospodăriilor provieneau din cultivarea
de cereale şi creşterea porcilor. La finele secolului al XIX-iea, a început să
se practice grădinăritul de lângă case, iar, mai târziu, creşterea păsărilor de
curte.
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Dintre fabricile mai mari, pot fi evidenţiate fabrica de cherestrea din
Pecica Maghiară, plus încă patru mori pe aburi.
Breslele de Ia Pecica s-au reorganizat în anul 1873 în societăţi
industriale, iar la finele secolului au devenit corporaţii industriale.
Mica industrie din Pecica s-a aliniat, ca pretutindeni, la nevoile vieţii
familiale tradiţionale.
Micii industriaşi s-au unit într-o corporaţie industrială şi şi-au înfiinţat
sediu, care a permis să organizeze activităţi culturale şi le-a oferit posibilităţi
de distracţie.
În 1880, în Pecica Maghiară s-a înfiinţat Casa de Economii locală,
iar în 1883 a fost pusă în funcţiune, în cadrul Căilor de linii ferate unite AradCsanad, calea ferată Arad-Pecica, care a fost mai târiu prelungită înspre Bătania.
Acest lucru a oferit posibilităţi noi atât transportului de persoane,
cât şi transportului de marfă.

***
Modificări

importante au survenit în timp

şi

în

viaţa socială

a

localităţii

Pecica. 87
În primele decenii ale secolului al XIX-iea, pătura industriaşilor, a
a intelectualilor s-a îngroşat semnificativ. Odată cu dezvoltarea
burgeziei au început să se manifeste şi primele conflicte cu tentă naţională
şi de clasă, incât, în ultimul sfert al secolului, orientarea populaţiei române
şi maghiare au ajuns să se deosebească în mod evident.
Românii din Arad, printre care şi românii din Pecica s-au implicat
în mişcările politice.
După primul război mondial ei au sprijinit Partidul Naţional Român,
a cărei puternică bază locală a reprezentat-o organizaţia de la Pecica a Partidului
Social-Democrat.
comercianţilor şi

***
Istoria bisericii romano-catolice maghiare, apărută în 1999, prezintă
rolul şi activităţile bisericii, asociaţiile acesteia, istoricul şcolilor, despre care
găsim informaţii şi din Avizele Şcolare, publicate la sfârşitul secolului, dar
nu mai intrăm în detalii. 88
Elevii din şcolile de la Pecica Maghiară au fost în procent de 90%
maghiari, restul de 10% fiind germani, slovaci şi români.
În 1890, în Pecica Maghiară s-au înscris, în total, 656 de elevi la şcolile
din oraşul de sus şi de la şălase.
Învăţământul comun de la Pecica a rămas până la finele secolului,
împreună cu şcolile de la sălaşe, la nivelul şcolilor populare cu patru, respectiv
şase clase.
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Atât la Pecica Maghiară, cât şi la Pecica Română era planificată
unei şcoli profesionale economice, dar aceasta nu s-a realizat în nici

înfiinţarea

una din

localităţi.

Datele privind şcolile greco-orientale din Pecica Rom,înă sunt
prezentate de Vasile Popiangă în cărţile sale despre învăţământul arădean.
După Revoluţia de la 1848-1849 efectivul elevilor era în jur de 100.
Frecventarea şcolii a fost mai scăzută decât la Pecica Maghiară.
Situaţia se îmbunătăţeşte în 1864, după ce şcoala are din nou două
cadre didactice, numărul elevilor ajungând la 249. Atunci, pe lângă şcoala
primară confesională, funcţiona în fiecare duminică şi şcoală de calfe.
Începând din anii de dinaintea primului război mondial. învăţătorii
români participau la întrunirile periodice ale Asociaţiei Învăţătorilor Rom,îni,
unde susţineau prelegeri metodologice şi contribuiau la cultivarea comunităţii,
prin organizarea de serbări şcolare. 89
Pe lângă biserică şi şcoală, cultura era promovată şi de diferitele
asociaţii, cercuri şi biblioteci. La Pecica Română, s-a înfiinţat deja, la mijlocul
secolului al XIX-iea, Cercul de lecturi, iar la Pecica Maghiară, în sediul
Corporaţiei Industriale, funcţiona Asociaţia de Lecturi.
În 1887 s-a înfiinţat la Pecica Maghiară Asociaţia Pompierilor. în 1896
Cercul Civic, şi mai apoi Casinoul, după care, în 1911 a luat fiinţă şi Asociaţia
de întrajutorare.
Atât pe lângă şcoala maghiară, cât şi pe lângă şcoala română a existat
bibliotecă pentru dascăli şi elevi, puse în slujba cultivării pecicanilor.')()
Tabelul de mai jos ne arată evoluţia populaţiei celor două localităţi
între 1900-1941:
Anul

Pecica

1900
1941

Română

Pecica

9000

Maghiară

8284

Total

Maghiari

Români

15068

7188

6976

Germani

181

Alţii

315

Vorbind despre viaţa culturală, trebuie neapărat să menţionăm că la
în 1930 s-a format o grupă de teatru şi o formaţie de dans
compusă din tineri intelectuali, industriaşi, comercianţi şi agricultori, a căror
activitate s-a desfăşurat timp de 52 de ani, adică până în 1982.
Teatrul maghiar de la Pecica a întărit identitatea naţională maghiară
prin limba maternă maghiară şi prin tradiţii. 91
Dintre localităţile cercetate, doar la Pecica trăieşte o comunitate

Pecica

Maghiară,
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despre care însă nu avem prea multe date. Majoritatea sunt de religie ortodoxă
română.

Unele familii înstărite, precum Krajcâr, Rostăs şi Idul şi-au construit
.,palate" în oraş şi trăiesc separat de restul comunităţii care locuieşte în Cocota.
Ocupaţiile tradiţionale ale acestora sunt comerţul cu cai, cu animale
şi cu pene, humuitul caselor şi cântatul la instrumente,prelucrarea aramei.
Populaţia este prolifică,cu 4-5 copii de familie. Conform localnicilor, învaţă
uşor, nu au probleme deosebite cu ei. 92
În acest an.la 7 aprilie, Pecica Maghiară şi Pecica Română împreună
cu satele aparţinătoare a devenit prin referendum oraş. Populaţia localităţii
este de 11400 de suflete.
La recensământul din 2002 au fost înregistraţi 6717 români, 3825
maghiari, 763 rromi şi 103 locuitori de altă naţionalitate(sârbi,slovaci,germani
etc).
În cele 13 clădiri de învăţământ studiază 409 copii de grădiniţă, 63 7
elevi de şcoală primară, 616 elevi de gimnaziu şi 220 de elevi de liceu, la
care se adaugă 66 elevi de şcoală profesională. 80% dintre aceştia învaţă în
limba română, iar 20% în limba maghiară. 93

Peregul Mare
Peregul Mare, numit odinioară Peregul German, a fost tăiat (rupt) în
1851-52 din pusta Pereg şi populat de către tezaurariatul regal maghiar cu
94
colonişti sosiţi din Austria de Jos.
Aceşti colonişti germani au fost la început arendaşi, însă ori nu au
putut, ori nu au vrut să plătească arenda, fiindcă după o vreme au plecat mai
departe.
Mai târziu în locul lor aici s-a stabilit un al doilea val de germani
din Austria de Jos 95 , de cehi din Cehia şi de slovaci din Ţinuturile de Sus
(Bardeov), 96 cărora li s-au mai alăturat şi familii de nemţi din judeţul Torontal.
În sfârşit, la finele secolului al XIX-iea aici s-au mai mutat maghiari
şi români.
Istoria colonizării germanilor este sintetizată de o monografie în limba
germană,din care este însă omisă istoria colonizării slovacilor şi mai apoi a
românilor.
Aşadar comunitatea din Peregul German s-a format din colonizări
succesive a mai multor etnii, încât localitatea prezintă şi astăzi o imagine
variată, mai ales din punct de vedere al limbii materne şi al religiei.
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Din punct de vedere bisericesc, populaţia germană de religie romanodin Peregul Mare aparţinea între 1892-1856 de Pecica, între 1856-1869
de Nădlac, iar între 1869-1920 de Bătania. 97
După formarea noilor graniţe, cei din Peregul Mare au fost ataşaţi de
episcopia din Timişoara, respectiv de protopopiatul din Arad, a cărui reşedinţă
a fost, de regulă, Pecica.
Conform celor înscrise în Historia Domus aparţinând bisericii din
Bătania,căreia Peregul Marei îi era subordonat, în 1869 erau înregistraţi la
Peregul Mare 578 de credincioşi romano-catolici.
La filiala Peregul German, se ţinea slujbă în fiecare a doua duminică
şi cu ocazia celor trei sărbători principale (Crăciun, Paşti, Rusalii), respectiv
în ziua hramului bisericii, de Sfânta Terezia.
În fiecare an, în data de 16 mai se ţinea pelerinaj la statuia lui Sf.
Ioan de Nepomuk.
Tot în Historia Domus din Bătania putem citi că în 1891, de la Peregul
German, adică Peregul Mare, au emigrat în America mai multe familii de
agricultori, în speranţa unui trai mai bun. 98
Revenind însă la datele statistice, structura etnică a Peregului Mare
era între 1880-193099 următoarea:
catolică

1900

1910

1920

1930

565

568

586

570

6 IO

Anul

1880

1890

nemţi

328

maghiari

476

57

97

105

72

slovaci

45

448

93

29

278

326

389

315

643

810

538

1275

1459

1473

1363

1380

1498

alţii

Total

În ceea ce priveşte religia populaţiei germane, slovace, maghiare, române din
Peregul Mare situaţia se prezintă astfel:
Anul

1858

1877

romano-catolici

982

943

746

142

286
2

reformaţi

1900

ortodocşi

alţii

Total

101

114

411

1083

1199

1459

1916

1940

1948

750

712

579

262

235

239

8

37

218

421

586

481

1441

1570

1517
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Comparând acest tabel cu structura etnică şi religioasă de azi, adică din 2004,
observăm modificări semnificative:
Naţionalitate

Români
Maghiari
Germani
Slovaci
Cehi
Ruteni
Rromi
Ucrainieni

religie
299
38
78
329
68
2
23
63

ortodocşi
reformaţi

romano-catolici
greco-catolici
evanghelici
baptişti

penticostali

271
93
149
355
14
9
8

În localitatea multietnică şi cu populaţie mixtă, s-au construit patru
o casă de rugăciuni.
Prima ridicată, în I 878, este biserica romano-catolică a coloniştilor
germani. Ea este sfinţită în data de 15 octombrie 1879 de protopopiatul din
biserici

şi

Bătania. 100

În 1913 s-a construit biserica reformată, care a fost biserica cehilor
şi a maghiarilor.
Între 1921-23, populaţia slovacă îşi construieşte biserica grecocatolică, având înregistrate astăzi 375 de persoane de limbă slovacă.
În 1940 s-a construit şi biserica ortodoxă, care a devenit biserica
românilor colonizaţi şi a unei părţi a slovacilor colonizaţi.
După al doilea război mondial, în 1957 a fost construită şi casa de
rugăciuni baptistă. 101

Primul învăţător din Peregul Mare a fost slovacul Martin Szaucsek,
care a venit din Mahren. 102
Şcoala s-a construit în 1864, şi în ea s-a predat în limba germană
şi slovacă. În cercul comunităţii germane din Peregul Mare, ajunge în 1869,
din Viena învăţătorul Heinrich Waigan.
În perioada 1941-1962 la Peregul Mare a funcţionat şi şcoală cu
predare în limba slovacă. 103

***
Din 1970, populaţia din Peregul Mare scade în permanenţă. Locuitorii
comunei au astăzi o singură şcoală, unde în mod facultativ se poate studia
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şi limba germană, dar în sat abia există copii cu vârstă şcolară. Îmbătdnirea
populaţiei reprezintă una din problemele localităţii.
În prezent, stau goale 140 de case şi gospodării, deoarece proprietarii
s-au mutat sau au murit. 1~
În privinţa proprietăţilor localităţii, este important de remarcat c[1
populaţia se ocupă ca şi în trecut cu agricultura. La creşterea animalelor. care
odinioară a cunoscut aici o mare dezvoltare (Peregul Mare a fost populat ca
o pustă aparţinătoare localităţii Mezo-hegyes.când prin Iosif al II-iea a înfiinţat
1785,crescătoria de armăsari),în absenţa păşunii, s-a renunţat.
În localitate stă doar preot greco-catolic. 105 Preotul refonnat vine din
vecinătate, de la Peregul Mic, cel romano-catolic din Pecica. iar cel ortodox
din Arad, adică de la alte comunităţi bisericeşti. Cehii şi maghiarii sunt religie
reformată, iar românii şi o parte din slovaci sunt de religie ortodoxă.
În localitate există un cimitir comun. Majoritatea epitafurilor sunt de
în limba germană, o parte mai mică, în limba slovacă. Epitafurilor germane
şi slovace li se alătură nume româneşti şi maghiare.
În sat, actualmente, funcţionează un cămin cultural, o bibliotecă, o
grădiniţă şi o şcoală generală cu predare în limba română, frecventată de I 00
de copii. 107
Primăria din localitate încearcă să păstreze ceea ce se mai poate păstra
pentru viitor şi pentru Europa comună, dintr-o comunitate vorbitoare a patru
limbi (română-maghiară-germană-slovacă).
100

Turnu
Localitatea medievală Torony (Turnu) a fost distrusă definitiv în 1596
iar în prima parte a secolului următor a fost asediată de sârbi, numele vechi
de Torony fiind înlocuit cu Tornya.
După alungarea turcilor, Turnu a fost după
Maka, Battonya şi
Foldeâk, a patra localitate repopulată din comital Csanad.
Populaţia satului s-a înmulţit cu cei veniţi în 1728 din Banat, încât
în anul 1734 existau în sat 53 de case.
Totuşi o parte din locuitori se vor muta în 1735, în localitatea Szolos
din comitatul Timiş. 108
În anul 1742 satul trece de la tezaurariatul regal în componenţa
domeniului prinţului de Mutina.
În acea vreme localitatea avea 34 de case iar locuitorii erau, în
exclusivitate, sârbi.
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Domeniul avea pe atunci de pe urma satului, un venit total de 221
de

forinţi.

În anul 1752 satul a fost cumpărat de la tezaurariat, de Marczibânyi
Lorinc. care l-a ridicat la rang de târg şi i-a mărit populaţia cu colonişti maghiari.
Tot de atunci datează şi pecetea localităţii, pe care se puteau vedea
turnurile a trei biserici şi inscripţia „Ştampila târguJuj Turnu 1752".
Familia Marczibănyi a construit în localitate un castel superb iar în
1753 o biserică romano-catolică şi o şcoală. 109
La finele secolului al XVIII-iea, 22 de familii s-au mutat de la Turnu
la Bătania, localitate aflată la o distanţă de o milă şi un sfert.
În 181 O, când au fost înregistraţi 871 de credincioşi romano-catolici,
biserica romano-catolică de la Turnu era filiala celei din Bătania şi aparţinea
de protopopiatul din Pecica. 110
Castelul construit de familia Marczibanyi, din păcate, a fost demolat
în I 938, din el rămânând până în zilele noastre doar clădirea. 111
Sub biserica romano-catolică din Turnu a fost construit cavoul
familiei Marczibânyi, care poate fi văzut şi astăzi, ce-i drept într-o stare
devastată şi deplorabilă. Pe plăcile de marmură din cavou se poate citi
„ Marczibanyi L6rincz, trezon"er regal, a murit în 1768", iar pe celelalte plăci
doar anii - 1792, 1834, 1872, 1850.
Familia Marczibănyi a dăruit castelul din Turnu deputatului parlamentai
din Mak6, Justh Gyula, în proprietatea căruia a rămas până în 1930.

***
Cert este însă că Turnu era în anul 1762 un târg înfloritor al
comitalului Csanăd şi că de parohia romano-catolică a acestuia aparţineau, ca
şi filiale, târgurile Bătania şi Pecica.
La recensământul din 1827 în localitate trăiau 2650 de suflete, din
care 650 maghiari, romano-catolici, şi 2000 sârbi şi români, ortodocşi.
Tot la acest recensământ au fost luate în evidenţă, în totalitate, 362
112
de case.
Catolicii maghiari de la Turnu, de două ori pe an, făceau pelerinaj
la Maria Radna şi la locurile cu renumite hramuri bisericeşti. La răscrucea
secolelor, pe drumul de lângă Turnu care duce la Pecica, pe o păşune de gâşte,
numită „pămantul preoţJJol' - deoarece aparţinea veniturilor preoţilor -, unei
fete i s-a arătat Sfânta Maria şi în locul apariţiei a început să ţâşnească un
izvor, loc în care sătenii au săpat şi o fântână.
Conform credinţei populare de la Turnu, în acest loc s-au întâmplat
evenimente minunate şi au avut loc vindecări. Parohul din localitate a demolat
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însă

gardul construit în jurul locului de pelerinaj şi capela rudimentară. Nici
trianoniene nu au facilitat minunile, care după aceea au fost date uitării.
După schimbarea regimului a fost reînviată legenda, pe care nici actuala
conducere a bisericii nu o permite, dar în opinia celor din Turnu, ea face parte
din trecutul lor, de care vor să fie ataşaţi. 113
Conform recensământului din 1892, în localitate au fost înscrise 2368
de persoane, dintre care: 1453 maghiari, 51 nemţi, 34 slovaci, 495 români şi
332 sârbi. În proprietatea oraşului existau 4377 iugăre cadastrale.
În 1908, pe ştampila localităţii Turnu scria „Comuna Tum11", ceea
ce înseamnă că din orăşel a devenit comună. 11 ~
Tratatul de pace de la Trianon a influenţat în mod tragic populaţia
comunei Turnu, deoarece graniţa a fost trasă tocmai lângă aceasta. Pecica
trecând la România. Bătania a fost ruptă de cercul său firesc de atracţie, care
până atunci se dezvolta foarte bine. Turnu şi Pecica au fost influenţate negativ
din cauza schimbării graniţelor nu doar din punct de vedere economic, ci şi
din cel al relaţiilor familiale, a căror exercitare a devenit mai restrânsă, deoarece,
până atunci, foarte mulţi români se căsătoreau din Bătania, adică băieţii îşi
luau neveste din familiile sârbe din Bătania, iar fetele se măritau cu băieţi de
la Bătania. 115
Într-o fotografie din sat îi putem vedea pe primarii comunelor ocolului
Pecica, printre care pe Banes Vasile, care a fost primarul comunei Turnu în
anii 1930. 116
Faptul că Turnu a stărşit prin a redeveni sat este şi acum de neînţeles
pentru locuitori. Astăzi, la Turnu nu există primărie şi nici primari.
graniţele

***
Prima biserică sârbească a locuitorilor din Turnu a fost construită, cel
mai probabil, în anii 1742-1753. Sârbilor de la Turnu li s-au alăturat şi români.
După ce în 1860 iararhiile bisericilor ortodoxe sârbe şi române s-au despărţit,
în 1879, sârbii din Turnu şi-au construit o biserică nouă, fiind despăgubiţi de
comunitatea românească căreia i-a rămas vechea biserică.
În 1850, la Turnu funcţionau două şcoli confesionale, una romanocatolică maghiară cu 75 de elevi şi una greco-orientală, sârbo-română, cu 24
de copii. 117
Dintre cele două, clasele cu limba de predare sârbească s-au desfiinţat
în 1962, iar cele cu limbă de predare maghiară prin anii 1980.
În prezent nu sunt suficienţi copii în sat pentru a putea înfiinţa o
clasă maghiarăY 8

Populaţia totală

a satului Turnu este astăzi de: 1251 de persoane, dintre
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care 837 români şi sârbi de religie greco-orientală, 347 maghiari romano-catolici,
60 de persoane de altă religie. 119
În Turnu funcţionează o şcoală generală românească, cu cadre
didactice care vin de la Arad şi cu elevi puţini.
În înfloritoarea localitate Turnu de odinioară, astăzi la nici una din
cele trei biserici nu există preot în localitate.
În legătură directă cu bisericile există de asemenea şi două cimitire,
primul romano-catolic, maghiar, iar al doilea ortodox, comun sârbo-român. În
acesta din urmă, epitafurile sunt scrise în limba sârbă sau română, amintind
de trecutul comun al celor două etnii atât în plan bisericesc, cât şi familial.
Trebuie însă spus că din punct de vedere al etnicităţii localităţile Pecica,
Peregul Mare şi Turnu se înscriu printre exemplele cele mai frumoase de
convieţuire a diferitelor populaţii, deoarece în aceste locuri oamenii au învăţat
să respecte alteritatea, atât ca religie, cât şi ca limbă şi obiceiuri. Românul a
învăţat ungureşte, sârbul a învăţat româneşte şi ungureşte, slovacul ungureşte
şi româneşte, neamţul româneşte şi slovăceşte.

Aportul cel mai însemnat al acestor localităţi a fost de-a lungul
epocilor plurinlingvismul, neglijat în fostele ţări comuniste adepte a limbii
statului.

Concluzii
Sintetizând cele scrise până acum şi pornind de la datele oferite de
putem spune că, în localităţile, în care au fost majoritari,
maghiarii, românii, sârbii, slovacii, nemţii şi-au păstrat de la colonizare până
în 1920 rolul determinant în localităţi.
Apoi, din 1920 până în 1948, din punct de vedere al identităţii, în
anumite localităţi a pornit procesul de schimbare a limbii, care până astăzi,
în linii mari, s-a terminat.
Copiii nu îşi mai însuşesc în familie limba slovacă, germană sau sârbă.
Începând din 1948 şi până în zilele noastre, în comunităţile mici, datorită
îmbătrânirii permanente a satelor( vezi Peregul Mare şi Turnu) şi datorită
desfiinţării şcolilor cu predare în limba minorităţilor maghiară, sârbă, germană,
slovacă şi română, se accentuează asimilarea lingvistică.
Însă nici în localităţile mai mari, precum T6tkoml6s, Aletea, unde
încă mai există şcoli cu predare în limba română sau slovacă,în măsura în
care nu se mai foloseşte limba maternă în familie, copiii nu mai aduc din familie
la şcoală, limba maternă română sau slovacă.
recensăminte
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Pecica poate fi amintită ca un exemplu, parţial, pozitiv, deoarece în
localitate există şcoală primară şi gimnaziu cu predare în limba maghiară, copii
vin de acasă cu cunoştiinţe de limbă maghiară însă numărul lor scade de la
an Ia an, încât o clasă de liceu de anul întâi nu s-ar putea înfiinţa.Cei care
vor să-şi continue studiile, trebuie să alegă între liceul românesc din localitate
sau liceul maghiar din Arad.
În localităţile din Ungaria, precum Micherechi, T6tkoml6s, Aletca,
evoluţia limbii materne nu a ţinut cont deloc de evoluţia civilizaţiei, s-a
împotmolit Ia nivelul celei mai simple comunicări folosită în viaţa familială.
Limba maternă mai este învăţată astăzi în familie numai de copiii din
Micherechi.
Dintre localităţile cercetate din România, la Peregul Mare şi Turnu,
cele mai mari probleme sunt determinate de îmbătrânirea satului şi de scăderea
populaţiei.
Deşi

bisericile au

păstrarea identităţii, preoţii,

rămas instituţiile

cele mai importante în ce priveşte
nefiind din localitate, nu se interesează de localităţile

respective.
În aceste localităţi, în şcoală predarea se face în limba român, încât
frumoasele exemple, ale convieţuirii de odinioară sunt ameninţate de accelerarea
asimilării.

Dintre toate localităţile, singura care face excepţie este Pecica
comunitatea maghiară şi-a conservat bine identitatea . Limba
maternă este învăţată în familie, biserică romano-catolică este puternică, există
şcoală generală şi gimnaziu maghiar.
Cercurile închise ale micilor comunităţi de odinioară au asigurat, întrun fel, păstrarea identităţii,însă în faţa migraţiei la oraş a generaţiilor tinere
transmiterea culturii tradiţionale în familie se dovedeşte insuficientă.
Cultura tradiţională românească, slovacă, sârbă şi gennană,care s-a
sprijinit pe viaţa familială tradiţională, odată cu schimbarea limbii, a trecut
în plan secund.
Din cauza frontierei impuse între localităţile mixte situate de o parte
şi de alta a graniţelor după 1920 şi apoi de după 1945, localităţi precum
Micherechiul, Turnu, Peregul Mare şi Aletea nu au mai reuşit să menţină legături
cu comunităţi culturale mai mici sau mai mari de aceeaşi limbă,propria lor
viaţă culturală, în monotonia vieţii de ţară, colorată doar de câte o petrecere
tradiţională cu dans, cunoscând un declin.
Schimbul de populaţii maghiaro-slovac şi deportarea sau repatrierea
forţată a germanilor, a avut consecinţe grave în cazul populaţiei slovace de
la T6tkoml6s şi al populaţiei germane de la Aletea.

Maghiară,unde
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Datorită schimbului de populaţii, după cum am văzut şi din datele
recensământului, la Aletea din comunitatea germană înfloritoare de odinioară

abia au mai rămas câteva familii de nemţi.
Localitatea T6tkoml6s, a fost grav afectată de mutarea populaţiei
slovace în Cehoslovacia după 1945.Numărul slovacilor a scăzut, după această
măsură, cu 3254 de persoane.
În cazul majorităţii localităţilor din Ungaria, pentru cea mai mare parte
a populaţiei, identitatea nu mai poate fi definită sau este purtătoare a unor
amintiri foarte triste.
În multe cazuri, în afară de cunoştinţe slabe de limbă, nu se manifestă
în mai nici o formă, nici atunci, când identitatea naţională este declarată.
În cazul localităţilor cercetate din România, contrar populaţiei mai
scăzute şi izolării, identitatea naţională trăieşte mult mai viu, (vezi Pecica,
Percgul Mare, Turnu). Viitorul şi posibilităţile de dezvoltare ale localităţii
depinde de creşterea capacităţii de a-şi păstra populaţia, dar înainte de toate,
de eficienţa schimbării sistemului economic.
Un astfel de viitor, le poate da maghiarilor, românilor, sârbilor,
slovacilor, gennanilor şi rromilor din localităţile investigate, şansa ca instituţiile
de bază, precum primăria locală, şcoala, bibilioteca, căminul cultural, eventual,
coleacţia muzeală locală şi bisericile diferitelor culte, să poată funcţiona în
continuare.
Rezultatele cercetării ne-au convins de faptul că, deşi pierderea
identităţii, asimilarea lingvistică şi schimbarea limbii se află în plin proces de
extindere, se poate constata şi astăzi, în cazul tuturor celor şase localităţi
cercetate - şi în cazul maghiarilor, românilor, slovacilor şi nemţilor - că, raportat
la colonizarea de odinioară, populaţia naţională este cea majoritară. Carnetele
coloniştilor sunt determinate, în ciuda existenţei populaţiei mixte, de caracterele
specifice naţiunilor.
Din cercetările ultimilor ani, reiese clar, că în localităţile date, doar
reprezentanţii generaţiilor mai în vârstă au învăţat mai multe limbi (maghiară,
sârbă, gennană, slovacă), şi doar printre ei mai găsim vorbitori de limbă
maghiară, română. Generaţia a doua, de vârstă mijlocie,este bilingvă,cunoaşte
şi vorbeşte atât limba maternă cât şi limba majorităţii dar ajungând la şcoală
(în funcţie de ţară),sfârşeşte prin a opta pentru limba naţionale a statului.
La întrebarea, unde vor conduce procesele schiţate, în cazul celor şase
localităţi, răspunsul va fi dat de anii, sau deceniile care urmează.
Sub influenţa condiţiilor impuse de Uniunea Europeană pot interveni
schimbări pozitive de conservare a multiculturalismului şi multilingvismul.
Pregătirea unui program care să faciliteze păstrarea limbilor materne
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maghiare, române, slovace, gennane, sârbe, adică păstrarea situaţiei lingvistice
actuale din cele şase localităţi investigate, ar fi deosebit de benefică şi din prisma
viitoarei Europe.
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Elena Csobai

EGYUTIELES ES KULTURĂLIS KAPCSOLATOK A MAI
BEKES ES ARAD MEGYE NEHĂNY HATĂRMENTI
TELEPULESEIN
Mehkerek, Elek, T6tkoml6s, Pecska, Nagypereg
es Tornya teleptilesek
roman, magyar, szlovak, nemet es roma nepessege

A PRARE program kerteben 2004-ben vegzett torteneti es nepraJz1
kutatas haram mai magyarorszagi es haram romaniai teleptilesre koncentral6dott.
A haram magyarorszagi tăbbsegeben roman, szlovak es egy vegyes romannemet-magyar nepesseg alta! lakott telepiilest celzott meg Mehkerek kăzseget,
T6tkoml6st es, Eleket nagyjab61 azonos nepesseggel rendelkeză kisebb alfoldi
varost. A harom romaniai teleptiles koztil, Pecska varosat, amely ket onall6
egymas melletti teleptiles volt 2004-ig Magyarpecska es Romanpecska, (vagy
meg korabban Racpecska), Nagypereg, ( regi neven Nemetpereg) es Tornya
teleptileseket kutattuk tărteneti-neprajzi szempontb6I. Ma îs Magyarpecska,
magyar, Romanpecska român, Nagypereg nemet es szlovak, Tornya magyar
cs roman nepessegG teleptilesek. A vizsgalt hat teleptiles kăztil a ha.rom mai
magyarorszagi es ket mai romaniai teleptilesnek, azaz T6tkoml6s, Elek,
Mehkerek, Pecska es Nemetpereg tărtenetet es neprajzat az elmult nehany
evtizedben mar kutattak es feldolgoztak tobb kisebb-nagyobb monografiakban.
A hat telepiiles kăztil Tornya kăzsege az amelynek tărtenetet es neprajzat
egyaltalan nem kutattak a szakemberek.
Mindenkeppen meg kell jegyezntink, hogy a 2004-ben vegzett
hatarmenti teleptilesek tărteneti neprajzi kutatasa egyaltalan nem volt alkalmas
es elegendă arra, hogy az eddig egyăltalan nem, vagy csak eppen kutatott
teleptilesek tortenetet es neprajzat teljesen feltarja. Îgy azutan sajnalatos m6don
a kutatăs eredmenyekent egy-ket teleptilessel kapcsolatosan kevesebb informaci6t
ăsszegezhettink.

Ugyanakkor van olyan teleptiles, mint a mai Nagyapereg vagy
korăbban Nemetpereg, amelynek tărtenetet ugyan ăsszefoglalja egy kisebb
nemet nyel vG tărteneti kătet, de csak a nemetek betelepedestărtenetet, majd
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kăzăssegnek

az elsă vilagh:iboru utani korszakokban tortenă mcghurcoltatasanak.
illetve a nepesseg csăkkenesenek okaira koncentr:il6dik. A ktitetben cgyaltalan
nem szerepel a veltik egy kăzossegben elo szlovakok es romanok ti'>rtcnctc.
A felsorolt es vizsgalt hat:irmenti telepillesck tărtcnetenck alakulasa
1715 utan igen sok hasonl6s:igot mutat. A XVIII. es a XIX .. szazadban
megktilănbăztethettink
migraci6 utj:in ti)rteno. es i)nkentcs betclcptilcst.
valamint szervezett maganfoldcsuri telepfteseket. A ti"irtencti forrasokbl"il ismcrt
a jobbagyok migraci6ja, akik a szabad foldfoglalas es vallasuk szabad gyakorlasa
remenyeben elhagytak regi lak6helyciket. uj otthont kcrestck, sok esctbcn
nehany szaz kilometerre regi otthonukt61 tclcpedtck meg s talaltak uj ntthonra.
uj hazara. A beteleptilesnek egy masik form:ija. amikor a megyck uj foldbirtokosai
a tărăk uralom alatt clneptclenedett rcszckct szervczctt telcpitesck utj,in
kfvant:ik benepesfteni, es fgy tăbbek ki1zcitt a nagyobb haszon remcnycbcn
magyar, roman, szlov:ik es nemet telepesckct is hfvtak birtokukra.
A betelepftesenck ket szakasza ktil<)nboztethcto mcg; az ugyncvczctt
elsădleges, illetve m:isodlagos telepftesi folyamat. Az clsc1dlcges bctclcpi.ilcsi.
folyamat elkezdădătt a XVII. szazad masodik felebcn es tartott az 1880-as cvck
vegeig. Ebben az elsădleges betelepi.ilesi. illctve szervezett maganfoldcst."iri
betelepftesi folyamatban jăttek letrc a ma is legnagyobb lelekszammal bfn"i
vegyes lakossagu varosok es kozsegek. A ki.ilonboz6 anyanyelvG bctelcpi.ilC1k
es betelepftettek r6mai katolikus, evangelikus, vagy gori1gkeleti vallasuak voltak.
A masodlagos telepftesi folyamatban egy roman. vagy szlovak. vagy
magyar-szlovak, magyar-roman azaz egy vegyes lakossagu tclepi.iles bocsat ki
rajokat, es fgy egy teljesen uj telepi.iles keletkezik annak kiizelcbcn.
A telepesek kulturajuk legfăbb alkotoelemet, anyanyelvi.iket. nepi
szokasaikat hoztak magukkal, amely esetleg egyben megki.iliinboztcttc <1kct a
mar ott elă lakossagt61. Nagyon sok esetben ktilănbozosegi.ik egy m:isik fontos
jegye vallasuk volt, eppen ezert szinte letelepedesi.ikkel egyidobcn mcgalapftottak
egyhazukat. Egyhazuk alapftasanak eve majdncm egybecsik letclepedesi.ik
kezdetevel. Ilyen m6don a tărăkok idejen a Wrtenelmi Bihar, Bekes. Csanad
es Arad varmegyei elpusztult teleptilesek helyen. vagy azok kozeleben uj
teleptilesek jăttek letre. Az emlftett es vizsgalt telepi.ilesek kivetel nelktil ii yen
m6don es tăbbnyire a XVIII. szazad kăzepe taj:it61 alakultak ujja illetve
nepestiltek be egeszen a kăvetkeză XIX. szazad masodik feleig. A tărteneti
attekintes szempontjai a kăvetkezăkben foglalhat6k ăssze:
1, A tărăk utani idăszak Bekes es Arad megye elpusztult telcptileseinek
ujjaeledese
2, A hat teleptiles răvid tărteneti attekintese a teleptilesek ujjaeledese, etnikai
megoszlasa
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3, Egyhaz es iskola, kulturalis elet
4, A hatarmenti telepGlesek mai nepessege a tărteneti statisztika ti.ikreben.
5, Az asszimilal6das es az identitas megorzesenek kerdese a Bekes es Arad
megyei vegyes nepessegG T6tkoml6s, Elek, Pecska, Nagypereg es Tornya
telepi.ilesek eseteben
6, Asszimilal6das es az identitas megorzesenek kerdese a Bekes megye1
Mehkerek a majdnem csak roman, nepessegG telepi.iles eseteben.

Elek (românul Aletea)
A forrasok alapjan ismert, hogy a kăzseg XVII. szazadi lakatlanna
vaia.sa utan Harruckern Janos Gyorgy magantelepftese reven nemet anyanyelvG
telepesekkel 1724-ben telepi.il ujra. Az ujratelepftes tărtenete joi dokumentaltan,
reszleteibe menoen feltart. Az elso Elekre vonatkoz6 nemet nyelvG monografia
reszletesen tarja elenk az eleki nemetek telepi.ilestbrtenetet. Az ut6bbi
evtizedekben megjeleno magyar nyel vG monografiak is feldolgoztak,
osszefoglaltak az eleki nemetek tbrtenetet. Jelen esetben ezt nem reszleteznem
csak akkor amennyiben elengedhetetleni.il szi.ikseges az Elekre betelepi.il6
romansag tortenete szempontjab61, miutan valamennyi tărteneti munka csupan
az emlftes szintjen sz61 a roman nepessegrol. Ismert es feltart a masodik nemet
telepftes tortenete is, valamint az hogy a pestis jarvany pusztftasa miatt csak
lassan kezdett el szaporodni a kozseg lakossaga, nehezen indult meg a nepesseg
termeszetes szaporodasa. Az eleki nemctek a kezdetektol fogva joi szervezett
ramai katolikus egyhazzal, iskolaval rendelkeztek mondhatnak, hogy a
legfontosabb identitast hordoz6, 6rz6 intezmenyei es nem utols6 sorban
gazdasagi ereji.ik reven, egy fejlett, a szokasaikat meg6rz6 telepGlest hoztak
letre. 1
Az eddigi tanulmanyok allftasa szerint 1746-ig Eleken csak nemet
anyanyelvGek eltek, mivel az 1746-os evi fiskalis ăsszefras 56 nemet csaladot
irt ăssze. 2 Tehat az ăsszefras alapjan joggal allfthat6, hogy ekkor Eleken csak
nemetek laktak.
Elek 1746-ban a ma Romaniahoz tartoz6 ottlakai azaz (Graniceri)
Ortodox Egyhaz filialejakent szerepel. 3 1705-ben Ottlakan egy kis fatemplom
allt. 1755-ben Sinesie Jivanovici ortodox pi.ispok latogatasakor mar igen rossz
allapotban volt. A XVIII. szazad masodik feleben a regi alapjara uj kotemplom
epi.ilt. Ottlaka lakossaga folyamatosan es nagy mertekben szaporodott mivel
1767-ben a papok ăsszefrasakor ott mar ha.rom pap szolgalt. 4 Az 1746-os ottlakai
osszefrasban viszont szerepel ket csalad Eletyan Mihaly es Eletyan Simeon, ez
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ut6bbi a testverevel egytitt. Mindket csalad a bejegyzes szcrint elek1. mint
ahogyan a nevtik is jelzi.~
Ugy gondolam, hogy a kutatasok jelenlegi allasa szerint ez tekinthctii
az elsâ fomiserteku adatnak. amely az eleki romansagra vonatkozik. Az 17701778.evi urberialis ăsszeiras 161 tulajdont ( haztartast) es 132 telepcst foglal
ăssze. Az ăsszeirt csaladokb61 25 csaladnak volt egy. vagy ket gyermckc. akik
16 ev felettiek voltak es nehany hazban az ozvegyeket 1s i,sszcirtak. Az
ăsszeirasban szerepel 11 csalad, akiknek a haztartăsaban van "inquilin"' is.<•
Sajnos az osszefras nem reszletezi. hogy valojaban kik azok a h~iz es fold
nelktiliek es hogy milyen nemzetiseguek. de nem tartom valoszin(inck hogy
nemetek lettek volna.
Velemenyem szerint feltetelezheto. hogy ezck voltak a legclsl'> rmnăn
anyanyelvu csaladok. akik munkara szerzâdtek a nemetekhez. mint ahogyan a
kesăbbiekben elismert tenykent szerepel az a fclfogas miszerint az olcst1
munkaerăt Eleknek a kămyezâ teleptilesek romansaga adta.
Az eleki romansagnak nem leven gorăgkcleti temploma. mint măr
emlftettem egyhazi szempontb61 az ottlakai gorogkeleti egyhaz filtălejakent volt
adminisztralva. Eleket csupan 3 kilometernyi tavolsag valasztotta el Ottlakătc1I
es az orszaghatar csak 1919 utan letezett a ket teleptiles kilZ()lt. Az utobbi
evek neprajzi kutatasainak eredmenyei is bizonyitjak. hogy az cleki rom.insăg
elete osszefon6dik a komyeză teleptilesek romansaganak eletevcl. Ezck kiiziitt
kell megemlfteni Ottlakat, Ketegyhazat, Gyulat. Sikl6t es Simandot. miutan az
eleki romanok e teleptilesek roman anyanyelvu nepessegebol szarmaztathatok.
Ezt bizonyitjak a gărăgkeleti egyhazi anyakonyvek nevanyaga. valamint
bejegyzeseik. Az eleki romanok tărtenete - kezdve az egyszeru rokoni
kapcsolatokt61, a ktilănboză gazdasagi, egyhazi-kulturalis kapcsolatokon at .
ăsszefon6dik az emlftett teleptilesek tortenetevel.
Az ottlakai gorogkeleti egyhaznal az anyakonyvek bevczeteset a XVIII.
szazad vegen kezdtek el, igaz az elso koteteket ma mar nem lehet megtalalni.
Az elso ma meglevo keresztelesi anyakonyv 18 I 7-bol valo.7 Az egyhazi
anyakănyvek bevezetesevel szamos adatot jegyeztek fel a megkeresztelt
sztileirăl, mint azok vallasat, foglalkozasat, lakhelyet, valamint a keresztsztilok
nevet, lakhelyet, amelyek reven szamos informaci6 birtokaba jutunk a teleptiles.
illetve a kornyezo teleptilesek nepessegere vonatkoz6an.
E kotet attanulmanyozasa soran az elso szembetuno teny az Eleken
is ismert nevanyag, vagy maskent fogalmazva a nevazonossag. A XVIII.
szazadi ottlakai, simandi, sik16i es a peli osszeirasokban talalhat6 nevek, a
mint az: 1784-ben sztiletett Blidari Ioan, az 1787-ben sztiletett Blaga Florea, az

61
https://biblioteca-digitala.ro

1786-ban szi.iletett Sabau Lazar, az 1795-ben szi.iletett Crisan Stefan 1804-ben
szi.iletett Gancea Arnisie.
A felsorolt csaladok maig megtalalhat6ak az eleki romanoknal. A
felsorollak kozi.il a Blaga Janos, apja Demeter, aki 1784-ben szi.iletett megtalâlhat6
a r6mai katolikus egyhazi anyakănyvben is. 8
Termeszetesen a nevek egyik resze kihal az elsâ generâci6val es ujabb
nevek is bukkannak fel folyamatosan, miutân ujabb es ujabb munkaerâre volt
szi.ikseg a j6 minosegu fold megmuvelesehez, a fejlettebb technikâval es
szakertelemmel rendelkezâ nemelek szamara. 1825-ben Eleken is megjelenik
a Purece csalad, akik Ketegyhazâr61 jottek, vagy 1850-ben az Orosz csalad,
akik Mehkerekrol jottek, a Pomut-ok, akik Gyular61 koltoztek Elekre. Tehât a
nevanyag azt îs mutatja, hogy a mai magyarorszâgi român lakta telepi.ilesek
nepesseget îs vonzotta az eleki munkalehetoseg.
A XIX. szazadban Eleken a ciganyok is gorogkeleli vallasuak voltak,
miutân szinten az ottlakai gorăgkeleli templomban keresztelkedtek, de a lelkesz
minden alkalommal a foglalkozâs rovatba bejegyezte azt, hogy cigâny. 9 Az
ottlakai keresztelesi anyakonyvbe az Eleki ciganysagra vonatkoz6 elsâ adat
l 856-b61, vaio, amikor Lase Alexandru megkeresztelteti gyermeket, majd a
kăvetkezâ evbâl, amikor Salca Petru kovacs mesterseget Qzâ cigany, aki egy
leany gyermek megkeresztelesekor lak6helyei.il Eleket jelbli meg. 10
Megâllapfthat6, hogy Elek munkaerâ szi.iksegletet az emlftett roman
anyanyelvu falvak nepessege folyamatosan biztosftotta .A român anyanyelvG
lakossâg jelenletet Eleken mar az 1700-as evek vegetal a helyi r6mai-katolikus
anyakonyvek adatai is bizonyftjâk. Miutan teii idâben elâfordult, hogy a
gorogkeleti vallasu gyermekeket is a helyi azaz eleki nemet r6mai-katolikus
egyhaznâl kereszteltek meg. Ezt a legidâsebb adatkozlok is alâtâmasztottak. 11
Atnezve az Eleki Ramai Katolikus Egyhaz beturendes nevmutat6jât
megâllapfthat6, hogy az elsâ anyakănyvi kătettâl szinte folyamatosan napjainkig
valamennyiben megtalălhat6ak az eleki roman csalâdok nevei is 12 Ugy godolom,
hogy az ăltalam felsorakoztatott forrăsok kelloen bizonyftjâk, hogy a gorogkeleti
vallasu, roman anyanyelvu nepesseg Fenyes Elek: Magyarorszag geogrâfiai
sz6tara cfmG kotete (1851) elâtti idâszakban mar jelen volt Eleken es reszt
vett a kozseg fejlâdeseben, annak ellenere, hogy az eddigi szakirodalomban
a romansăg megjeleneset ehhez az evhez kotik.
Az eleki târsadalomban a birtokosok, a gazdagparaszti reteg mellett
jelen volt a szegenyseg is, a jobbâgyok, zsellerek, szolgâk cseledek, akik a sajât
es haszonberleti folddel rendelkezâ nemetekhez szegâdtek munkăra, akik vegi.il
megtelepedtek a kăzsegben. Ăltalâban a falusi târsadalmakhoz hasonl6an az
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eleki romansag legfontosabb foglalkozâsa az âllattenyesztes es a foldmuveles
volt. A romansag foglalkozasaira vonatkoz61ag is tâmaszkodhatunk a gorogkeleti
egyhaznal levă anyakănyvekre. Akâr a keresztelesi. akar a hazassagkotesi
anyakănyvek adatait tekintjilk at az 1818-1870 kăzătti idăszakot megallapithat6.
hogy a foglalkozasi rovatnâl a pap - az apa. illetve a volegeny aliai teii
kijelentese alapjân - bejegyezte a foglalkozâst. A bejegyzesek alapjan
megtudhatjuk az eleki romanok foglalkozâsât. illetve azt. hogy midegyike mi bol
elt, tartotta el a csalâdjat. A bejegyzesek szerint egy-egy foglalkozast tobbfele
kifejezessel is jelălnek, mint a: szolga, csosz. csik6s. pasztor. kondas. amelyek
az âllattenyesztessel kapcsolatosak. Ezekhez tarsulnak a jobbagy (paraszt).
zseller, napszamos es a munkas. Yalamennyi foglalkozâst a nemetek birtokaihoz
kătădăen muveltek.
Mar a XIX. szâzad elejetol megfigyelheto az a szokas hogy a nemet
gazda, gazdasszony megkeresztelte vagy ăsszeadta a nâla dolgoz6 roman
fiatalokat. A szâmtalan peldâb61 csupân nehanyat emelnek ki Mekhior Strunf
felesege Terezia, 1821-ben megkereszteli Szelezsan Janos gyermeket. vagy
Barbara es Mikl6s Engelhardt 1846-ban megkereszteli Crisan Istvan gyermekct.
Fenhader Antal 1849-ben ăsszeadja Muntean Mojszat es Cîmpan Annât. vagy
Faulhaber Peter a keresztapa 1851-ben Ciugudean Janos es Crisan Zsuzsanna
hazassagkătesekor. 13 Az anyakănyvekben megjelenik a szabadparaszt kateg6riaja
IS.

Az anyakănyvi adatok nem csak a românok foglalkozasaira
vonatkoz61ag szolgâlnak infonnaci6kkal, hanem ugyanakkor a legWbb esetben
a foglalkozasuk az anyagi helyzetilket is tilkrăzi. Kezdetben a roman anyanyelvu
nepesseget a munkalehetoseg vonzotta, tăbbsegilk hazatlan zseller vagy cseled.
kesăbb letelepedtek, csaladot alapitottak. hâzat epitettek. egy resze keves
folddel is rendelkez6 szabad paraszt, esetleg valamilyen mesterseget is muvelă
szabad.
Az 1895-ăs ăsszefrasban szerepel 40 foldbirtokos cs folmuves
foglalkozasu szemely, (akik nehany kiveteltol eltekintve nemetek voltak).
Yelemenyem szerint az egyik kivetel Biluska Gyorgy. 1J A neprajzi kutatâsok
alkalmaval egyes adatkăzlok informâci6i szerint Biluska Gyărgy ( a XX. szâzad
elejen szilletett) es annak leszarmazottai romanok, mâsok szerint Gărăgorszagb6I
szannaz6 ănneny kereskedăk voltak.1.5 Az utols6 Biluska csalad a 1970-es
evekben teljesen kihalt, aki folddel rendelkeză român volt, az adatkăzlăk azt
bizonyosan âllftottak, hogy nem volt sem nemet, sem magyar. 16 Midenesetre
az 1895-ăs ăsszefras szerint Biluska Gyărgy hasznâlataban dsszesen 124 hold
fold, 37 szarvasmarha, 32 Iova es 163 sertese volt. 17 Az eleki ramai katolikus
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plebania anyakonyvei ben 1806-1883-ig folyamatosan szerepel a csalad neve
A romanoknal noi agon gyakran elâfordult, hogy kereszteleskor a gorogkeleti
vallasu romansagra nem jellemzâ keresztnevet kaptak, a ferfiaknal ritkâbban.
Ez azzal magyarazhat6. hogy ha ramai katolikus vallâsu nemetek voltak a
kercsztszUlâk, akkor a gyermekek megkaptak azok keresztnevet es a kereszteles
is a r6mai katolikus templomban volt.
Az eleki romanok vallasi elete, gărogkeleti vallasukb61 ad6d6an
szorosan osszefon6dik a kornyezâ roman anyanyelvO, gbrogkeleti vallâsu
kijzsegek nepessegenek, gorogkeleti egyhazkozsegeinek eletevel. Az eleki
romanok Ottlakâra, vagy Ketegyhazâra jartak templomba istentiszteletre,
keresztelkedni, hazassagot kotni miutan helyben nem volt gorbgkeleti egyhazuk,
templomuk. Ugyanakkor a kornyezâ romanok altal is lakott telepi.ilesek szamara
Elek tohb szempontb61 îs jelentâs kozpontta valt a XIX. szazad vegere.
Az iskolaztatas szempontjab61 ki.ilonosen a ki.ilonbozâ mestersegek
elsajatîtasa miatt valamennyi komyekbeli telepi.ilesrâl Elekre jartak iparos
tanul6nak a fiatalok. Az eleki kozsegi iparos tanul6k iskolaja elâmeneteli es
mulasztasi napl6ja szerint az 1898-1899-es tanevtâl roman anyanyelvO,
gorogkeleti vallasu fiatalok tanultâk ki a kăvetkezâ mestersegeket. Marosan
Vazul. akinek lak6helye Szekudvar, anyanyelve olah, vagyis român, vallasa
gorc'>gkeleti, valasztott ipari aga: kovâcs. Paguba Florian, akinek lak6helye
Ottlaka. anyanyelve olah, vallasa gorogkeleti, valasztott ipari aga: szab6.
Berbekar Gyt)rgy. akinek lak6helye Ketegyhaza, anyanyelve olâh, vallasa
gt)răgkeleti, valasztott ipari aga: molnar M6cz Gyorgy, akinek lak6helye
Nagypel, anyanyelve olah, vallasa gbrogkeleti, valasztott ipari aga: cipesz, hogy
csak nehany peldat emlîtsek, itt tanultak a kovacs, csizmadia, molnar, borbely,
szab6 es cipesz mestersegeket 18 . A fiatalok Ottlakar61, Ketegyhazar61, Sikl6r61,
Nagypelrol, Szekudvarr61 erkezett es valamely helyi mesterember fogadta be
tanoncnak. Ugyanakkor az eleki allami mindennapi iskolaba is jartak roman
anyanyelvO, gorogkeleti vallasu gyermekek a kornyek falvaib61 de nemet
nyelvel tanultak, mint az 1901-ben szi.iletett Trutcan Marta, akinek anyanyelve
roman, vallasa gorogkeleti, vagy Ardelean Anna, akinek anyanyelve roman,
vallasa gorogkeleti. 19 Az 1920-as evekig ezt termeszetes allapotnak tartottak
mind az elekiek, mind pedig a kărnyezâ telepi.ilesek. Tovabbtanulasi, oktatasi
szempontb61 Elek egy kozpontot kepviselt. A romanok jelentâs resze megtanult
nemeti.il, de a nemetek is igyekeztek megertetni magukat a romanokkal.
A trianoni hatarral azonban megszOnt az addig meglevâ szabad
kozlekedes, kereskedelem rokonlatogatas a folyamatos kapcsolattartas az
anyanemzettel. Az eleki romansag ugyanakkor a szabad vallasgyakorlat
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lehet6segeben is korlâtozva erezte magât. l 920-t6I egyhâzi szempontb6I Ottlaka
helyett Ketegyhaza filiâleja, azaz a ketegyhâzi gărogkeleti lelkesz alta!
adminisztrâlt kozseg. lett. 20
A ket vilâghâboru kăzătti id6szakban mertilt fel el6szor az elekiekben
az onâll6 egyhâzalapftâs gondolata. Az elekiek ănall6 gărăgkeleti egyhâzkăzsegge
alapftâsânak eve 1934 de lelkesz hiânyâban tovâbbra is az akkori ketegyhazi
lelkesz Miskucza Peter vâllalta magâra egyhazuk adminisztralasfit.! 1 A fiatal
ketegyhâzi lelkesz megszervezi az adomanygyujtest az eleki gorogkeleti roman
imahâz letesftesere a Csanad-Arad-Torontâl vannegye alispanjanak engedelye
alapjan, amelyet az alispan 1939 majus 5-en irt ala Mak6nY Az adomanygyujto
napl6 ăsszesen 152 sorszămot tartalmaz, de osszesen 149 adomanyoz6 nev
szerepel, felttintetve az adomanyoz6 hâzszamat, a penzăsszeget, vagy a buza,
illetve kukorica menyiseget, amellyel hozzăjârult. az imahăz letesitesehez. Az
adomânygyujt6 napl6ban felsorolt nevekb61 csak husz az amely ma is meglevo
român csalâdnev, mint az: Urzika Janos, Rusz Peter, Lung Gyorgy. Szelezsan
Mihâly, Bâgy M6zes a tăbbi mind a 129 nemet:mint a Zilbauer.. Striner.
Mahler. Witmann, Hoffmann, hogy csak nehăny peldat emlitsek.
Termeszetesen az adomănyoz6k nevjegyzeke egyben jelzi a csalâdok
gazdasâgi erejet is, valamint kitună peldâja a românok es a nemetek k(1lcsc1n(1s
megbecstilesenek, a vallâsi tolerancianak, a măssâg tiszteletbetartăsânak. Sajnos
adatok hiânyâban nem tudjuk, hogy miert de megakadt az imahâz megval6sulasa.
Elek nepessegenek, valamint az ăssznepessegen beltil a roman
anyanyelvu lakossâg demogrâfiai năvekedeset, alakulâsât a kăvetkez6 tâblazat
adatai mutatjâk: 23

Ev

Osszesen

Magyar

Nemet

Român

Szlovâk

Egyeb

1850

3090

1880

5607

829

3136

1305

66

271

1890

6629

1174

3883

1427

99

44

1900

7591

1784

4368

1353

78

5

1910

7268

1004

4839

1407

16

1920

7640

1206

5201

1183

42

7

1930

8446

1706

5390

1256

88

5

1941

9327

2179

5714

1381

42

10
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A tablazat alapjan megallapîtha16 az ăssznepesseg folyamatos
novekedese. Szembetfmă viszont, hogy az ossznepesseg năvekedesevel
parhuzamosan no a nemetek letszama es a roman nepesseg letszama alig-alig
valtozik, nemi ingadozassal, de ugyanakkor a magyarok letszama meghaladja
a roman nepesseg letszamat is.
A statisztikaval szemben az ut6bbi evtizedben vegzett neprajzi
kutatasok eredmenyei szerint Eleken kizar61ag nemetek es romanok laktak
1945-ig. 24 A
magyarok letszamanak ilyen nagyaranyu năvekedese reszben azzal is
magyarazhat6, hogy I 9 !O-tăi Elekhez tartozott a Banhidy-major, Eperjespuszta,
Kakucspuszta, Lăkoshaza, majd I 936-tăl a Janoshaza-puszta, a nagybeli
hatarresz es Szentbenedek is. 25
Az I 941-ig tarto eleki nepessegnovekedesi folyamat megakad 1945
utan es egy folyamatos nepesseg csăkkenes tapasztalhat6 a statisztikai adatok
alapjan is. A kitelepftesi rendelet vegrehajtasanak ertelmeben Elekrăl ăsszesen
3924 nemet nemzetisegGt telepîtettek ki. 26
A kăvetkeză tablazat is mutatja, hogy az 1949. evi statisztika szerint
Eleknek mar szinte nincs nemet anyanyelvG nepessege:27
Ev

Nepessegszam

Magyar

Szlovak

1949

6670

6758

16

1960

6325

5676

38

1970

6032

1980

5756

519

7

Nemet

Roman

Egyeb

176

20

51

365

194

36

516

1

Az ossznepesseg folyamatos csăkkenese mellett a tablazat alapjan
megfigyelhetă a nemzetisegek folyamatos csăkkenese is majd pedig egy lassu
rn'.)vekedes. E lassu năvekedes eredmenyekent az 1990-es evek vegere az eleki
roman kisebbseg megkăzelftette az I 941-es letszamat. 28
Az eleki romanok majd csak 1945 utan tudtak letesfteni egy gărăgkeleti
kapolnat. 1947-ben az agrar reform kovetkezteben kaptak egy nagy polgarhăzat,
amelyet kapolnanak berendeztek es mellette egy paplakot is. Teljesi.ilt az elekiek
kerese mert 1947-tăl helyben lak6 lelkeszt is kapott Bekesi
Gyorgy szemelyeben az egyhazkăzseg. Att61 az evt61 megkezd6dătt az
anyakănyvezes, es az istentisztelet nyelve a roman maradt egeszen maig. 29
1974-tol azonban ismet nincs helyben lak6 lelkesze az eleki
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romansagnak, kethetente a pusztaottlakai, majd a ketegyhazi lelkesz tart
istentiszteletet, illetve elvegzik a temetesi szertartasokat. gondozzak az eleki
romanok lelki szliksegleteit. 30
Egy kisebbsegnek a legalapvetobb identitasat megorzo. fcjleszto es
hordoz6 intezmenyei az egyhaz es az anyanyelven oktato iskola. Az elek1
romansagot tekintve megâllapfthat6 hogy egyik intzmennycl sem rcndclkczctt
egeszen az 1940-es evek vegeig. 1934-tol a ketegyhazi lelkesz h11tan6ra
kereteben az Eleki Ăllami Nepiskolaban hcti egy alkalommal megtanitja a
roman gyermekeket românul frni olvasni·. 31 de az iskolai ertcsftoben cz nem
is szerepel. 32 A roman oktatassal parhuzamosan szinten heti egy alkalommal
a nemet frast es olvasast îs oktattak. amely mar az ertesit\",ben is szercpcl. 11
A roman nyelvQ oktatas megszervezeset kUlon nehezitcttc az a
kărUlmeny. hogy a roman anyanyelvQ nepesseg jelentos reszc a kiizseg
hataraban levă tanyâkon eh. ezert a gyermekek beiskolaztatasa nehezen volt
megoldhat6. Elăszăr 1938-ban pr6balkoztak meg a roman nyelv oktatasaval
az ăsszevont Kincig pusztai tanyasi iskolaban ..1~
Ezt kovetăen az Eleki Ăllami Kozponti Ăltalanos Iskolaban az 1946/
47-es tanevben a roman anyanyelvQ, gorogkcleti vallasu tanul6knak roman
nyelvet îs oktattak heti ket 6raban.
A român nyelvQ ok ta tas val6jaban az I 94 7/48-as tanevbcn kezdodcitt mcg
a român nyelv oktatasâval egy tanul6csoportban a helyi magyar iskola
kereteben. 3~
Az 1948/49-es tanevtăl beindult az iskola roman tagozata ckkor mar
54 tanu16val. 36 A român tagozat beindulasaval parhuzamosan a român nyelvct
oktatjâk meg az: eleki 1-es szamu Ujtelepi allami âltalanos iskolaban - az
eleki 1-es szâmu fiu altalanos iskolaban es az eleki 11-es szamu leany altalanos
iskolâban Az 1950/51-es tanevben uj epUletbe kolWzik az iskola. az Ujtelepnek
nevezett reszre /Szent Istvan u/ egy nyolc tantermes iskolaepliletbe. ahol a
român iskola megkapta az eplilet egyik negy tantermes szarnyat irodahelyseggel
egylitt. Az 1956/57-es tanevben az iskola ismetelten uj helyre koltcizik. ahol
jelenleg îs mukodik a Gyulai ut 6-os szamu ketszintes epliletbe 37 .
A tărteneti âttekintesbăl megtudhattuk, hogy az elek1 romanok igen
nehez korlilmenyek kozott tartottâk meg românsagukat. Ma a ket temetăben
vegyesen temetkeznek nemetek, românok es magyarok. Csupân itt-ott bukkan
fel egy român nyelvQ sfrfelirat. A letelepedesliktăl egeszen az 1940-es evekig
nem rendelkeztek ortodox vallâsuknak megfelelă helyben levă ortodox egyhâzzal
es român iskolâval, csupân a regi szokâsoknak, hagyomânyaiknak koszonhetăen
az idăsebb generâci6 mâig megărizte identitasât. Ma helyben levă ortodox
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egyhazuk (egy kapolna, helyben levă lelkesz nelkUI), egy kethetente tartott
istentisztelettel, a roman iskola es roman ănkormanyzatuk pr6balja megallftani
a felgyorsult asszimilaci6t.

Mehkerek (romanul Micherechi)
Mehkerek pusztafalukent kerUlt a XVIII. szazadban az Eszterhazy
csalad tulajdonaba, es a derecskei uradalom rcszet kepezte. A kăzpontjar61
derecskei uradalomnak nevezett birtokot Eszterhazy Pal Antal herceg 1745.
Marcius 13-an ărăkăsădesi joggal kapta meg Maria Tereziat61, akkor mar
Mehkcrek nevc is szerepelt az adomanyozott telepUlesek soraban. 38 A Iakosok
felve az orokăs jobbagysorra jutast61 tiltakozasukat jclentettek be, kiveve
Fcketebator es Mchkerek lakossagat, mert ezek meg lakatlanok voltak. 1767ben amikor Eszterhazy Mik16s herceg vette at a birtokot a kămyeză falvak
lak6i kcrtek, hogy a foldesur adja vissza a telepUlcsek hasznalataba a mehkereki
pusztat, aki kcresUket nem teljesftette, mert sor kerUlt a helyseg betelepftesere 39 •
Az uj telepesek 400 forint taksat fizettek es az mar a 1768-ban az
uradalom tclcpUleseivel I O evre kătătt szerzădesnek is resze lett. Mehkerek
betclcpftcsc a kăzeli Janosda, lllye, Madarasz es Inand lakosaival tărtent. A
betelepftesrăl fennmaradt tărtenctet a szajhagyomany
napjainkig orzi es a
leveltari adatokkal tărtent ăsszevetesbăl kiderUI, hogy az hiteles adatokat is
tartalmaz. A lakossag szarmazasi helyekent megnevezi Janosdat, elfogadhat6
allftas az is, hogy az ujjatelepUlt Mehkerek, az elpusztult falut61 nyugatra
telepUlt, vagy hogy a templom helyet mar a megtelepedeskor kijelăltek.
Mehkerek falu nem egyesUlt gărăg vallasu lakosai a kiralyi engedely
nelkUI epftetett egyhazuk szamara kert vizsgalat alapjan keszUlt iratb61 kiderUI,
hogy elsă templomukat meg I 770 elătt epftettek fel mi vei a kiralynă hasznalatat
ut61ag cngedelyezte. 40 A mehkereki Teodor Pătcaşiu hagyatekaban meg6rz6dătt
az ut6kor szamara a mehkerekiek 1773-ban Bordas Janossal, elsă predikatorukkal
kătătl szerzădesUk, akit Inandr61 fogadtak meg maguknak az „lsteni Tisztelet
elâmozditasara. " 41
Egy mehkereki hagyatekb61 elăkerUlt iratokb61, illetve a Hajdu-Bihar
Megyei Levei tar anyagab61 azt is tudjuk, hogy az elsă urbariumot I 770
januarjaban kelteztek, es hogy korabbi nem letezik, mivel az abban
megfogalmazottak szerint csak ha.rom eve annak, hogy a „Helyseget megiiltek ". 42
Az 1770 decembereben keszUlt urbarium tovabbi informaci6kat tartalmaz a
falur61. Ebbăl kiderUI, hogy a falunak a lakossaghoz kepest keves szant6foldje
volt, amibă! nem tudnanak megelni, ha nem mennenek mas hatarokra. A telkek
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s a kasza.16 retek nem voltak felosztva. a szant6foldjeik sem voltak egyformăk.
A gazdăknak 6 vagy 7 kaszăsra val6 retjlik volt. Mivcl az ăradăsok miall kesCin
kaszălhattak, sarjut nem tudtak văgni. Mehkereken az ujjăteleplilese utăni elso
evekben a foldmuvelesben a foldbirtoklăsi rendszer legkezdetlegesebb formăja
a szabadfoldfoglalăs letezelt. Az allallenyesztesben mivel a falu erdejc nem
volt alkalmas a makkoltatasra. eppen ezert abban remenykcdtek. hogy berert
az urasag lehetâseget fog biztosftani. retjlik boven volt. akarcsak a kenderăztat,isra
alkalmas vfz. Mehkereken. akkor meg nem volt malom, de felmerfoldnyirc j6
vfzimalmok megletet is emlftik. 1770-ben mar 30 szabad elomenetelu csalădffit
frtak ăssze. A csaladnevek kăzlil nehany tăbbszor is elofordul. cz azt
bizonyftja, hogy a falu beteleplileserâl sz616 tortenetben igaz. hogy egymăssal
va16szfnuleg rokon csaladok telepliltek Ic Mehkereken. A lctelepedett lakossag
meg nem tudta pontosan. hogy mennyi telek es azokhoz milyen mennyisegu
tartozekok vannak birtokaban. A telekrendszer. telekszervezet meg csak
kialakul6ban volt. 43 Mehkereken 1773-ban osszesen szabad mcnetelu lakoskent
24 csalădfât frtak ossze. valamint 6 hăzzal bfr6 zsellert. Ekkor a falu egyetlcn
gărăgkeleti papjănak a vele kotott szerzâdes szerint szant6foldet es kaszakit.
mint kăzlillik akarmely gazdanak annyit osztollak ori)ki..il. 44 A nevanyag is
bizonyftja. hogy ekkor is a lakossag donto tiibbsege roman volt. de czt
alatamasztja az 1773-as ăsszefras is. mely szerint Meh Kerek falunak giirog
nem egyeslilt, azaz gărăgkeleti egyhaza van es a lakossag altal hasznalt nyclv
a roman. 45 Ismert teny, hogy Del-Bihar dt.1nto reszen a XVII. szazad clcjen
is mar a român nyelvG nepesseg volt tulsulyban. A torok uralom ala11Biharhoz
hason16an a nyugatra es delre fekvă megyek is hasonl6 pusztftăst szcnvedtek.
Az elpusztult helysegek benepesftesere inkabb csak a keletrol tiirteno
nepmozgăsok altal volt lehetâseg. ugy ahogyan az a XVIII. szazadban
vegbement tămeges bevăndorlăs idejen. Ennek eredmenyekent a roman
nepesseg arănya tovâbb năvekedelt Biharban is.
Az 1773-ban keszftett ăsszefras szerint Bihar megye 130 magyar
nyelvu teleplilese mellett 330 olyan telepi..iles talalhat6, amelynek lakossaga
egeszen, vagy tulnyom6 reszben roman nyelvu volt 46 Ezek a teleplilesek kt.1ze
sorolhat6 Mehkerek is, amely napjainkig megărizte românsaganak tulsulyat.
Mehkerek legkorabbi âbrăzolasa az 1783-ban keszftell I. katonai felmeres
alapjăn keszlilt terkepen talălhat6. A teleplilest kăzvetlen kăzeleben ritkabb.
tavolabb suru erdâ es mocsar vette kărlil. Keletre ritkasokban. eszak-deli
iranyban ket sorban, nyugatra a surubb erdâk ket szelen szinten eszak-deli
iranyban es delen suru erd6 szelen kelet-nyugati iranyban szallasok leteztek. 47
Gyărffy Istvan szerint Mehkerek nem volt kertes telepliles. de kăzeleben 36
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szâllâs fekszik 48 , a hol az al latokat teleltettek es ott tartottâk a felhalmozott
takarmanyt. A falu hâzai a Sarkadr61 Tarcsa fele vezeto utt61 eszakra es delre
helyezkedtek el. Az utt61 eszakra, a telepi.iles keleti szelen a templom epi.iletenek
rajza lathat6. Meg tăbb informâci6t tartalmaz Mehkerekrol az 1819-ben keszi.ilt
terkep, ahol a templom kozeleben talâljuk a pap hâzât, valamint annak
szomszedsâgâban a temetot is felti.intettek. A telepi.iles nyugati szelen ekkorra
mar egy malmot epftettek. A foldrajzi nevek egy resze a korâbban elpusztul
telepi.ilesek nevet orizte meg, a foldrajzi nevek egy masik csoportja a
tulajdonosokr61 kapta a nevet. A nevek kăzătt talâlhat6 tobb român nyelvu
is, amelyeket a kesobbiekben keszi.ilt terkepek keszftoi is âtvettek. 49 Ezek a
foldrajzi nevek meg a roman nyelvuek is tulajdonkeppen mâig fennmaradtak es
hasznalatban is vannak.
A szuk hatâru telepi.iles lakossagânak anyagi helyzetet egy-egy
termeszeti csapâs kănnyen megrendftette, ami abban az idoszakban szinte
âltalânos volt Bihar megyeben. Idonkent a falu lakossâga es a vezetes kăzătt
elezodătt ki ellentet. A bfr6 kiterjedt jogokkal es kătelessegekkel rendelkezett
ebben az idoszakban. Bizonyos hatârig ftelkezhetett es bi.intethetett, 6 dăntătt
a lakosok perlekedeseiben, iranyftotta a falu hatarainak felosztâsat, kivetette az
allami es a foldesuri ad6t. Egy konfliktusb61 ad6d6an miutân a bfr6 nem
vâltoztatott magatartâsân szinte mindenet felegettek. Majd 1836 juniusâban a
gyujtogat6k a gărăgkeleti templomot sem kfmeltek meg. 50 A f6szolgabfr6nak
frt jelentesbol kideri.ilt, hogy a gyujtogat6 a falu keleti szelen âll6 gorogkeleti
templomot celozta meg, de a szel megfordulâsa miatt a templomon kfvi.il csak
a pap es kântor haza egett le, amelyek a templomt61 eszakra helyezkedtek el.
A templom 1770-ben epi.ilt, tornya fab61 keszi.ilt, falai paticsb61
tapasztottak voltak. Az uj kotemplom epfteset meg abban az evben elkezdtek
es 1838-ra mar felepi.iltek a falak. Majd kilenc evi szi.inet kovetkezett mivel
az anyagiak hiânyâban az epftkezes nem folytat6dhatott. 1847-ben tovabb
folytat6dott a templomepftes es I 849-ben befejezodătt. A templomnak 1883ban keszi.ilt el a tornya, amit 1901-ben felujftottak es palatetovel fedtek. Azt
kovetoen 1976-ban mehkerekiek elhatâroztak a templom teljes renovalâsât es
val6ban sorkeri.ilt a templombelso es a torony felujftasâra, az ikonosztâz
kicserelesere. 51
A munkâlatok 1991-ben fejezodtek be, amikor azutân a felujftott
templomot felszenteltek. Az egyhâznak egy gărăgkeleti temetoje van, amelynek
a kezdeti idokbol szârmaz6 reszet erdemes lenne muemlekke nyilvânftani.
A mehkereki ortodox egyhâz els6 lelkesze Bordâs Janos volt, akit az
egyhâz Inândr61 fogadott. Egy sor nem mindig helyben lak6 lelkesz utân.
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Mehkerek gorogkeleti lelkesze 1879-1922 kozon Rocsin Mikl6s volt ~! Ebben
az idoszakban Mehkerek kisebb egyhazi kozpontta valt. miutan Mehkerek a
tenkei esperesseghez tartozott. bsszesen 26 egyhazkozseg tartozott a mehkereki
esperesseghez, amelynek vezetoje Rocsin Mikl6s volt, aki az esperesseghez
tartoz6 par6kiak mindenfele egyhazi i..igyeinek elintezesevel volt megbfzva.
Mehkerekre az esperesseg kozpontjaba konnyebben elJutottak az
informaci6k amelyek egyben a telepi..iles gazdasagi tarsadalmi fejlodesere
elenkită hatassal voltak. A mehkereki esperes feladata volt a 26 telepi..iles
egyhazi i..igyeinek (a par6kiak, templomok karbantartasa. renova.la.sa. vagyonuk
feli.igyelete stb) vitele, de emellett valamennyi telepi..iles felekezeti iskolaival.
(lelkesz tanft6k szemelyi i..igyei, iskolak karbantartasaval. statisztikak
elkeszftesevel) kapcsolatos i..igyek intezese. Az esperesseghez tartoz6 26 telepi..iles
kozott a szoros egyhazi kapcsolaton kfvi..il kialakult gazdasagi-kereskcdclmi
kapcsolatok mellett szoros csaladi. rokoni kapcsolatok jottek letre ebben az
idăben. Nagyon sok mehkereki fiatal ezen telepi..ilesekbăl valasztottak maguknak
jovendăbeli feleseget, vagy ferjet. Az ut6bbi evek torteneti-nepraJzi kutat.isai
erre ki..ilon kitertek. Az esperesseghez tartoz6 Janosda, Madarasz. Tenke, lllye
temetăiben ugyanazon csalâdi nevanyaggal talalkozhatunk. mint mehkereken.
es a rokoni szalak is maig fellelhetăek. 13 Ezt az idăszakot kt1vetoen 1927-tol
lesz ismet helyben levă lelkeszi..ik a mehkerekieknek Olah Janos szcmelyeben.
aki maga îs az esperesseghez tartoz6 telepi..ilesek egyikebăl szarrnazott, cs 1973ban bekovetkezett halalaig szolgalt lelkeszkent a faluban.-1J
Ot kovetăen csak 1999-tăl van ismet helyben levă lelkeszi..ik a
mehkerekieknek, amikor letrejon az elsă magyarorszagi roman ortodox
pi..ispokseg.
Az egyhazi szervezet szempontjab61 az evszazadok soran a mehkcreki
gorogkeleti egyhazkozsegnek elsăsorban a nagyvaradi vikariatussaghoz tartoz6
egyhazkozsegekkel volt igen saros kapcsolata. 1868 utân Mehkerek egyhazi
szempontb61 az erdelyi ersekseg Szervezeti es mukodesi szabalyzatanak
ertelmeben a tinkai esperesseghez tartozott es a nagyvaradi gorogkeleti
vikariatussâgnak volt alarendelve. Ez az allapot megmaradt egeszen 1920-ig.
A trianoni egyezmeny utan a magyarorszâgi roman ortodox
egyhazkozsegek egyhazi szervezet nelki..il maradtak. 1946. marcius 27-en keri..ilt
sor a magyarorszagi roman eparchia megalakulăsâra, melynek elere konziszt6rium
keri..ilt. A magyarorszâgi roman eparchia 1946 6ta mukodik, mint autonom
egyseg a bukaresti patriârkâtus joghat6saga alatt, melynek ha.rom esperessege
volt. Az egyik esperesseg szekhelye eppen Mehkerek volt, melyhez
Korosszegapâti, Korosszakâl, Sarkadkeresztur, Darvas, Zsâka, Mehkerek,
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Mezăpeterd,

es Yekerd tartozottY Ez az egyhaz1 szervezet, azaz a konziszt6rium
iranyftotta a magyarorszagi roman ortodox egyhazkăzsegeket egeszen 1999-ig.
Ekkor alakult meg a Magyarorszagi Roman Ortodox PUspăkseg melynek elere
gyulai szekhellyel beiktattak dr. Sofronie Drincec pUspăkăt. A pUspăksegnek
4 esperessege muk(idik a haram helyett, de a mehkereki valtoztatas nelkUI
megmaradt a hozza tartoz6 par6kiakkal egyUtt. 56
Mehkerek nepessegenek felekezeti hovatartozasa a Trianon utani
evekben az addig ortodox vallasu ossznepessegenek egysegessege megszfinik.
Az 1920-as evektăl folyamatosan erăsodik a baptizmus, majd kesăbb 1927tăl pedig az ortodoxizmuson belul az„Oastea Domnului" neven terjedt el
egyfajta hfvăi csoportosulas es vegUI az 1940-es evektăl a PUnkăzsdi Egyhaz
hivei is megtalalhat6ak a kozsegben, akik azutan 1974-ben gyUlekezette
alakulnak. Mara mar a hfvăk szama megoszlik, vagyis a hivăk e negy csoport
valamelyikebe sorolhat6ak. 57 Ez azt jelenti, hogy mindegyik csoport eros
gyUlekezettel es imahazzal rendelkezik, illetve az ortodox vallas hfvei templommal
es lelkesszel, illetve, egy resze ktilăn gyUlekezettel es imahazzal. A kozsegben
az ortodox vallas hfvei egy reszenek mindkettâ, azaz a templom es az imahaz
egyforman fontosak a vallasos elet szempontjab6I. Hangsulyozni kell azonban,
hogy Mehkereken a nepesseg a betelepUlestăl kezdădăen egeszen napjainkig
a templomban, az imahazakban az istentisztelet nyelve csak a roman nyelv.
Ebbăl kovetkezăen a lakossag megorizte anyanyelvet es vallasat,
amely, identitasanak legfăbb jegye. A mai magyarorszagi roman nemzeti
kisebbseg tekinteteben, altalaban az egyhazat es a felekezeti iskolakat, valamint
a kUlonboz6 mfivelădesi egyesUleteket tartjuk a legfontosabb identitasmegărză
intezmenyeknek. Mehkerek mGvelădesi eletet, szellemiseget az ortodoxia, az
egyhazi elethez kătădă targyi es szellemi ertekek hataroztak meg. A falukăzăsseg
legszervezettebb es a legerăsebb erdekervenyesftă intezmenye az egyhaz volt.
Az egyhaz jelentăs anyagi javakkal bfrt, es tulajdonaban volt a
felekezeti iskola is egeszen az oktatas allamosftasaig. 58 Az 1790-es evektăl
nyomon kăvethetă a kisebb-nagyobb rendszeresseggel foly6 oktatas. Teodor
Pâtca keziratban maradt monografiaja szerint az elsă mehkereki elemi iskolat
18 I 5-ben alapftotta az ortodox egyhaz. Az iskola az egyhaz mellett mGkădott,
melynek els6 tanft6ja Petru Meruţiu volt. 59 Az elsă vilaghaborut lezar6 trianoni
dăntes utan altalaban a hazai romansag papsag es taneră nelkUI maradt.
Mehkereken az iskolai oktatas az 1923-as miniszteri rendelkezes nyoman c
tipusu magyar tanftasi nyelvfi iskolaval rendelkezett, aho) kăteleză volt a roman
nyelv tanftasa. 1923-ban Olah Janos kapta mega tanft6i kinevezest, aki 1927ben a papi palyat valasztotta es helyere felesege Câmpeanu Aurelia kerUlt. 60
0
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Ezt kăvetăen a magyarorszagi romanok kormanybiztosi jelenteseibăl
tudjuk hogy szâmos românul nem tud6 tanft6. tamir erkezik a mehkereki iskolaba.
Az 1931/32-es tanevtăl magyar allami iskola kezdi meg mGktldeset Mchkerekcn.
amelyben csak a vallasi ismereteket tanftottak roman nyelven. A roman egyhazi
iskola csak ket osztâlyb61 allt. Lenyeges valtozast azonban csak az 1948.evi
egyseges nyolcosztalyos allami oktatas bevezetese hozott. Azonban ez sem
hozott igazi vâltozast, mert az 1960/61-es tanev vegen hozott miniszteri rcndelkezes
a tannyelvG oktatâst ketnyelvGve valtoztatta, amely crzekenyen erintettc meg
a legstabilabb roman nyelvi pozfci6kkal rendelkeză kozsegeket is. 61
Mehkerek tarsadalmi, gazdasagi szempontbol az egykori zsellerfalu
Bihar vârmegye egyik legszegenyebb es legelmaradottabb telepulese volt a
keves es rosszminăsegG foldje miatt. amely ttlbb esetben a letminimumot sem
tudta biztosftani nepessegenek. Ez a helyzet nemileg megvaltozott 1870 ulan.
amikor a Kălesert szabalyoztak, amely szinte minden evben elarasflotta a falut
elăsegitve annak elmocsarasodasat. A keveske szantofold nem sokat ert. mert
nagy resze szikes volt, igy a lakossag f6 foglalkozâsa az allattenyeszlcs leii.
A mehkerekiek grof. Almâssy Denes es grof Tisza.lstvan birtokaira j.irtak
napszamba, vagy beresnek, cselednek szegodtek el ezzel konnyitve az otthoniak
helyzeten. Majd 1945-ben a foldosztâs idejen is kiderult. hogy Mehkereken
a foldoszt6 bizottsaga nem tud foldet osztani. annal az egyszerG oknal fogva.
mert nem volt a kăzseg hataraban semmi feloszthat6 nagybirtok. Yegul
Mehkerek nincstelen parasztsaga is kapott foldet Darvas. Zsaka es Sarkad
kăzsegek tartalekfoldjebăl. 62 Mehkereken is mint az orszag minden reszcben
megalakultak az elsă tenneloszăvetkezetek. amelyek termelekenysegcnek
năvekedeset remeltek, ha egyesftik erăiket. Azonban az allattenyesztes
(szarvasmarha, sertes es juh) es meg az 1960-as evekben is regi elavult
m6dszerekkel tărtent, a feJ!odes csak nagyon lassunak volt mondhat6. A
sertestenyesztes is igen gyengenek bizonyult ezert I 971-re kimondtâk a
sertesagazat felszâmolâsât, es helyebe a libatenyesztest vezettek be. Kesobb
a juhtenyesztest fejlesztettek tovabb, es a bârănyok nagy reszet kul foldăn
ertekesftettek. Az 1960-as evek vegere a buza. kukorica es a napraforg6b61 j6
âtlagtermest ertek el. Ezt a lenduletet azonban megtărte az 1970-es evben
bekăvetkezett ar- es belvfzkâr, majd az azt kăvetă kedvezătlen idăjaras elohozta
a rossz talajadottsagokb61 kăvetkezâ problemâkat, vesztessegeket. A
termelăszăvetkezet azonban mar az 1960-as evektol kerteszkedessel is
pr6bâlkozott am nem nagy sikerrel. Majd 1965-ben mintegy nyolc hăztâji
gazdasâgban elkezdâdătt a f6liâs zăldsegtermesztes, amely val6jâban meghozta
a kăzsegnek az igazi es gyors fejlâdest. Elâbb az uborka, majd a salata, retek
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es a paprika termeszteseben jeleskedtek. 1972-ben az orszag uborka termelesenek
80 % -ât Bekes megyeben es ennek 90 %-at Mehkereken termeltek meg. 63 A
termelăszovetkezet megszunesevel mâra mar a lakossag 80% -a foglalkozik hideg
es melegâgyas uborka paprika es paradicsom termesztesevel. Budapestre
szâllitjâk a megtermelt aru nagy reszet.
Mehkereket a patriarkâlis târsadalmi strukturânak, a nepi kultura es
a hagyomânyok napjainkig tbrtenă megărzesenek koszonhetăen a modernizâci6
csak a 60-as evektăl eri el. 64 Ez azt jelentette, hogy talan Mehkerek az egyetlen
olyan telepi.ilese a hazai românsâgnak, amely szinte mâig konzervâlta a nepi
kulturat ki.ilonosen a nepzenejehez es a neptâncaihoz es termeszetesen egyben
anyanyelvehez vaio ragaszkodasaban. Mehkereken a roman nyelv megărzeset
segftette, az hogy a kozosseg szinte teljes mertekben romanokb61 all, es hogy
az iskola es az egyhâz fenntartottak român nyelvhasznâlatukat. 65 Mehkereken
az ortodox egyhâz napjainkig megărizte, konzervâlta a român nyelvhasznalatât,
mindvegig megmaradt a legerăsebb identitâst megărzo intezmennynek.
Hogy a mehkereki românok mennyire tartottâk meg identitâsukat,
anyanyelvi.iket tekintsi.ik at a Kozponti Statisztikai Hivatala altal vegzett
nepszâmlâlâsi adatokat. 66 Ezek szerint a român nemzetiseguek es a român
anyanyelvuek szâma a kovetkezokeppen valtozott.
A român nemzetisegre es a român anyanyelvre vonatkoz6 nepszâmlalâsi adatok
Meh kereken 1941, 1960, 1970, 1980, 1990, 200 l
Ev

Român nemzetiseguek
Szâma

Român anyanyelvuek

Arânya %-ban

Szama

Aranya %-ban

1941

2287

87,5

2003

87,5

1960

2325

94,5

2345

95,3

2328

95,5

1970
1980

2216

90,6

2213

90,5

1990

1821

80,6

1886

83,5

2001

1385

59,8

1572

67,9

A tâblâzat adatai szerint folyamatos nepessegcsokkenes allapfthat6
meg, kiilonbsen a 2001-ben tapasztalt csăkkenes, legalabbis az elozăhăz
viszonyftva igen nagymervu. A 2001-ben răgzftett adat nagyon fon tos, mert
megmutatja azt, hogy Mehkereken a român anyanyelvhez vaio ragaszkodâs
nagyobb, mint a român nemzetiseghez vaio ragastkodasuk, ami egyben azt is
74
https://biblioteca-digitala.ro

jelenti, hogy a roman nyelv tolti bea roman identitast, s ha megtortenik a roman
magyar nyelvcsere, azzal egytitt elvesz a roman identitas is. 67 Talan a legnagyobb
problema, hogy a ketnyelvuve atalakitott iskolak a mai napig nem tudjak
maradektalanul betălteni feladatukat.

T6tkom16s
A XVIII. szazad elejen Magyarorszag eszaki megyeibt",l(Ărva, Nyitra.
Trencsen)- a mai Szlovakia tertileterăl a szlovak jobagysag migraci6ja az Alfold
fete iranyult. A năvekvă jobbagyterhek, a tulnepesedes, a vallastildăzesek mind
elăsegftettek a jobbagyok vandorlasat, akik elindultak regi helyi.ikrol a letelepcdes
szandekaval.
A Nyitra megyebăl szarmaz6 bar6 Rudnyanszky J6zsef volt egyike
azoknak, akik a telepitest elăsegitettek. Kiterjedt birtokan eloszcjr Szentandrason
sikertilt nehany szlovak jobbagy csaladot letelepitenie, a kcsobb erkcze11eket
pedig a kornyeză videkekre iranyitania. A betelepites nyoman kialakult
fesztiltsegek tovabbvandorlasra kenyszeritettek a szentandrasi szlovakokat.
akiknek Rudnyanszky J6zsef felajanlotta a birtokaban levă Koml6s pusztat. 68
T6tkomkl6st 1746 -ban baro Rudnyanszky J6zsef. telepitette be
szentandrasi evangelikus szlovakokkal, akikhez tovabbi 58 felvideki,( N6grad
es Pest-megyei),valamint szarvasi evangelikus szlovak csalad csatlakozott.
T6tkoml6s, tehat hivatalosan 1746-ban telepi.ilt ujja, amikor az evangelikus
szlovakok es Rudnyanszky J6zsef kozott szerzodeskotesre keri.ilt sor, melyben
rogzitettek a letelepedes szigoru felteteleit. 69 Nyilvanval6an a betelepi.iles
folyamata egy par evvel elătte mar elkezdădott, amit a t6tkoml6si 6temet6
1745-ăs lete is bizonyft. A falu nem egyszeri betelepi.iles nyoman jott letre.
vagy inkabb alakult ujja, hanem a szlovak telepesek kisebb-nagyobb csoportjainak
egymast kăvetă letelepedese eredmenyekent. A falu hazai egymas melle epi.iltek
sorban, szabâlyos utcakat alkotva. A kialakul6ban levă falut kezdetben ket utca
alkotta
A haz a hozzâ tartoz6 aklos szeri.iskert egyi.itt alkottak a jobbagytelkek
beltelket. A szeruskerteken tul tertilt el a belsă legelă, ahovâ a hâziâllatokat
hajtottak ki. A legelăt 1856-ig kăzosen hasznaltâk. A belsă legelăn tul teri.iltek
el a szant6foldek. A szânt6tertiletet ketfelkeppen hasznaltak, azaz ujraosztâs
rendszerben, ami azt jelentette, hogy a koml6siak minden evben mashol
kaphattâk meg szânt6foldi jârand6sâgukat. A mâsik pedig a szâllâs, vagy
tanyafold volt. A szâllâshelyen tartottâk az eladâsra tenyesztett marhât, de ou
volt a pasztor szâllâshelye, valamint a takarmâny târolâsâra szolgâl6 epi.iletek.
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A szallâsfoldeket dGlâkre osztottak. Az elfoglalt szallasfold aranyâban osztottak
fel a kender es kâposztâsfoldeket. A koml6siak a belsâ legelân tartottak az
igavon6, a novendek allatokat, a fejâs teheneket, diszn6kat, a ktilsâ legelân
az eladasra szant vag6marhakat legeltettek, de a hfzlalasra szant okroket a
szallasfoldc)n neveltek. Koml6snak 1754-ben jelentâs hatâra volt, de amikor
a falu a Kiralyi Kamaraval, a csanadi ptispokkel es a Karolyi csaladdal szemben,
per utjân hatarab61 7000 holdat veszftett kenytelenek volta berbe venni a
kornyezo pusztakat. A ket beltelkes teleptilesformat mar az 1780-as evektol
âtalakul6ban volt fokozatosan kialakult a tanyarendszer. A XVIII. szazad vegi
gabonakonjunktura miatt elâterbe kertilt a foldmGveles es felosztasra kertiltek
a nyomasnak nevezett belso legeloket es hatterbe szorult az âllattenyesztes.
A folmGvelesbol es âllattenyesztesbol elo koml6siak a XIX. szâzad elejen
fellendtilo gabonatermesztes termenyfelesleget Mak6n, Aradon, Gyulan vagy
Pesten a nagy vâsarokon igyekeztek ertekesfteni. Az eptiletfât viszont a
Maroson leusztatva nagylaki „testvereiktâl" hoztâk. A tGzifât viszont Pecskâr61
vettek. A helyi ipar viszonylag keson a XIX. Szâzad huszas eveitâl kezdett
cehekbe tc)mortilni. Az ujrateleptilt T6tkoml6s nehany evtized alatt jelentos
teleptilesse nott, mert 1773-ban, 375 hazban 2345 lelket frtak ossze. 10 A
nepesseg tovâbb gyarapodott mivel 1804-re szinte megduplâz6dott, mert 563
hâzban 4714 fot frtak ossze. T6tkoml6s XVIII szâzadi tbrtenetet vegig kfseri
a jobbâgyok oda, es elvândorlâsa. Ismert teny, hogy az 1770-es evektol a faluba
erkezetteknek mar csak tbredek telek jutott, vagy eppen a foldnelktili zsellerek
sorâba jutottak. Koml6sra jellemzo eppen a foldtertilet hiânya miatt a nepesseg
kirajzâsa. Az elvandorl6k elso csoportja mar 1754-ben hagyta el a falut, mintegy
34 csalâd Nyiregyhâzara tâvozott. A mâsodik nagyobb kiraJzas 1782-ben volt,
amikor a Torontâl megyei Koml6sra telepedett mintegy 109 csalâd. A harmadik
pedig 180 l-ben kovetkezett be amikor az aradi kamarai birtokon nyflt lehetoseg
a foldhoz jutâshoz, amikoris, kozel 500 ad6fizet6, illetve csalâdtagja hagyta
el Koml6st es koltozbtt Nagylakra.
Az 1800-as evekre T6tkoml6s tulnepesedett teleptilesse vâlt, amelyen
segftettek a kirajzâsok. A XVIII szazad folyaman T6tkoml6s nepessege a
nehâny brmeny es gbrbg kereskedo kivetelevel a nepesseg evangelikus vallâsu
szlovâk anyanyelvGnek mondhat6. A szepen gyarapod6 T6tkoml6s a 18481849-es szabadsâgharc bukâsa utân Bekes megyehez tartozott es lassan
elkezdâdbtt a „modernizâlâs" folyamata azaz a jobbâgysag intezmenyenek
megsztintetese. A legelâberlet megszGnesevel megindult a parasztsâg nagyarânyu
âtretegzâdese. Tovâbb apr6z6dott a jobbâgytelek, felduzzadt a kicsi, tăredektelkes
paraszt, illetve nincstelen zseller reteg arânya.
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A kozsegben a letelepedestol mintegy szăz even kereszti.il tulsulyban
volt az allattartas, az allattenyesztes a foldmuvelessel szemben. 1828-ban
foldjeik muvelesere 141 okrot es 682 lovat igăztak. Az elveszett felti1rt legelok
p6tlasara harom pusztat is bereltek: a szente1ornyai1. a kaszaperit es a
szekegyhazit. A szekegyhazi pusztan tartottak a tehencsordăt es a borjut.
Szentetornyan es Kaszaperen gulyat, okrot es nt1vendekmarhăt. Nagyobb
mennyisegben tenyesztellek juhot is. A nepesseg gazdâlkodăsăban gyi1keres
valtozas az 1850-es eveket kovetoen tapasztalhato, amikor a falut kl",ri.ilvev(->
legelot feltortek es muveles ala vontak es az ăllatâllomăny a tizedcre cstikkcnt
es a rideg allattartast felvaltotta az istâlloz6 allattartăs. 1852-ben T6tkoml6s
nagyjâb61 azonos meretu es tagoltsâgu agrartârsadalommal rendelkezctt, mit
Battonya, Nagylak. 71 Meg 1930-ban is a kereso nepessegnek a 74 <7r-a az
„ostermelok" âgazatâhoz tartozolt. Az ipari. kereskedelmi cs szellerrn
tevekenyseget kepviselo kereso nepesseg arănya csak nagyon lassan nott a
polgârosod6 parasztsâg. es a nem agrar retegek igenyeinek kiszolg,ilâsâra. A
t6tkom16si iparossagot a kezmuves jelleg uralkod6 voltaval jellemezhetji.ik. :\
kovâcsok, lakatosok, geplakatosok, molnarok jo resze fi)ldet-tanyat birtokolt
es azt berbe adva gazdâlkodott Az ipar termeszetesen a nepesscg mindennap1
igenyeihez igazodott. A szâzadfordul6 tajan kozel 300 kisiparos tevckenykedik.
melybol 243 dolgozik seged nelki.il. A cehek felbomlăsaval mcgalakulnak az
ipartesti.iletek igy 1886-ban megalakult a T6tkoml6si lpartesti.ilet. maJd 1893ban A T6tkomlsi Iparos Olvas6kor. T6tkoml6son a hagyomanyos k1sipari
mestersegek mellett jelentosebb iparagak is kezdenek kifejlodni Ilyennek
mondhat6 a tegla es cserepegetes. az Alfoldi Papucsgyăr. kekfesteszet.
pâlinkafozes, mujeggyârtas, Serteshizlal6 es Husipari Vallalt, kenderfeldolgoz().
nyomdaipar, gozmalomipar. 72
A Rudnyânszky bar6t61 felajanlott Koml6s pusztan elfogadt'i
szentandrâsi szlovâkok igen szervezetten Szark6czy Janos lelkeszi.ikkel, Mravik
Peter iskolamesteri.ikkel, Lenârd Mihaly jegyzovel es Vajas Mărton bir6
vezetesevel erkeztek meg a pusztân letelepedni. 73 A betelepi.ilăk szinte
letelepedestikkel egyidoben imatennet, harom haranglabat, lelkeszi lakast.
iskolât es tanit6i lakot epitettek. Az egyik haranglâbba a magukkal Szentandrasr61
hozott harangot is felâllitottâk. Kezdetben az egyhâz es az iskola szorosan
egytittmukodott, az egyhâz anyagi i.igyeit a gondnokok. lelki i.igyeit a lelkeszek,
a kantorok es reszben a tanit6k vegeztek. A gyi.ilekezet anyagi szi.iksegleteit
az egyhâzi birtok jovedelmebol es az egyhazi ad6b61 fedezte. A nepesseg
szaporodâsâval imahâzuk kicsinynek bizonyult ezert 1767-ben felepitettek masodik
imahâzukat. Majd 1792-ben elkezdtek megepiteni jelenlegi evangelikus
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nagytemplomukat, amit 1795-ben szenteltek fel. 74 Elsă evangelikus iskolajuk
1746-ban epUlt, es 1766-ban a leanyok szamara epftettek uj iskolat majd, 1775ben az egyhazkozseg ismet egy uj iskolat, valamint egy tanft6i lakast epftett.
A gyermekletszam megemelkedese miatt a kozseg 1831-ben megepftette
negyedik uj iskolajat. A kozsegnek 1836-ban osszesen 6739 lakosa es 699
iskolaba jar6 tanul6ja volt. 1857-ben megepUI az ătădik, majd 1870-ben a
hatodik uj iskola. 75 A nepesseg es egyben a tanul6i letszam folyamatos
novekedese miatt az evangelikus egyhaz az ujabb es ujabb iskola epftesere
kenyszerUlt. Az 1840-es evektăl kezdădăen mind szelesebb kărben kezdtek
tanftani a magyar nyel vet is. Az evangelikus iskolahâl6zat teljes kiepftese 1895re fejezodott be, de 1929-ben felepUlt egy- ket tantermes iskola, ekkor
T6tkoml6son osszesen 12 iskola mukădătt beleszamftva minden felekezetet.
Az evangelikus iskola mellett mukodott âllami elemi, polgari, iparostanonc
iskolak es az analfabetak oktatasat is bevezettek 1910-ben. A t6tkom16si
evangelikus egyhazi es iskolai eletet leginkabb (kezdetektăl egeszen napjainkig)
a 18 a helyben szolgal6 kitună, nagy tudasu, iskolazott evangelikus lelkeszek,
valamint a tanft6k munkassaganak ismertetesevel foglalhatnâk ăssze. T6tkom16s
tărteneti monografiaja ezt kitună m6don osszegzi, melynek ismertetesetăl mast
eltekintUnk. Az istentiszteletck szlovakul folytak es csak 1862-tăl kezdădăen
kezdtek magyar nyelvuve valni. A r6mai katolikus nepesseg megjelenese
T6tkoml6son a XIX. szazad masodik feletăl kăvetheto nyomon. 1896-ban
c)sszesen 423 f6 alkotta a kăzosseget. Filiajava alakulasa 1894-tăl szamfthat6
amikoris Sperlegh Antal tanft6val elkezdodik az oktatas egy berelt epUletben,
majd 1902-ben felszentelt tanterme templomul is szolgalt. 1937-ben mar ănâll6
lelkeszUk van helyben, majd 1938-ban felepftett templomukat ket haranggal
lattak el 1938 januar 1-jevel onall6 anyakonyvet vezetnek. A templomepftes
idejen a r6mai katolikus hfvok szama 832 fă volt majd az 1946-os magyarszlovak lakossagcsere utan 1800 fâre emelkedett. Az 1980-as nepszamlalas
ad a tai szeri nt 1640 făt frtak ossze. 76
A XIX. .szazad vegetă! azonban reformatus vallasu magyarok is
kezdenek betelepedni T6tkoml6sra, amikoris letszamuk mindossze 78 fă volt.
Templomepftesre azonban csak 1939-beb kerUlt sor. A kozseg alta! adomanyozott
telekre, a hfvăk nagy aldozatkessegevel epUlt fel a 150 ferăhelyes kis templom
a mellette levă haranglabbal. Az egyhaznak lelkipasztora is volt, azonban 1962tăl mar nincs onâll6 lelkipasztoruk, mert a lelkeszi teendăket a bâkessamsoni
lelkesz lâtja el. T6tkoml6sra az 1850-tăl folyamatosan telepednek be a zsid6k,
akik 1852-ben kUlăn temetăt alakftanak ki, majd 1854-ben hitkozseget alapftanak.
Felepftettek sajat imahazukat es iskolajukat. Nagyobb templomuk es iskolajuk
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1884-ben epi.ilt fel. A szâzadfordul6n mintegy 32 csalad azaz 180 fo tanozott
a zsid6 egyhâzkăzseghez. Letszâmuk egeszen 1920-ig nem nagyon valtozott.
azonban iskolâjuk folyamatosan elneptelenedett es megszunt. A masod1k
vilâghâbon1 utân az egyhâzuk megszunt, mivel a zsid6k nagy resze elpusztul
a ha.boru idejen, illetve egy reszi.ik elkăltăzătt a nagyobb varosokba. T6tk6mlt"is
egeszen az 1840-es evekig minden tekintetben megorizte tiszta szlovak jellegcl.
magyar nyelvG istentiszteleteket csak az 1840-es evek elejcn kezdtek 1ani1an1.
Kimondottan magyar kăzsegi iskola is csak 1879-ben lctesUlt. ,A kezdetekt61 olyan nagy mGveltseggel rendelkezo lelkeszck. tanit6k
munkâlkodtak T6tkom16son, akik alakitottak telepi.ilesi.ik XVlll-XIX. szazadi
mGvelădesi, kulturâlis es tudomanyos eletet. llyen volt Wallaszky Pal clsl"'i
lelkeszi.ik, Benda Kâlman evangelikus lelkesz. Gajdâcs Pal. Horv.ith Samuel.
Horvâth Bela tanit6, Szokolay Pal tanit6. A XIX. szazad vegen T61komh1son
is megalakulnak a ki.ilănbăzo egyesi.iletek. egy Ferfi- dalki,r 1875-ben. egy
Polgări Olvas6kăr 1881-ben, egy a T6tkoml6si Făldnuvelă Keresztcny Olvas6kiir
1888-ban, 1899-ben a Făldmfvel6 Egylet, majd a T6tkoml6si Ipartestiilet. 7 '
Az olvas6kărăkben, egyletekben elenk 1arsadalm1 cs kulturalis clei
zajlott. Jelentăs kănyvallomannyal rendelkezo konyvtara igen latogatoll volt
az ujsâgot, kănyvet olvasni szeretăk alta!. Az olvas6ki,ri,k. egyletek egy
reszenek alapszabalyzata is kovetelmenykent kimondja. hogy az egyeslilct
enekkart es szfnjâtsz6 csoportot tartson fenn. T6tkoml6son ti,bb cnekkar 6
zenekar is alakult. Az amator szinjatszasnak igen nagy hagyomanya volt
Koml6son kezdve a XIX. szazad vegetal, de a mGkedvelă szlovak szinjâtsz.is
kezdetenek 1907-et tekinthetji.ik. es mintegy 30 even kereszti.il nyomon
kăvetheto. 79 Az 1930-as evekt61 kezd6d6en a magyar nyelvu szinjatszas is
fejlodesnek indul, parhuzamosan a szlovak nyelvGvel. Az utobbi legfontosabb
erdeme a szlovâk anyanyelv megorzese, hasznalata. Talan a szfnjatszasnak is
kăszănhetă, hogy 1930-ban T6tkoml6s nepessegenek 80 7c-a meg szlovak
anyanyelvG.
T6tkoml6s 1945 utâni tărtenete hasonl6an alakult a tăbbi magyarurszagi
nemzetiseg Iakta telepi.ilesehez. Yiszont T6tkoml6s szlovak nyelvG nepesseget
sulyosan erintette a magyar-szlovak lakossagcsere. hisz a hivatalos
dokumentumok szerint 939 szlovâk csaladot telepitettek ki ăsszesen mintegy
3254 făt es cserebe Szlovâkiâb61 mintegy 400 magyar csaladot telepftettek be. 80
Az egyhâz szerepenek korlâtozăsâval, az anyanyelvi kultura kozvetfteset
âtvenek a telepi.ilesen mGkădă szlovăk anyanyelvG iskolak, amelyek l 948-t61,
mint a Szlovâk TannyelvG Ăltalanos Iskola mGkădik. Majd 1963-1977-ig a
magyar tannyelvG altalânos iskolak mellett, egy altalanos gimnazium is mGkădik
79
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T6tkoml6som. A rendszervâltas utân 1992-ben a helyi ănkormanyzat kimondta
a gimnazium ujra indftasat, letesfteset. de az asszimilaci6s folyamat elindulasaval,
a nyelvvesztes is elkezd6dătt. T6tkoml6son ma eros evangelikus egyhaz
mGkodik, amely fenntart ket temet6t, aho] a sfrfeliratok vegyes szlovak -magyar
nepessegrol arulkodnak. A szlovak onkormanyzat, szlovak nyelvG iskola j61
mGkodese ellenere az identitasvesztes az asszimilaci6s folyamat megallfthatatlan.
Legalabbis a 2001. evi nepszamlalasi adatok ezt tamasztjak ala.
bssznepesseg
6941

szlovak

magyar

nemet

roman

cigany

1751

5028

28

29

105

Annak ellenere, hogy T6tkoml6s nagykozsegi rangjar61 1994-ben
varosi rangra emelkedelt nepessege folyamatos csăkken6 tendenciat mutat
miutan 2004-ben ossznepessege mar csak 6674 fot tesz ki. 81 T6tkoml6s jov6jet
nagyban meghatarozza majd, hogy nepessegmegtart6 ereje mennyire fejl6dik.

Pecska (românul Pecica, regi neven Opecska vagy Raczpecska)
Mint ahogyan mar utaltunk ra a torăk utani idoszakban Bekes es Arad
megye telepi.ileseinek tortenete tobb vonatkozăsban hasonl6sagot mutat. A
megyei ăsszefrasokban 1715-tol folyamatosan szerepelnek a ki.ilănbăz6
telepi.ilesek, mint ahogyan Pecska is. A torok kiGzese utăn a Becs altal
megszervezett Tisza-Marosi Hatar6rseg egyik kozpontja Pecska volt, mivel a
Maros volt a hatâr. Az 1735-ăs pecskai Per6 Szegedinăcz-fele lezadăs amelyhez csatlakoztak a bekesiek is - leverese utan Becs elhatărozta a
hatarorseg vegleges felszamolasat, a varmegyei intezmeny helyreallftasat. Azt
kovetâen a szerb hatarârseg nagy resze elvonult. 1752-ben Pecskar61 es a
kornyekbeli telepi.ilesekrâl a szerb nepesseg nagy resze is tovabb koltozott.
A tărokăk utani idâszak e!s6 pontosabb adat Pecskara vonatkoz6lag
1752-bol val6, amikor 159 jobbagyot es 16 zseller csaladot frtak ăssze. Akkor
meg csak egy Pecska szerepel es lakossăga tobbsegeben roman anyanyelvG
es kisebb szămban meg a szerbek is jelen voltak.
A XVIII szazad elejen Pecskăn a szerb hatarârseg telepedett le,
melletti.ik nagyobb szamban roman nepesseg elt. Pecska 1728-ban mar
gorogkeleti esperesseg kozpontja. 1758-ban mar ket gărăgkeleti papja van. A
forrasok szerint 1750-ben Pecskan mar mukădătt roman nyelvu elemi iskola,
1791-ben az iskolat 30 gyermek latogatta, akiket egy tanft6 oktatott, majd I 8 l 6t61 mar ket tanerâs iskola letezett. 1753-ban Lovasz Mihaly szolgabfr6, majd
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tablabfr6 es kiralyi tanacsos a kamara megbfzasâb61 Heves megyei magyar
telepeseket hozott Pecskara. Ett61 kezd6d6en ket telepulesr61, azaz ket Pecskar61
beszelhetunk, vagyis (Opecskar61 vagy Raczpecska) kesăbb mar csak
Romanpecska es Magyarpecskar61, amely szorosan tovabb epult az Opecskai
reszhez, de teljesen ktilăn magyar reszt alkotva, ahova csak magyarok
telepedtek be. Opecskahoz tartozott Szenttamas puszta. Magyarpecskahoz
pedig Szentmikl6s, A!s6 es Fels6godocs, Abony, Babos. Latorjan es Czucza
pusztak.
Az 1752-es evi adoosszefrasb61 igen sok infonnaci6t kapunk a pecskai
parasztsag vagyoni helyzeter61, valamint a telepules etnikai megosztottsagar61
mely szerint:
Pecska

ăssznepessege

159 csalad. melybol:
133 regi roman telepes
22 ujj magyar telepes
4 uj nemet telepes.
A parasztsag vagyoni megoszlasa igen valtozatos.
A regi roman telepesek kăztil:
1 gazda 14 koblos
5 gazda 8-1 O kăblăs
7 gazda 5-7 koblăs foldon gazdalkodott.
Majd 1766-ban a szerbek es romanok, valamint a magyarok alta! lakott
reszb61, teruletileg es kozigazgatasilag is egy-egy kozseg Raczpecska.
Magyarpecska neven alakult meg. 85 Magyarpecskan 1757-ben kezdtek epfteni
az els6 r6nai katolikus templomot de csak 1762-ben emeltek oltart. 1836-ban
kelt rendelet alapjan az anyakănyveket magyar nyelven vezetik. 1886-ban a
regi kistemplomot lebontottak es meg abban az evben elkezd6dătt az uj
templom epftese, amely 1887. november 13.-iki felszentelesevel kerult atadasra.
Magyarpecskan 1789-ben egy tanteremmel, egy taner6vel kezdi meg mukădest
az iskola, majd 1820 es 1825 kăzott meg egy tanteremmel b6vult az iskola
az ugynevezett als6varosi vegyes osztaly szamara. A magyarpecskai iskola
1870-ig maradt a ramai katolikus egyhaz patronallasa alatt, azutan kozsegi
nepiskolakent mukădătt. 86
Az uj magyar telepesek tăbbnyire 2 kăblos foldăn gazdalkodtak.
Mindenkeppen meg kell allapitani, hogy a kamarai igazgatas alatt a jobbagysăg
el6nyăsebb kărtilmenyek kăzătt elt, mint a magan uradalmakon, mivel nem
gatolta az irtast es a parlagfeltorest, ezzel a lehet6seggel eh a pecskai jobbagysăg
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is. Ennek koszănhetoen măr ekkor kezdetet veszi a pecskai hatârra kesobb
jellemzo tanyarendszer kialakulâsa. Pecska lâtvânyos fejlodese annak volt
kăszănheto, hogy mindket falukăzăsseg elt a lehetosegekkel, melyek eletkepes
parasztgazdasâgok kialakulâsât tettek lehetove. A nepesseg gyorsan szaporodott,
egyreszt a termeszetes nepesseg szaporulatânak kăszănhetoen, mâsreszt az
idegenek, foleg a zsellerek betelepedese reven. A paraszti gazdasâgok
megerosodeset elosegftette az urberi terhek penzbeni megvâltâsa is, ki.ilănbsen
a robot megvâltâsânak volt igen nagy jelentosege, mert felszabadftotta a paraszti
munkaerot a sajât gazdasâguk hasznâra. Ennek eredmenyekent a jobbagysâg
is fokozatosan bekapcsol6dott a fejl6d6 ârucsere folyamatba. Rendszeresseggel
lâtogatta a legnagyobb vâsârokat, ertekesftette termekeit, âllatait. Az 1767-ben
Maria Terezia âltal elrendelt urberi rendezes nagymertekben hozzâjârult a
parasztpolgâri âtalakulâshoz. Az bsszefrâst 1771-ben keszftettek el az urberi
tabellâval egyi.itt. Termeszetesen hangsulyozni kell, hogy az bsszefrâs csak az
urberi terhek ala eso jobbâgyokat es zsellereket vette nyilvântartasba. Pecskan
azonban, nehâny foldnelki.ili nemes elt csupan, mivel kamarai uradalom volt,
nemesi foldjei nem voltak.
Az 1771-es evi urberrendezes szerint Pecska paraszt nepessege a
kijvetkezokeppen alakult: 87
Evszâm: 1771
Jobbâgycsalâdok szâma
Hazas zseller

Român Pecska

Magyar Pecska

194

145

42

20

Hâzatlan zseller

A pecskai gazdak, jobbâgyok jelentos foldteri.iletet bereltek a kamarat61 akar
szant6t, kaszâl6t, mint belsosegben, vagy ki.ilso telket. Mindket telepi.iles
eseteben az urbârium egy-egy dezsmamentes telket biztosftott a papnak es a
kântornak, valamint ket egesz dezsmamentes telket a jegyzonek. Mindket
kăzbsseg hozzajarult a katonai kontribuci6hoz. Az 1828 ad6ăsszefras adatait
osszehasonlftva az 1771-es evivel megâllapfthat6 egy igen magas
nepessegnăvekedes.
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Român Pecska

Magyar Pecska

Jobbagy csalâdok szama

643

32

Hazas zseller

142

457

Hazatlan zseller

11

25

Szolga

8

72

34

47

Evszâm: 1828

Kezmfives
Keresked6

5

Fontos adatokat szolgâltat Pecska 1787. evi szerzodese, melye kamaraval ktHtitt,
es mely szerint a kăzsegek âllatăllomănya: 88
Ăllatâllomâny
ăkăr

Roman Pecska

Magyar Pccska

324

164

305

529

63

15

Igâs 16

917

938

Birka

1191

880

531

896

Jânnos
Tehen

Năvendekmarha

Tenyesz sertes

Pecska mindket kăzăssege jelentos allatallomannyal rendelkezett.
Jelent6s a 16 âllomăny. amely a szăntăs es a szăllftas alapallata volt. A fejlett
istâl6z6 szarvasmarhatartăs biztosftotta a rendszeres tragyazas feltcteleit cs
năvelte a paraszt gazdasăgok jăvedelemforrasait akărcsak a sertcstartas. de
termeszetesen meg kihasznăltăk a makkoltatăs lehetosegeit. amely mellett a
nagymeretfi kukoricatennesztes a korszeru, belterjes serteshizlalăs felteteleit
kezdik megteremteni 1872-ben kialakult az uj megyerendszer, amikor Arad
megyeben is âtszervezik a jârasokat. A pecskai jârâs kăzpontja Magyarpecska
leu es hozzătartozott nyolc teleptiles, mint: Kispereg. Magyapecska, Nemetpereg,
Obodrog, Românpecska, Szemlak Nagyiratos, Nagyvarjas. Ekkor mindket
pecska nagykăzseg ktilăn jegyzoseggel. Ăm Magyarpecskăn letrejănnek a jărăsi
szekhelyre jellemz6 intezmenyek, mint a jârăsbfr6săg, telekkănyvi hivatal
ktilăn-ktilăn mindket Pecskân, csend6r6rs Romănpecskăn. 1895-tol ăllami
anyakănyvi hivatal ktilăn-ktilăn mindket kăzsegben. A jărâsbfr6sâg 1875-ben
kezdte meg mukădeset. 89
Românpecska es Magyarpecska XIX. szâzadi mezovărosi fejlodese
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egymas mellett egyarant tapasztalhat6 es latvanyosan eszlelhet6. M6dos
pecskai paraszti gazdasagokat mindket kozossegb61 egyarânt kiemelhetilnk, mint
ahogyan a kismestersegek fejlodese egyarânt kibontakoz6ban volt. Az 1828as evi osszefrâsb61 megtudhatjuk, hogy szâmos mesterember telepedett meg
Pecskan, osszesen mintegy 82 ad6z6 ( szab6t, csizmadiât, szficsot, acsot,
lakatost, kovacsot, asztalost, gubast, kerekgyârt6t, timârt, takacsot, fazekast,
meszarost, kotelverot, borbelyt, badogost, gombkotot, borbelyt stb.) kezmfivest
irtak ossze. Az is megallapithat6, hogy a magyar kozossegben tobb mesterember
volt, mint a roman kozossegben, annak ellenere, hogy szâmarânyuk kisebb.
Az osszefrasb61 az is megâllapithat6, hogy a magyar kozossegben nem
volt meszaros, kotelver6, borbely babsi.it6, badogos, fogad6s, olaji.it6s es timar
mig a roman kozossegben nem volt acs, lakatos, asztalos, kerekgyârt6, fazekas
szijgyart6, gombkot6 es gy6gyszertaros. 1816-tol folyamatosan cehekbe
tbmori.iltek a mesteremberek vedve kismestersegi.iket a kontârkodast61. A
kismestersegek mellett tobb vizi es szarazmalom is mfikodott mindket Pecskan.
A vizimalmok, mozgathat6 tutajokra voltak szerelve, a szarazmalmokat 16
mozgatta jârganyok mfikodtettek ott, ahol messze volt a Maros. 90
Fenyes Elek szerint 1851-ben Magyarpecska lakossaga:
bssznepesseg
6561

R. katolikus

Ohitu

Reformatus

Izraelita

6379

35

12

135

Romanpecska
bssznepesseg
6681

R. katolikus

Ohitfi

43

6578

Reformatus

Izraelita
40

1867 utan Pecska gazdasagi elete tovabb fejlodott, azonban tovâbbra
is a mezogazdasag es az âllattenyesztes volt az uralkod6, amely mellett
megjelent a kisipar es a szolgaltatâs. Mindket Pecskân kialakult a tanyas
rendszer igy 1910-ben Romanpecskân a lakossâgb61 mintegy 1891-en,
Magyarpecskân 2308-an laktak tanyân. Mindket telepi.ilesre jellemz6 a
kisbirtokosok szama, de megjelentek a nagygazdasagok is. A mez6gazdasâg
gepesitese a XX. szâzad elejen meg kezdetleges. Ăltalâban a gabonatermesztes
es a serteshizlalda a gazdasagok legfobb jovedelme. A XIX. szazad vegen kezd
jelentosse vâlni a haztaji kerteszkedes, a szâzad vege fele pedig a baromfitartâs.
A nagyobb vallalatok kozi.il kiemelend6 a magyarpecskai ffiresztelep, tovabba
negy gozmalom. A pecskai cehek 1873-ban alakultak ipartârsulattâ, majd a
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szâzad vegen ipartesttitette. A pecskai kisipar is, mint altataban. a hagyomanyos
csatâdi igenyekhez igazodott. Az ipartesti.itet osszefogta a kisiparossagot.
szekhâzat epftetett, amety tehetove tette az iparossag mGvetodeset es egyben
sz6rakozâsât. 1880-ban Magyarpecskan is megatakutt a hetyi Takarekpenztar.
majd 1883-ban megindutt az Arad-Pecskai vasul az Arad-Csanadi Egyesi.ilt
vasutak kereteben, metyet kesobb meghosszabbftottak Battonya fete. lly modon
nemcsak a szemetyi forgatom, hanem a teherforgatom szamara is 6riasi
jetentosegget bfrt. A pecskai tarsadatmi etetben is jetent6s valtozasok ktivctkeztek
be. 91 A XIX. szâzad ets6 evtizedeiben a takossag tobbsege paraszt csaladokb61
âllt a szâzad vegere, illetve a XX. szazad elejere mar jelentosen megnott az
iparos, kereskedo es ertelmisegi reteg. A polgarosodas eloretoresevel eros
ki.izdelmek kezdenek kibontakozni nemzeti es osztaly jelleggel. majd a XIX.
szâzad utols6 negyedeben a roman es a magyar lakossag politikai bcallitottsaga
etesen elki.ităni.il. A pecskai românsag reszt vesz az Arad megyei romansag
kăzti.ik a pecskaiak is a potitikai mozgalmakban Az els6 vilaghaborut ktivetoen
a Român Nemzeti Partal tâmogattak, amelynek eros helyi bazisa volt a
Szociâtdemokrata Part pecskai tagozata.
Az 1999-ben megjelent magyar r6mai katolikus egyhaz tortencte.
apr6tekos m6don fetdotgozza az egyhaz szerepet. az egyhaz aliai vegzett
tevekenyseget, egyesi.ileteit, az iskolâk tărtenetet es a szazad vegen kiizrcadott
Iskolai Ertesft6kben meg tovâbbi reszletes informaci6kat kaphatunk az iskolak
91
tărtenetere vonatkoz6tag, ametynek reszletezesetol ez alkalommal eltekinti.ink.
A magyarpecskai iskolâkba jâr6 tanul6k 90 %-a magyar es mindossze a
fennmarad6 10 %-a nemet, sztovâk es roman volt. 1890-ben Magyarpccskan
osszesen 656 fă iratkozott be az als6varosi, a felsăvarosi es a tanyasi iskolakba.
A pecskai kăzoktatâs egeszen a szâzad vegeig megmaradt a negy majd
a hat etemis nepiskota szintjen a tanyasi iskolakkal egyi.itt. Magyarpecskan mind
Românpecskân gazdasâgi szakiskola megnyitâsât terveztek, azonban egyik sem
val6sult meg. A românpecskai gărăgkeleti iskolâkra vonatkoz6 adatok viszont
eleg hiânyosak es feldolgozattanok. Az 1848-49-es forradalom es szabadsagharc
utân az iskolai letszâm 100 fă kări.il mozog. Az iskolai latogatottsag gyengebb.
mint a magyar iskolâkban. 1864 utan javul, miutân ismet ket taneros az iskola.
a tanul6k letszama 249 fă. Ekkor mar a felekezeti eterni iskola mellett inaskepzo
vasârnapi iskola is mGkodik. Majd az elso vilaghaborut megelăză evektol a
român tanft6k reszt vettek a Roman Tanft6k Egyesi.iletenek idăszakos
tanacskozâsain ahol m6dszertani etăadâsokat tartottak, iskolai i.innepetyek
szervezesevet jarultak hozzâ a kozosseg mGvelădesehez. 93 Az egyhâz es az
iskola mellett a mGvetădest szotgâltâk a ki.ilănbăză egyesi.iletek, kărok,
kănyvtârak. Românpecskân mar a XIX. szâzad kăzepen megalakult az Olvas6kăr,
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Magyarpecskan az Ipartesti.ilet szekhazaban mfikodott az Olvas6 Egylet. 1887ben alakult meg a magyarpecskai Tfizolt6 Egylet, 1896-ban a Polgari Kăr, majd
a Kaszin6 es 1911 jott letre az bnsegelyezo Egylet. Mind a magyar, mind a
roman iskola mellett letezett konyvtar a tanft6k es a tanu16k szamara, amelyek
szolgaltak a pecskaiak mfivelodeset. 9~ Az alabbi ta.blazat mutatja a ket telepi.iles
nepessegenek alakulast 1900-1941-ig
Evszam
1900
Evszam
1941

Magyar Pecska

Roman Pecska
9

OOO

8284

bssznepesseg
15068

Magyarok

Romanok

Nemetek

Egyeb

7188

6976

181

315

Vegi.il a mfivelodesrol sz61va mindenkeppen hangsulyozni szeretnem,
hogy Magyarpecskan 1930-ban egy 58 tagu ertelmisegi-, iparos-, kereskedoes foldmfives fiatalokb61 a.116 szfnjatsz6 es tanccsoport alakult, peldaertekfi
mukodesi.ik, mintegy 52 even kereszti.il egeszen 1982-ig szolgalta a
kozmuvelodest. A magyarpecskai szfnjatszas erâsftette a magyar nemzetisegi
tudatot, apolta a magyar anyanyelvet, hagyomanyaikat. 95 A vizsgalt telepi.ilesek
kozi.il csak Pecskan el jelentosebb szamban roma nepesseg de sajnos nem sok
adat :iii rendelkezesi.inkre. A magyarpecskai ciganysoron es a romanpecskai
kokotan, elki.ilbnftett reszen elnek egyi.itt csoportosan, sajnos igen rossz
kori.ilmenyek kozott kis putrikban. Nagy reszi.ik roman ortodox vallâsu Nehany
csalad mint a Krajcar, Rostas, es az Idulok hazat epftettek maguknak a varosban
es elki.iloni.ilve lakik a csoportosan egyi.itt elo roma tarsait61. Foglalkozasuk az
osi 16 es allatkereskedes, tollkereskedes, haztapasztas es muzsikalas es a
rezmfivesseg. Nepesedesi.ik szapora, csaladonkent 4-5 gyermek. A helybeliek
szerint tanulekonyak, nincs veli.ik ki.ilbnăsebb problema 96 •
Ebben az evben azaz 2004. aprilis 7-en Magyarpecska es Romanpecska
varossa egyesi.ilt. Lakossaga ăsszesen mintegy 11400 fâ. A 2002-es
nepszamlalaskor 6717 roman, 3825 magyar, 763 roma es 130 egyeb nemzetisegfi
lakost frtak ossze. Az oktatas 13 epi.ileteben 409 6vodas, 637 elemi iskolas,
616 gimnaziumi tanu16 es 220 kozepiskolas, valamint 66 szakiskolas diak tanul,
80 %-uk roman, 20%-uk magyar nyelven. 97

Nagypereg romanul Peregul Mare regi neven Nemetpereg, Deutschpereg
Nagypereg azert lett elâbb Nemetpereg, mert a kăzseget a Pereg
pusztab61 kihasftott reszen 1851-52-ben Als6- Austriab61 erkezett nemet
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telepesekkel telepftette a magyar kirâlyi kincstari uradalom 98 • A nemetajku
telepesek elăbb haszonberlăk voltak, akik vagy nem tudtak. vagy nem akartâk
fizetni a haszon-bert, es egy ido utân tovabb mentek. Kesobb ugyancsak Als6Ausztriab61 nemet, 99 Csehorszagb61 cseh. es a Felvidekrol szlovâk csalâdok
telepedtek le, 100 akikhez meg erkeztek Torontal megyei nemetek. Kesobb a XIX
szazad vegere kăl-tăztek be a magyarok es vegill a român anyanyelvGek. A
nemetek letelepede-senek tărtenetet egy nemet nyelvG monografia osszefoglalja.
de a betelepillă szlovaksâg, illetve a kesăbbiekben betelepi.ilo romanok tortenete
teljesen feltâratlan. Îgy alakult ki Nemetpereg ma is igen vâltozatos kepet
mutat6 kăzsegge kUlănosen anyanyelvi es a vallasi felekezet szempontjab6I.
Egyhazi szempontb6I a nagyperegi r6mai katolikus vallasu nemet
nepesseg 1892-1856-ig Pecskăhoz. 1856-1869-ig Nagylakhoz. 1869-19~0-ig
Battonyăhoz tartozott. 101 A trianoni hat.ir utan a nagyperegiek a tcmesvan
pi.ispăkseghez kerilltek, illetve az aradi esperesi keri.ilethez. amelynek szekhclyc
tăbbnyire Pecska volt. A battonyai Historia Domus szerint 1869-ben
Nemetperegen ăsszesen 578 r6mai katolikus hfvât tartottak szamon. mivel a
battonyai ramai katolikus egyhăzkozseghez csatlakoztak. Nemetpcreg filiâban
minden măsodik vasamapon es a ha.rom f6Unnepen ( Karacsony. Husvct.
PUnkăsd) tartottak miset, valamint a templombucsu Nagy szent Terez i.innepen.
Es minden evben majus 16-an tartanak kănnenetet Nepumuki szent
Janos szobrahoz. Szinten a battonyai Historia Domusban olvashatJuk hogy
1891-ben Nemetperegrăl, azaz Nagyperegrăl tăbb foldmGves csalăd kivandorolt
Amerikaba a jobb megelhetes remenyeben. 102
A kăvetkezăkben tekintsilk
adatokat 1880- 1930: 183

Evszam

ăt

a Nagyperegre vonatkoz6

tărteneti

statisz1ikai

1880

1890

1900

1910

1920

1930

nemet

328

565

568

586

570

610

magyar

476

57

97

105

szlovăk

45

448

493

29

mas

326

389

315

643

810

538

1275

1459

1473

1363

1380

1498

bsszesen
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72

278

A kovetkezâkben kozreadunk egy tâblâzatot, amely âttekintest nyujt Nagypereg
nemet, szlovâk, magyar, român nepessegenek felekezeti megoszlâsâr61.
Evszâm

r. katolikus

1858

1877

1900

1916

1940

1948

982

943

764

750

712

579

142

286

262

235

239

reformâtus
ortodox

2

8

37

218

421

586

481

1570

1517

mas

101

114

411

Osszesen

1083

l 199

1459

Ezt a tâblâzatot hasonlftsuk
lassal:

ăssze

1441

a mai 2004-es etnikai, felekezeti megosz-

Etnikai megoszlâs

Vallâsi Felekezet

Român

299

ortodox

271

Magyar

38

reformâtus

93

Nemet

78

r. katolikus

149

Szlovâk

329

g. katolikus

355

Cseh

68

evangelikus

14

Ruten

2

baptista

9

Roma

23

pi.inkosdista

8

Ukrân

63

A tobbnemzetisegu, vegyes lakossâgu telepi.ilesnek negy temploma
epi.ilt fel es egy imahâza. Elsâkent, mint âltalâban a nemet anyanyelvu
beteleptilâk epftik fel r6mai katolikus templomukat 1878-ban, amely 1879
okt6ber 15-en kertilt felszentelesre a battonyai esperesseg alta!. 104 1913-ban
epi.ilt fel a refonnâtus templom, amely a cseh es a magyar kozosseg egyhâza.
1921-23-ban a szlovâk anyanyelvu nepesseg folepfti gorog katolikus egyhâzât,
amely ma ăsszesen 375 fot tart nyilvân, akik valamennyien szlovâk anyanyelvuek.
Vegtil pedig 1940-ben feleptilt az ortodox templom, amely a beteleptilt
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roman illetve a szlovak nepesseg egy reszenek egyhaza lett. Majd a masodik
vilaghabon1 utan I 957-ben felepUlt a baptista imahaz is. 10~ A nagyperegiek elso
tanft6ja a Mahren-bâl erkezâ szlovak Martin Szaucsek volt. 106 Az iskola 1864ben epUlt fel, aho! nemetul es szlovakul oktattak. A nemet anyanyelvu
nagyperegi kăzăsseghez 1869-ben Becsbâl erkezik meg Heinrich Waigan tanft6juk.
de 1941-1962-ig Nagyperegen szlovak nyelvu iskola is mukodătt 107 •
Az 1970-es evektâl a telepUles folyamatosan kezd elneptelenedni.
nepessege folyamatosan csăkken A kicsiny telepUlesen elâknek jelenleg egy
iskolaja van, aho! fakultativ m6don lehet tanulni nemetul. :im alig van
iskolaskon1 gyennek a faluban. A telepUles elăregedese jelenti a legnagyobb
veszelyt, Jelenleg 140 haz. illetve porta Uresen :iii, mert tulajdonosai elk(Jltăztek.
vagy meghaltak. 108 A telepUles adotts:igait tekintve lenyes megjegyezni. hogy
nepessege kezdetektâl foldmuvelessel foglalkozott. de az :illattenyesztesre îs
nagy hangsulyt fektettek, mert gyonyăru szarvasmarh:it es igen szep lovakat
tenyesztettek. Nagypereg. mint Mezâhegyeshez tarloz6 puszta nepesUlt be.
amikor a II. J6zsef alta! 1785-ben alapftott menes intezete :iltal a puszta is
benepesUlt. Ma viszont egyaltal:in nincs legelâjUk, f6 tevekenysegi formanak
marad a folmuveles, es a năvenyter-mesztes.
A mai Nagypereg nepessegenek a vallasi felekezeti megoszlas:it
mutatja, hogy a
kicsiny telepUlesnek, mint mar emlftettem van ncgy
temploma: nemet ramai katolikus, a gărăgkat6likus. a reform:itus es legvegUI
az ortodox. A nepesseg vallasi felekezeti megoszlâsa szempontjab61 szokatlan.
mondhatnank, hogy a nagyperegi szlovak nepesseg egyik specifikus jegye.
hogy 80% -kuk ortodox vallasu, a maradek 20 % pedig a gărăg katolikus.
Helyben csak a gărăg katolikus lelkesz lakik. 109 A reform:itus lelkesz a
szomszedos Kisperegrâl, a r6mai katolikus lelkesz Pecskar61 es az ortodox
lelkesz Aradr61, vagyis mas egyhazkăzsegbâl jar at Nagyperegre. A csehek es
a magyarok reformatus vallasuak es tenneszetesen a românok ortodox
vallasuak. 110 A telepUlesen egy kăzăs temetâ letezik. A sfrfeliratok nagyobb
resze nemetnyelvu, kisebbik fete szlovak nyelvu. A nemet es a szlovak nyelvu
sfrfeliratokhoz tarsulnak, a roman illetve a magyar nevek. A faluban jelenleg
mukădik egy muvelâdesi haz, konyvtar, 6voda es egy roman nyelvu altal:inos
iskola ăsszesen 100 tanul6val. 111 Helyben levâ polgarmesteri hi vatala negy
nyelvet ( roman-magyar-nemet-szlovak) beszelâ szemelyzetevel igyekszik ârizni
mind azt, amit meg lehet a jăvănek a kăzăs Eur6panak.
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Tornya romanul Turnu
A kozepkori telepi.iles Torony telepi.iles 1596-ban vegleg elpusztult es
a kovetkeză szazad elsă feleben racok szalltak meg es a regi Torony nevet
a Tornya alak valtotta fel.A torok kiGzese utan Mak6val, Battonyaval es
foldeakkal egyi.itt negyedik helysege volt az ujranepesi.ilt Csanad varmegyenek.
Nepessege 1728-ban a Bansagb61 erkezăkkel szaporodott es 1734-ben osszesen
53 hazat frtak ossze a faluban, de a nepesseg egy resze 1735-ben elkoltozott
a Temes varmegyei Szălăsre. 112 1742-ben a kincstar a mulinai uradalomhoz
kapcsolta, amikor a helyseg 34 hazb61 allt es lakosai mind szerbek voltak. Az
uradalomnak akkor osszesen 221 ft-nyi jovedelme volt a falub61. Majd 1752ben a kincstărt61 megvăsarolta Marczibănyi Lărinc, aki mezăvarosi rangra
emelte es lakossăgăt magyar nepesseggel szaporftotta. Ugyanakkor keszi.ilt el
pecsetnyo-m6ja, melyen hărom templom tomya lăthat6" Tomya mezăvarosanak
pecsetje 1752" felirattal A Marczibanyi csalăd pampas kastelyt, 1753-ban r6mai
katolikus templomot es iskolăt epftetett. 113 A XVIII. szazad vegen Tomyar61
22 katolikus csalad koltozott at az egy negyed merfoldre levă Battonyăra.
1810-ben Tornya r6mai katolikus leanyegyhaza, Battonyănak, amikoris osszesen
871 magyar r6mai katolikus hfvăt frtak ossze es a pecskai keri.ileti esperesseghez
tartozott. 114 Tornyan. sajnos a Marczibanyi csalăd alta) epftetett kastelyt 1938ben lebontottăk, annak csupăn egy kisebb epi.ilete maradt fenn napjainkig. 115
A r6mai katolikus templom alatt epi.ilt a Marczibănyi csalădi kripta,
amely meg ma is lathat6, igaz feldult, elhanyagolt ăllapotban. A kriptaban
talalhat6 mărvănylapokon olvashat6 Marczibănyi Lărincz kiralyi kamaras, aki
meghalt 1768-ban, es a tobbin csak az 1792, 1834, 1872, 1850 --es evszăm.
A tornyai kastelyt a Marczibanyi csalăd Justh Gyula mak6i orszaggyGlesi
kepviselănek ajandekozta, akinek a tulajdonaban maradt egeszen az 1930-as
evekig. Annyi bizonyos, hogy Tomya 1762-ben egy Csanad varmegyei virăgz6
mezăvaros es a r6mai katolikus plebăniăjăhoz tartozott, mint fi6k Battonya
es Pecska mezăvârosok is. Tomyăn 1827-ki orszagos osszefrăskor ăssznepessege:
2650 lelek, melybăl 650 r6mai katolikus vallasu magyar es 2000 pedig
gorogkeleti vallasu, akik szerbek es romănok. bsszesen 362 hazat frtak
ossze. 116Tornyar61 a katolikus magyarok evente ketszer indftottak gyalogos
zarandoklatot Maria Radnara es a kornyek nevezetes bucsujar6 helyeire. A
szazadfordul6 tajan Tornya telepi.iles mellett a Pecskara vezetă ut menten, egy
libalegelăn, amil a „papok foldjenek" neveztek, mivel a tornyai lelkipasztorok
jovedelmehez tartozott egy Tornyăn szolga16 leănynak megjelent SzGz Maria,
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aho! forrasvfz is fakadt, ahol azutân a tornyaiak kutat astak. A tornyai
nephagyomany szerint ezen a helyen csodas esemenyek es gy6gyulasok is
bekovetkeztek. A helybeli plebanos azonban lebontatta a kozben kegyhely kt,re
epi.ilt palankot es a kezdetleges kâpolnat. Majd a trianoni hat.ir sem kezdvezett
a csodaknak, amely azutân feledesbe meri.iii. A rendszervaltas utan felelevenftettek
a helyi tornyai legendât, amit a mai egyhazvezetes sem engedelyez. am a
tornyaiak szerint az 6 multjuk resze, amelyhez szeretnenek ragaszkodm. II '
Az 1892-es evi nepszamlâlas adatai szerint Tornyan osszesen 2368 fot
frtak ossze, melyb61: 1453 magyar, 51 nemet. 34 szlovak, 495 roman es 332
szerb.
A văros tulajdonaban mintegy 4377 katasztralis hold volt. I 908-ban
Tomya pecsetjen „Tornya kozseg" olvashat6. vagyis azi Jelcnti, hogy a
varosb61, kozsegi statuszt kapott. II8 A trianoni bekeszerzodes tragikusan
erintette Tomya nepesseget. mivel mellette huztak meg a trianoni hatart fgy
Tomya es Pecska Romaniâhoz keri.ilt. Battonyat61, az addig gazdasagilag jtll
fejl6d6 terrneszetes vonzăskorzetet elszakftottak. De nem csak gazdasagilag
erintette rosszul a hatâr megvaltozasa Tornyat es Pecskat, hanem a csaladt
kapcsolatokat is korlatozta, mivel nagyon sok tornyai roman, szerb csaladb61
a fiuk Battonyăr61 hoztak felesegeket, illetve a lanyok Battonyara mentck
ferjhez. 1I9
Egy a faluban talalhat6 foton a pecskai jaras kozsegeinek a
polgarrnestereit lâthatjuk, tobbek kozott Banes Vasile-I. aki Tornya kozscg
polgarmestere volt az 1930-as evekben. 120 1968-ban mivel a korabbi Tornya
mez6varosb61, majd kozsegb61 Tomya faluva min6sfteset meg ma sem crtik
az ott el6k. Ma Tornyan nincs kozsseghâza. nincs polgarmester.
A tornyaiak els6 szerb temploma minden bizonnyal 1742 es 1753
kozotti evekben epi.ilt. Minden val6szfnuseg szerint 1742 utan romanok is
csatlakoztak a mar Tornyan el6 szerbekhez. A ma is meglevo roman gort,gkeleti
templomuk 1812-ben epi.ilt. 1864-ben, amikor a roman ortodox egyhaz t,nall6
erseksegge alakult a szerbek 1879-ben uj templomot epftettek maguknak.
miutan a roman kozosseg kartalanftotta a szerbeket. A regi koz()s szerb-roman
templom. a roman egyhaz kozosseg tulajdonaba ment at. Tornyan 1850-ben
ket iskola mukodott egy r6mai katolikus magyar iskola 75 tanul6val es egy
gorogkeleti szerb-roman iskola 24 tanul6val. 121 A ketto kozi.il a szerb iskola
1962-ben si.int meg, a magyar iskola pedig az 1990-es evekben, a szi.ilok
igenyeltek a kifejezetten magyar iskolat. Most azonban sajnos nincs annyi
gyermek amennyi egy osztâly beindftâsât Iehet6ve tenne. 122 Tornya falu mai
nepessege osszesen: 1251 f6, melyb61 837 gorogkeleti vallasu roman es szerb,
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347 f6 r6mai katolikus vallasu nagyar, 60 f6 egyeb vallasu. 123 A tornyaiaknak
mara maradt az egyetlen roman iskola, nem helyben lak6, Aradr6I bejar6
pedag6gusokkal keves gyermekkel. A valamikori viragz6 Tomyan ma is all a
haram templom, azonban helyben lak6 lelkesziik egy sincs. Ket temet6jiik van
az e!s6 a ramai katolikus magyar temet6, a masodik a kozos szerb-roman
temet6. A kozos temetoben a sfrfeliratok szerb illetve roman nyelvuek, jelzik
a ket nemzetiseg egyhazi es egyben csaladi kozos multjăt.
Mindenkeppen hangsulyozni szeretnem, hogy a kutatăs sorăn az
egyiitteles legszebb peldai kozze sorolhat6 Pecska, Nagypereg es Tornya
telepiilesek vegyes nepessegenek egyiittelese, aho! az emberek megtanultak
tiszteletben tartani a măssagot vallăsban, nyelvben, szokăsban. Tettek ezt ugy,
hogy a roman megtanult magyarul, a szerb megtanult romanul es magyarul,
a szlovak magyarul es romanul, a nemet romanul es szlovakul. Az ezeken a
telepiileseken tapasztalt egyiittelesnek a legnagyobb hozadeka a tobbnyelvuseg
volt, evszăzadokon keresztiil, amire altalăban a volt szocialista ăllamokban nem
vigyaztunk elegge, mert nem konzervaltuk ugy, hogy az asszimilăci6 ne
gyorsuljon fel es kozben folyamatosan inkabb csak az egynyelvuseget tămogattuk
es osztonoztiik.
bsszegzesiil megăllapfthat6, a nepszămlalasi adatokb6I kiindulva, az
iskola es az egyhăz fon tos szerepet vallalt a nyel vhasznălat megvăltozăsa
ellenere (nehany telepiilesen) is mind azt bizonyftjak, hogy a magyarok
romănok, szerbek, szlovăkok, nemetek a betelepiilest6I kezd6d6en egeszen
1920-ig tăbbnyire megoriztek meghatăroz6 tobbsegi szerepi.iket az adott
telepiileseken Majd l 920-t6I 1948-ig kisebb-nagyobb elteressel, identitasuk
megorzese szempontjab6I egy stagnal6, vagy eppen felfele fvel6 idoszakot eltek
ăt es egyben egyes telepiileseken megindult a nyelvcsere folyamata, amely mara
măr szinte befejezodott. A gyermekek mar nem sajatftjăk el a csalădban a
roman, a szlovak, a nemet vagy a szerb nyelvet. A kiskăzăssegekbe:1, azonban
l 948-t6I napjainkig a falu folyamatos elăregedese reven lăsd, Nagyperegen,
Tornyăn a magyar, szerb, nemet, szlovăk anyanyelvi iskolăk megszunesevel
az elkezd6dott a nyelvi asszimilăci6 fokoz6dik. Am a nagyobb telepi.ileseken
is, mint T6tkoml6s, Elek, aho! meg van roman, szlovăk anyanyelvet oktat6
iskola, ott sem beszelik az anyanyelvet a csaladban, vagyis a gyermekek măr
nem hozzak a csaladb6I az iskolăba a roman, vagy a szlovăk anyanyelvet.
Pecskăn sajătosan reszben pozitfv peldakent kell kiemelniink, mert van helyben
magyar nyelvu iskola es gimnăzium, csak a magyar gimnaziumban evr61-evre
csokken a letszam, măr nem tudnak beindftani egy e!s6 evfolyamos gimnaziumi
osztălyt. A gyermekek a csalădb6I hozzak magukkal a magyar anyanyelv
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ismeretet, de a tovâbb tanulâs erdekeben inkâbb a român gimnâziumot valasztjak
a tanul6k.
A magyarorszâgi telepi.ileseken lâsd Mehkerek, T6tkoml6s, Elek. az
anyanyelv fejl6dese egyâltalân nem tartott lepest a civilizaci6 fcjlodesevel.
megrekedt a csalâdi eleten beli.iii legegyszerubb, kommunik.lci6 szintjen.
Azonban az anyanyelvi.iket a csalâdban mar csak a mehkcreki gyermekek
sajâtftjâk el. A româniai telepi.ilesek kozi.il Nagyperegen es Tomyfo a falu
eloregedese, a nepesseg csăkkenese jelenti a legfobb gondot. Az egyh,izak
ugyan az identitâst hordoz6 legfontosabb intezmenyeknek megmaradtak. de
helyben nem leva lelkeszek magukra hagyjâk telepiileseiket. Az egyetlen roman
âltalânos iskola nem oktatja a magyar, szerb. nemet nyelvet. tehat a valamikori
Nemetpereget es Tornyât az egyi.ittelesnek a legszebb peldait az asszimilaci6
felgyorsulâsa fenyegeti. Az osszes telepi.iles kăziil Magyarpecska a pozitiv
kivetel. A nyelvet elsajâtftjâk a csalâdban, a kezdetektol rendelkeznek napjainkban
is eros r6mai katolikus egyhâzzal, altalânos iskolaval, gimnaziummal. helyi
onkormânyzattal. A kiskozsegek zârtsâga valamelyest biztosftotta az idcntitas
meg6rzeset, am a tradicionâlis kultura âtorokftese is kevcsnck bizonyult a
fiatalabb generâci6 elvândorlâsâval szemben. A român. a szlovâk. a szerb es
nemet anyanyelvi kultura pedig kizar61agosan a tradicionalis csal,id1 eletre
tâmaszkodhatott, amely a nyelvcsere folyamatanak elindulasaval. hatterbe
szorult. Mehkerek, Tomya, Nagypereg es Elek az 1920 majd 1945 utâni
elszigeteltsegi.ik, a periferiara keri.ilesi.ik miatt măr nem tudtak kapcsolatot tartani
a nâluk valamivel nagyobb, vagy eppen kisebb de azonos nyelvu, kulturalis
szempontb61 nagyon fontos esetleg fejlettebb, pezsgobb kulturalis kozpontokkal.
aho! jelent6sebb szâmu român, szerb, szlovâk, nemet nepesseg elt. ahol
mukădtek nepszeru, a kor szfnvonalât reprezentâl6 kulturâlis egyesiiletek is.
Egy tradicionâlis tâncmulatsagon kfvi.il, szinte semmi sem szfnesftette
a falusi elet egyhangusagat. T6tkoml6s szlovak nyelvu nepessege es Elek nemet
nyelvu nepessege eseteben igen nagy torest jelentet a szlovak illetve nemet
lakossâgcsere. A lakossâgcserenek kăszănhet6en lattuk a nepszamlâlâsi adatok
szerint alig maradt Eleken nemet nepesseg, Sulyosan erintette T6tkom16st is
a szlovak lakossâgcsere, amelynek kăvetkezmenyekent a szlovâk anyanyelvu
lakossâg mintegy 3254 f6vel csăkkent.
A magyarorszâgi telepi.ilesek tăbbsegeben a nemzetisegi identitâs a
tobbseg eseteben mâra megfoghatatlanna valt, vagy eppen nagyon szomoru
emlekeket ebreszt. Sok esetben a szegenyes nyelvtudason kfvi.il alig nyilvanul
meg valamilyen formaban, meg akkor is ha deklaraljak nemzetisegi mivoltukat.
A româniai telepi.ilesek eseteben sokkal er6ssebben el meg a nemzeti identitâs
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a kisebb nepessegi letszam es elszigeteltseg ellenere is lasd Pecska, Nagypereg,
vagy Tornya eseteben. A telepUlesek jăvoje, tovabbfejlodesenek eselye a
nepessegmegtart6 erejenek novekedesetol filgg, de mindenekelott a gazdasagi
rendszervaltas eredmenyessegetol is. Egy ilyen jovo eselyt adhat a vizsgalt
telepUleseken elo magyaroknak, romanoknak, szerbeknek, szlovakoknak es
nemeteknek es romaknak arra, hogy bazisintezmenyei, mint amilyen a helyben
levo polgarmesteri hivatal, iskola, kănyvtar, muvelodesi haz esetleg helyi
muzealis gyujtemeny es a felekezetek egyhazai tovabb tudjanak mukădni.
A kutatas eredmenyei meggyoztek bennilnket arr61, hogy az
identitasvesztes, a nyelvi asszimilaci6 es a nyelvcsere folyamatos terh6dftasa
ellenere is, mind a hat telepUlesrol megallapfthat6 ma is - a magyarsagr61,
romansagr61, szlovaksagr61, a szerbekrol es a nemetekrol - termeszetesen a
valamikori betelepUleshez viszonyftottan a nemzetisegi nepesseg tulsulya. A
telepUlesek jelleget a nepesseg vegyes volta ellenere is a nemzetisegek
specifikus jegyei, hatarozzak meg.
Az ut6bbi evek kutatasi eredmenyibol vilagosan kitunik, hogy az adott
telepUleseken, csak a legidosebb generaci6 kepviseloi tanultak meg a tobb
nyelvet (magyar-szerb-nemet-szlovâk), es kozăttUk talalunk csak magyarul,
romanul, beszeloket, a masodik generaci6ra, vagyis a kozepkoruakra, meg
jellemz6, hogy mindket nyelvet tanulta es hasznalja, majd az iskolaskorba erve
(orszagt61 filggoen) a magyar illetve a roman nyelvtudas tulsulya lesz a jellemzo
Hogy a felvazolt folyamatok az adott lehetosegek es kihfvasok kozott hava
vezetnek a hat telepUles eseteben, a kăzosseg jovoje szempontjab61 azt a
kovetkezo evek, jobb esetben evtizedek fogjak eldănteni. Bekovetkezhet egy
j6 iranyu vâltozas is az Eur6pai Uni6s elvarasok hatasâra, Bebizonyosodhat,
hogy a vegyes lakossagu telepUlesek legfontosabb kulturalis erteke a
tobbnyel vuseg,
Egy a magyar, român, szlovâk nemet, szerb anyanyelv, azaz a vizsgalt
telepUleseken levo mai nyelvâllapot megtartasat, esetleg megorzeset el6segft6
program kidolgozasa bizonyara nagyon hasznos lehetne a jov6 Eur6paja
szempontjab61 is.
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Ando

Gyărgy

PARTICULARITĂŢI ALE ARHITECTURII POPULARE DIN

ZONA CÂMPIEI DE SUD-EST A UNGARIEI.
PE MARGINEA A ŞASE LOCALITĂŢI DIN JUDEŢELE
ARAD(RO)ŞI BEKES (HU)
(PECICA, PEREGUL MARE, TURNU,
ALETEA, TOTKOMLOS, MICHERECHI)

Studierea localităţilor, a coloniilor. dar mai ales a dezvoltării clădirilor
este una dintre cele mai atrăgătoare, instructive şi, din acest motiv. foarte des
întâlnite subiecte ale cercetărilor privind civilizaţia materială a omului.'
Pe parcursul studierii etnografice a unei localităţi. cercetătorii - vrândnevrând - se întâlnesc prima dată, cu arhitectura, cu amintirile rămase despre
arhitectura populară. Prin arhitectură, aceştia îşi pot forma o imagine despre
societatea, economia, cultura acelei localităţi. despre rolul acesteia în regiunea şi
ţara din care face parte. Clădirile nu sunt doar însemnele unei epoci. ci şi
„monumentele" acesteia. Memoriile despre arhitectura populară sunt, de
asemenea, monumentele omului, luat ca individ. (Foto 1.)

I . ARHITECTURA POPULARĂ A CÂMPIEI DE SUD-EST (Alfold)
Factorii determinanţi pentru arhitectura unei zone pot fi împărţiţi în
trei categorii mari: l. cadrul natural-geografic, 2. factorul socio-economic. 3.
tradiţiile etnice. 2
Sfărşitul secolul XVII- începutul de XVIII este, de aceea, foarte important din
punct de vedere al arhitecturii populare, pentru că în jurul acestei perioade
datează momentul înlocuirii caselor de sub pământ (bordeie) cu cele de deasupra
pământului.

Cele mai vechi case ţărăneşti din Câmpie(Alfold) nu depăşesc 100150 de ani, însă particularităţile acestora păstrează majoritatea elementelor şi
tehnicilor medievale. Aceste tehnici consacrate au fost preluate de către
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arhitectura populară fără modificări sau cu modificări în beneficiul ei (ex. tehnica
pereţilor din nuiele).
1. Cadrul natural-geografic:
În regiunea investigată, cultura arhitecturală a fost determinată la
începuturi, în primul rând, de cadrul natural şi geografic, care a fost hotărâtor
atât la alegerea materialelor de construcţii, cât şi la utilizarea acestora la construcţia
caselor.
În câmpie, cea mai des utilizată tehnică de construcţie deasupra
pământului a fost cea a pereţilor de fire de trestie. În jurul parilor bătuţi în
pământ s-au făcut împletituri de trestie, iar exteriorul şi interiorul a fost lipit cu
pământ. Această tehnică arhaică s-a păstrat până în zilele noastre. O putem
regăsi la anexele gospodăreşti sau la realizarea coamelor de la case. În majoritatea
cazurilor însă, ce-i drept, ele nu mai sunt lipite cu pământ, ci cu mortar. Utilizarea
trestiei, o perioadă atât de îndelungată, s-a datorat proprietăţilor sale fizice
foarte bune, ea rezistând ca material chiar şi o sută de ani.
În privinţa pereţilor de pământ, în literatura de specialitate, se aminteşte
şi de tehnica de construcţie „ în stil de rândunicii' sau tehnica rândunicii, însă
pe parcursul cercetării noastre, în localităţile din Câmpie investigate nu am
găsit această tehnică , ea fiind cunoscută, din câte ştim, la Sarret.
În această parte a Câmpiei, cele mai răspândite case au fost cele cu
pereţii „bătuţi', lucrarea noastră acordând cea mai mare atenţie prezentării acestei
tehnici. Această tehnică este predecesorul unei tehnici utilizate şi în arhitectura
modernă, sub denumirea de cofraj(are). 3 (Foto 2-3)
Un al mod de construcţie a casei în zonă era aceea în care se utiliza
chirpiciul. Chirpici se făcea aproape în fiecare localitate din Câmpie, era practic
"cultivat", totuşi utilizarea lui nu a fost însă atât de răspândită precum a peretelui
bătut. Chirpiciul este predecesorul construcţiilor din cărămidă.
Cărămida arsă se folosea, la început, la zidirea bisericilor, a parohiilor,
iar mai târziu, la zidirea instituţiilor comunale, a caselor de „gazde" şi de bw-ghezi.
Acoperişul a fost realizat din paie, trestie sau şindrilă, iar mai târziu din
ţiglă arsă.

2. Factorul socio-economic
Studiul arhitecturii unei localităţi ne oferă ocazia să comparăm diferitele
etape ale dezvoltării, şi să aruncăm o privire asupra societăţii şi economiei acestei
localităţi.

Evoluţia

caselor de locuit, a locuinţelor nu trebuie privită ca un proces
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spontan, nu trebuie să ne imaginăm că apare un material de construcţie nou şi
mai bun, o tehnică mai dezvoltată pe care cei cu posibilităţi materiale o preiau.
şi dacă dă roade, aceasta se răspândeşte în localitate. În multe cazuri evoluţia a
fost forţată prin ordinele date de către autorităţi, cu referire la construirea de
locuinţe. O dovadă în acest sens este un ordin cu privire la construcţiile din
acea vreme, emis în 1800 de un moşier din Mezobereny . care reglementa
dimensiunile caselor, după cum urmează:
,,I. Casele să fie În aceeaşi linie dreaptă, lăţimea cel puţin J stânjeni.'
2. Înălţimea peretelui de un stanjen şi jumătate.

3.

Să

fie 2 ferestre spre stradă şi la 4 juguri de parte/'.

inălţimea interioară

a ferestrei de

2 jugun;

lăţimea

de I ½ j11g.

9. Case mai mari decât cele descrise la p1111ctele 1-2-3 se pot constrni, dar
mai mici, nu. " 7
Probabil că astfel de ordine, ce vizau construcţii unitare. au fost date
pentru fiecare locuitor al aşezării, deoarece casele ţărăneşti au fost construite
aproximativ după aceleaşi dimensiuni.
Casele ţărăneşti sunt expresia modului de viaţă pe care îl duc cei care
le locuiesc. Faţada şi amenajarea târnaţului indică, printre altele. starea materială
a proprietarului. În localităţile cercetate, acest lucru l-am sesizat cel mai bine la
Pecica şi la Aletea. Existenţa sau lipsa clădirilor anexe, gospodăreşti, ne indică,
locul unde se practica agricultura, adică în intravilan (Peregul Mare) sau extravilan.
la sălaş (Pecica, Turnu).
Localităţile Pecica, Turnu, T6tkoml6s şi Aletea aveau un sistem extins
de sălaşe. Excepţie face Micherechiul unde,spre deosebire de localităţile
menţionate, în anii 40 ai secolului XX. 8 existau doar 20 de sălaşe.
Formarea sistemului de sălaşe a avut loc în corelaţie cu schimbarea
agriculturii, prin trecerea de la creşterea animalelor pe terenurile extravilane la
cultura de plante, care a avut loc în unele localităţi deja din secolul al XVIIIlea, dar, în principal, din a doua parte a secolului XIX.
Această schimbare economică a obligat oamenii la realizarea unor
clădiri de locuit în exteriorul satului, care să le permită să stea afară la pământ.
Încă de la început aceste case au trebuit să fie construite din materiale rezistente
după modelul caselor din intravilan.
Lumea sălaşelor de la Pecica a cuprins 600 de sălaşe. Marii proprietari
deţineau terenuri de 50 ha, cei mijlocii de I O ha, iar cei mici, de 2-3 ha.
Nevoiaşii, zilierii lucrau la sălaşele moşierilor.
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Şi la Turnu se stătea la sălaşe,

aproape fiecare avea un sălaş, sâmbăta

şi duminica veneau în localitate, mergeau la biserică, apoi duminica se întorceau
înapoi.
În general în trecut aceste satele locuite şi de români aveau un număr
mare de locuitori în extravilan. Aceştia ori lucrau ca şi slugi la ferme, ori se
9
gospodăreau, în funcţie de posibilităţi, la sălaşele proprii, construite de ei înşişi.
Efectivul de animale era ţinut la sălaş, În oraş aveau cel mult o vacă de muls,
după cum am fost înformat la Turnu.
În societatea satelor de la câmpie, legat de studierea caselor, trebuie să
observăm o particularitate, şi anume că fiecare casă avea un proprietar;fiecare
sălaş un proprietar; adică nu existau aşa-numitele case lungi, în care sub acelaşi
acoperiş, trăiau mai multe familii (rude adevărate). Aici, tinerii locuiau împreună
cu părinţii, doar până când îşi construiau propria casă.
Apariţia, la finele secolului XIX-iea, a caselor de tip burghez în rândul
marilor proprietari ( cel mai vizibil la Aletea şi la Pecica), are la origini tot factori
econom1c1.
Şirul acestor exemple de factori socio-economici, care au influenţat
tipul de casă, ar putea continua.

3.

Tradiţiile

etnice

Opiniile clasice ale etnografilor sunt unanime în privinţa teone1 conform căreia casele de locuit, locuinţele, sunt rezultatul unui proces istoric.
La formarea tipurilor de casă caracteristice anumitor zone, regiuni, şi
au adus contribuţia mai multe popoare, deoarece se poate observa o îmbinare
a trăsăturilor şi elementelor, ce provin din diferite epoci, şi care s-au cristalizat
de-a lungul timpului.
De altfel, locuinţa este acel element al culturii materiale (a culturii
obiectelor) care a suportat cele mai pregnante schimbări economico-sociale şi
istorice. 10
În ultima treime a secolului XIX, pe teritoriul acestei regiuni de câmpie
s-a format o variantă cât de cât unitară a caselor de locuit, un tip de casă
purtătoare a notelor şi caracterelor locale 11 • În cele mai multe cazuri însă, din
înfăţişarea exterioară a casei nu reieşea dacă cei care o locuiesc sunt maghiari,
români, slovaci sau sârbi.
În fiecare aşezare, coloniştii, dacă erau de altă confesiune şi vorbeau
altă limbă, s-au stabilit într-o anumită parte a oraşului.
Clădirile şi le-au construit conform tradiţiilor locale sau le-au cumpărat
de la maghiarii care trăiau acolo. Atât românii stabiliţi aici, cât şi membrii
populaţiei de altă naţionalitate s-au adaptat la mediul geografic şi cultural exis106
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tent, fiind astfel lesne de înţeles, că modul de construire a casei, structura clădirii.
materialele şi tehnicile utilizate corespund arhitecturii tradiţionale a localităţii. şi
nu reflectă neapărat apartenenţa etnică a localnicilor. 12
Diferitele etnii au locuit în părţi separate ale oraşului sau satului, dar
de construit se construia la fel. Nu erau diferen,te între aceste nuclee de locuire.
se spunea la Pecica, unde a existat o Pecică Maghiar,i. o Pecic.i Român:i. o
parte slovacă şi una ,tigănească. (Populaţia ţiganească necesitf1 o investigare
separată.)

Aspectul românesc al caselor ţărăneşti româneşti dm Micherechi era
conferit nu atât de exterior, ci mai mult, de modul de amenajare interioară a
mobilierului şi de utilizarea elementelor decorative.
La Peregul Mare, unde convieţuiau gem,ani. slovaci. maghiari, cehi,
ruteni şi români, înfăţişarea exterioară a casei nu trăda acest aspect , cu toate
că şi aici exista o separare în teritoriu.( slovacii locuiau la margineil Silfului. la

sud

şi

vest, germanii în

două străzi).

La T6tkoml6s, această problemă nu a existat, deoarece populaţia
a fost omogenă din punct de vedere etnic. majoritatea dcţin:înd-o
slovacii evanghelici.
În ceea ce priveşte satul Turnu - sârbii, maghiarii. românii au !urnit
localităţii

separat, dar

şi-au

construit casele la fel.

În majoritatea localităţilor, diferenţa nu se observa pc plan etnic, ci pe
plan social. Moşierii gem,ani aparţineau, din punct de vedere social. celei mai
puternice clase, cele mai relevante exemple în acest sens fiind casele de gazde(
,,domneşti"), bogat decorate, de la Aletea.
În localităţile cercetate, casele fiecărei etnii se înscriu în tipului de casă
de la câmpie. Gospodăria relevă, în primul rând, situaţia materială a proprietarului,
modul în care practica agricultura, ocupaţia acestuia, mai puţin apartenenţa
etnică.'3

II.

CONSTRUCŢIA

1. Materialele de

construcţie

Una dintre cele mai importante caracteristici ale arhitecturii populare
este aceea că, întotdeauna utilizează numai acele materiale de construcţie care
se găsesc în mediul înconjurător, sunt accesibile şi care se pot exploata şi
transporta uşor 14 • Materiile prime de construcţie au fost, evident, detem,inate de
condiţiile geografice ale zonei, deoarece, la începuturile construcţiilor tradiţionale,
regiunea de câmpie oferea pământ, lemn şi trestie. Casele din nuiele împletite,
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lipite cu pământ sau lut (n. t.: în maghiară „paticsfalu") au fost treptat înlocuite
de cele din pământ bătut, din chirpici (văiugă), iar după primul război mondial,
de cele din cărămidă. Trestia de la acoperiş a fost înlocuită cu şindrilă, iar apoi
cu ţiglă.
Procesul de schimbare a decurs în aşa fel, încât în acelaşi timp
existau în localitate clădiri realizate din diferite materiale de construcţie 15 fiindcă,
de regulă, noile materii prime erau introduse de către familiile mai înstărite, în
vreme ce săracii continuau să le folosească pe cele vechi. Acest lucru dovedeşte,
încă o dată, că în alegerea şi utilizarea materialelor de construcţie, s-au impus
pe lângă factorii geografici, în bună măsură, şi factorii economici.

A. Materiale de
a.

construcţie

ce se

găseau

în localitate

Pământul

Pământul

necesar construcţiei, realizării pereţilor bătuţi, a fost, de regulă,
la locul construcţiei, în gospodărie, în capătul grădinii.
Dacă se construia un sălaş, groapa se săpa într-un loc mai ferit, unde
"" umblau a11i111alele, unde nu se intra cu căruţa.
Pentru construirea unei case de dimensiuni medii cu pereţii bătuţi a
fost nevoie de o imensă cantitate de pământ. Dacă socotim, pentru o clădire de
o lungime de 8,5-1 O stânjeni 16 şi de o înălţime de 1O juguri sau de 1O scânduri 17 ,
cu două camere şi bucătărie, trebuia exploatată, cărată, adunată cu lopata şi
bătută o cantitate de pământ mai mare de 15 m 3 • În locul de unde a fost scos
pământul a rămas, adesea pe o perioadă de mai multe decenii, o groapă uriaşă,
corespunzătoare cantităţii de pământ săpat. A durat mult până când această
groapă s-a umplut cu diferite materiale, precum baligă, deşeuri vegetale.
În anumite cazuri, şi aceste gropi mari şi-au avut rostul. Aş evidenţia
în acest sens o informaţie culeasă din T6tkoml6s, accentuând în„ă că, este
vorba de o situaţie specială, în acest caz.: ,, ne-am construit sălaşul în treizeci
extras

şi pregătit

şi şapte, iar groapa mai exista şi tn patruzeci şi patru, de aceea ne-am
amenajat în ea un buncăr Împotriva bombardamentelor''. Mai mult, în acest
buncăr

puteau fi ascunse, de soldaţii purtători ai diferitelor uniforme, alimentele
şi băuturile alcoolice, foarte valoroase în timpul războiului.
În cazul în care pământul de bună calitate, necesar pereţilor, nu se
găsea la locul construcţiei, ci într-o altă parte a localităţii, ca de exemplu la
Peregul Mare, la Turnu şi parţial la Pecica, oamenii erau nevoiţi să îl transporte
de la o anumită distanţă.
La exploataţiile comune de pământ, s-au format gropi mari, aceste
locuri fiind denumite, astfel, Gădrăs, Hlinfk-Agyagos, Jamina-Gădrăs etc.
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b. Chirpiciul (văiuga)
În localităţile investigate, am găsit informaţii referitoare la faptul că
văiuga era executată în fiecare localitate ea fiind folosită în anumite cercuri.
Locul executării cărămizilor de văiugă nu corespundea cu locul unde
urma să se construiască casa. Ele era făcute (uneori la comandă) în exploataţiile
comune ale aşezării. Marii proprietari, care îşi construiau case. doar îşi comandau
văiuga şi o transportau la locul construcţiei.
Însă nu toată lumea avea posibilitatea materială să cumpere văiugf1,
pentru o casă care avea două camere, cămară mică şi tindă fiind nernie de
10000 de cărămizi de văiugă 18 • Acesta este unul dintre motivele pentru care
utilizarea chirpiciului nu a fost atât de extinsă şi pentru care o perioadă relativ
lungă de timp au continuat să se facă pereţii din pământ bătut .
La Pecica şi la Micherechi, ţiganii erau cei care preparau chirpiciul. ii
văiugă

exploatau din groapa cu

sau groapa mare de

la"'ngă

pâdure.

Şi

la Peregul Mare s-au găsit şi se mai găsesc case cu pereţi de chi[Ţlici,
fiindcă şi nemţii, slovacii, maghiarii din sat au folosit în trecut văiuga. Slovacii
de aici numeau cărămida de chirpici „ val'ki".
La Turnu, chirpiciul era produs şi vândut într-o anume parte a aşezării.
numită

„ Gădrăsăk".

c.

Cărămida, ţigla

În comitatul Bekes şi Arad, valul de construcţii burgheze a pornit în
anii 1890, datorită, în mare parte, expoziţiei mondiale care a avut loc în 1896 la
Budapesta. Atât în târguri, cât şi în oraşe, precum Aletea, Pecica, Turnu. în
această perioadă - sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX - au apărut,
în ritm alert, construcţiile de case comune şi burgheze, făcute din cărămidă,
acest proces întârziind un pic să apară în localităţile mai puţin populate.
Proprietarii mai mari şi mai înstăriţi, care îşi permiteau, au trecut la
utilizarea acestor materiale de zidărit mai modeme, care permiteau realizarea
unei case mai rezistente şi mai masive, pentru acoperiş, începând să folosească
ţigle. Proiectarea casei în planul de bază a fost schimbată, cea mai evidentă
modificare fiind aceea, că pe partea dinspre stradă au fost proiectate două camere.
La proprietarii mijlocii, care se limitează la construcţia de case ţărăneşti,
repartizarea încăperilor casei rămâne neschimbată însă pe faţadă apar elemente
decorative tencuite, împrumutate de la casele burgheze, ex. Pecica, Aletea.(Foto

4)
Cei mai înstăriţi au putut achiziţiona pe loc cărămizile necesare pentru
construcţia caselor, mai ales că întreprinzătorii, pentru a satisface rapid pretenţiile
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de cumpărare ale clienţilor, au înfiinţat cărămidării şi ţiglării în fiecare localitate
mai importantă.
Exploatarea lutului a avut loc, de regulă, lângă exploataţiile de pământ,
deoarece se ştia că acolo se găseşte, în mod sigur, lut de calitate, folosit de mult
timp la construcţii.
Materialul exploatat a fost bine prelucrat, presat în formă, uscat timp
de o săptămână, după care a fost ars. La Turnu, cărămidăria a fost aşezată

peste

aşa-zisul
Şi

canal, iar

cărămida

se ardea cu tulei

la Peregul Mare a existat „cărămidărie".Potrivit informaţiilor prim-

făceau cărămizi au dat jos două hârle,te de pământ, au tnceput să
calce lutul, /-au amestecat cu sapa, l-au prelucrat, /-au uscat şi /-au ars.

ite cei care

Aici, necesarul de lut era stabilit de către proprietar, care dădea şi
paiele necesare pentru ardere, încât producătorul putea să reţină doar fiecare a
opta, a noua, a zecea cărămidă, pe care mai târziu le vindea.
Aceştia fabricau şi ţiglă. În memoria oamenilor de la Pecica, a rămas
întipărit numele cărămidarului Koncz.
La casele ţărăneşti, pe lângă materialele de construcţie tradiţionale, apare
de timpuriu şi cărămida arsă şi ţigla arsă.
Partea cea mai slabă a acoperişului din trestie a fost creasta, aici au
apărut primele infiltraţii de apă, aici s-au aşezat porumbeii şi alte păsări, distrugând
acoperişul,care în partea aceasta a început să putrezească cel mai repede. Pentru
a împiedica această degradare, pe creasta întregului acoperiş, au pus, din ambele
părţi, olane şi patru-cinci rânduri de ţiglă arsă.
O utilizare timpurie a ţiglei arse găsim şi la T6tkoml6s, unde era
folosită la acoperirea târnaţului lateral, construit lângă casă.(Foto 5)

d.Trestia
Trestia a fost cel mai important material de construcţie pentn. ţărani, în
arhitectura populară, fiind utilizat , în primul rând, la acoperiş. 19
Ca o chestiune interesantă, putem aminti faptul că, în anii 1800, în
Ungaria se cultiva trestie pe un teritoriu de 2,5 iugăre cadastrale 20 , o mare parte
a acestei cantităţi imense fiind folosită, datorită proprietăţilor fizice bune ale
trestiei, la construirea acoperişurilor de case. 21
Această regiune a Câmpiei de Sud-Est, zona Mureşului şi a Crişurilor,
nu a dus lipsă de trestie de bună calitate, pe care, populaţia stabilită aici a folosito, vreme de secole, la construcţii.
Trestia se putea găsi în hotarele aproape fiecărei localităţi sau pe malurile
apelor, ale râurilor, ale canalelor sau pe pământurile mai joase şi cu o umiditate
mai mare, numite Kisret sau Nagyret 21 •
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La T6tkoml6s, stufărişurile de pe malurile S.:ara.:er-lui au fost împărţite.
astfel, încât fiecare casă (gospodărie)- cel puţin cele care şi-au pern1is să cumperedeţinea un stufăriş de 1I 4 stânjeni pătraţi. 23
Trestia era recoltată iarna, când malurile S.:ara.:er-lui îngheţau.
Legat de tăierea trestiei, existau unităţi de măsură speciale:" un bra(
era cantitatea pe care tăietorul putea să o ţină într-un braţ; trestia ţinută cu două
braţe forma o „grămadă iar „trei braţe de trestie" formau „ 1111 snop" .~~
Snopul era legat în două părţi cu împletituri făcute din fire de trestii
mai subţiri. Snopii de trestie dintr-o exploataţie erau clădiţi într-o jireadă, iar
după seceriş erau transportaţi acasă.
Cei mai înstăriţi, sau cei care nu aveau nevoie de trestie - au secerat
terenul „ în parte" , încât şi cei săraci, care nu aveau în proprietate stufăriş,
puteau achiziţiona ieftin trestia necesară acoperirii casei 21 •
La Pecica ni s-a spus, că pe malul Mureşului exista stufăriş. dar trestia

se aducea mai ales de
mare Întindere.

lângă mănăstirea

Bezdin, unde erau

stufărişuri

dt·

La Peregul Mare, se mergea după trestie la canalul Zita, adică Fir, care
era la o distanţă de 6 km, şi era locul unde se putea secera cantitatea necesară.
Canalul se vărsa în Mureş pe direcţia Turnu - Peregul Mic - Bătania - Mezohegyes
-Nădlac.

La Turnu, trestia era achiziţionată din diversele părţi ale canalului, care
trece prin Bătania şi care a fost construit în 1884, sau de la aşa-numitul loc
,,Godrosok", gropoaie rămase de la exploataţia de pământ a localităţii care,
de-a lungul timpurilor, a fost inundată de apă, formându-se stufăriş.
La Turnu, oamenii îşi amintesc şi de faptul că mai demult se umbla
după

trestie În gramja Aradului.
La T6tkoml6s se spune că pe malul Szârazer-lui, trestia de cea mai

bună calitate se găsea în stuîarişul familiei Machan.

pentru că era groasă şi roşcată,
stratul exterior, de deasupra

Aceea era cea mai bună,
aceasta a fost cea mai potrivită pentru
al acoperişurilor, aceasta era pălăria

acoperişului.

Treptat.datorită

extinderii suprafeţelor cultivate cu plante şi datorită

răspândirii noilor materiale de construcţie şi de zidărie, cum ar fi ţigla, ardezia,
până în epoca noastră, au dispărut casele cu acoperiş de trestie, au dispărut şi

meşterii care le făceau, deşi utilizarea seculară a trestiei a dovedit că proprietăţile

fizice ale acesteia pot concura cu cele ale oricărui material de învelire a
acoperişului.
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e. Snopul de paie
Şi la Pecica, şi la Peregul Mare a existat odinioară acoperiş din snopi
de paie, care a fost numit acoperiş de paie sau de „sup ".
Şi la Aletea se pomeneşte despre acoperişuri de snopi de paie la casele
tărăneşti, în contextul înlocuirii lui, la răscrucea secolelor XIX-XX, cu cel de
şindrilă .. 26
La T6tkoml6s, nu au existat niciodată astfel de acoperişuri, dintr-un
motiv foarte simplu,şi anume acela, că, în comparaţie cu celelalte localităţi, în
T6tkom16s nu a fost răspândită, în cercuri largi, cultivarea secarei, aceasta fiind
cultivată, în primul rând, pe terenurile cu sol mai slab, nisipos şi cu loess, unde
grâul nu dădea roade. 27
Paiul secarei este mai gros, mai puternic şi mai lung decât cel al grâului,
datorită acestor proprietăţi putând fi utilizat la acoperişuri.
Treieratul secarei se făcea, după cea a grâului. Dacă paiul secarei se
dorea a fi folosit la acoperiş, treierarea acesteia nu se făcea cu maşina, deoarece
paiul ar fi fost sfărâmat ci cu hădărăul, astfel explicându-se cum de această
unealtă a fost utilizată un timp atât de îndelungat în localităţile unde se cultiva
secară.

Snopii de secară întinşi, în şir, pe pământul bătucit neted, erau bătuţi
cu spice. După ce, astfel, au căzut toate seminţele, snopii au fost
legaţi şi tăiaţi drepte la capăt. Paiul de secară netezit a fost pregătit, astfel, pentru
acoperirea caselor. 28
doar la

capătul

B. Materiale de

construcţie

aduse de pe alte meleaguri

Lemnul
În regiunea sud-estică a câmpiei, în localităţile investigate, lemnul a
avut un rol deosebit, cu toate că aici, natura nu a fost prea darnic'.\ cu acest
material. Deoarece materialul lemnos, necesar pentru construcţiile de casă, lipsea
din zonă, găsindu-se doar în pădurile de pe terenurile inundabile, el trebuia
achiziţionat 29 de undeva.
Schimbarea formei economiei, care a avut loc în zonă în anii 186070, prin trecerea de la creşterea animalelor la cultivarea plantelor, a declanşat în
rândul ţărănimii 30 , un val de construcţii, pentru care era nevoie de o foarte mare
cantitate de material lemnos.
Materialul lemnos necesar construcţiilor a fost adus la locul de destinaţie,
cu pluta pe râu.
Pe Crişuri lemnul provenit din pădurile judeţelor Arad şi Bihor a fost
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transportat la depozitele mai importante din zonă, printre care Gyula 11 , Bckcs.
Bekescsaba, Mezăbereny etc.
De asemenea, lemnul transportat pe Mureş, ajungea la Pecica, Nădlac
etc. Materialul lemnos necesar pentru construcţii se transporta sub forma unei
plute, în care au fost legaţi, cuprinşi, şi buştenii de stejar şi brad. La început.
această modalitate ieftină de transport, nu a fost reglementată, deşi comitalele
au primit deja în anul 1868 o serie de reclamaţii cu privire la faptul că apele
„Crişuri/or sunt de-a dreptul baricadate de lemnele care 1·i11
comitatele Bihor şi Arad"

c11

plwa din

Comitalul Bekes a emis o reglementare încă în acel an. introducând
o serie de restricţii în privinţa transportului materialului lemnos cu plutaJără să
ia însă în considerare interdependenţa economică existentă între câmpie şi zona
montană a judeţelor Arad şi Bihor.
Mai multe localităţi au solicitat atenuarea acestor restricţii, motivând
că aceasta este singura modalitate prin care localităţile ce duc lipsă de material
lemnos, să se aprovizioneze cu lemn de construcţii. ~
Transportul lemnului cu pluta, care s-a desfăşurat cu sau fără acordul
autorităţilor până la primul război mondial, a căzut victima luptei dintre două
interese economice: cea a exploatării forestiere din Arad şi Bihor, respectiv cea
a regularizării Crişurilor, care trebuiau să devină navigabile.
Între 1890-1900, plutaşii români au transportat din judeţele Arad şi
Bihor plute cu încărcături, corespunzătoare a 2-3 vagoane, de scânduri, şindrile,
crengi de mesteacăn pentru mături, lemn de construcţie tăiat, grape de ghimpe,
furci şi lopeţi de lemn şi le vindeau pentru bani, grâu, porumb şi untură de
porc. 33
În localităţile riverane mai mari de pe malurile Crişuri lor şi ale Mureşului,
s-au înfiinţat depozite de lemne. Depo:irul de lemne (plat:) de la Pecica, a fost
înfiinţat în 1880 de către Braun Ignăc şi datorită simţului economic al
întreprinzătorilor, s-a dovedit a fi o afacere foarte rentabilă. În 1886 depozitul a
fost reorganizat (extins), transformându-se în fabrică de cherestea 34 .
Faţă de Crişuri, unde transportul lemnului s-a desfăşurat până la primul
război mondial, pe Mureş au fost transportaţi butuci de lemn, la Pecica, până
prin anii 1930. 35
Iniţial, la Pecica materialul lemnos a fost asigurat din pădurile din
zona inundabilă (marginea Mureşului), găsindu-se la faţa locului stejar, frasin şi
ulm. Ce-i drept, brazi nu existau, aşa încât meştergrinda a trebuit să fie cumpărată,
gata ferestruim. Mai târziu, de la depozite se cumpăra materialul lemnos adus
cu pluta şi prelucrat. Lemnul ajungea cu pluta pe Mureş până la Szeged
1
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După desfiinţarea transportului

cu pluta, lemnul pentru acopenş a
fost transportat imţial de către moţ/ cu căruţa, de la Hălmagiu, iar mai nou
cu camionul. (Foto 6-7)
La Peregul Mare, oamenii îşi amintesc, că la începuturi şi lemnul de
salcâm a fost folosit la construcţia de acoperişuri, cel mai probabil, la locuinţe
mai mici. Cei de la T6tkoml6s susţin că, materialul lemnos, piatra şi varul, era
aduse de la Arad care era cel mai apropiat oraş mai mare, fiind situat la 50 km.
„La începutul anilor( 18) 70, la Kom/6s nu existau încă prăvălii de lemne, şi
dacă era nevoie de lemn de foc sau de construcţii, trebuia adus de la Arad sau
Pecica, sau de la Nădlad' 36 , de la depozitele de lemne. ,,Pnma prăvălie de
lemne a fost deschisă la 6 martie 1874 de către Heiszler şi Pollak, comercianţi

din

Nădlad' 37

•

Pentru cei din Koml6s, Aradul a fost adevăratul oraş mare, - pe vremea
aceea Csaba era doar un sat prăfuit - la Arad puteau întâlni clădiri mari,
imense, aici puteau fi văzute miracolele dezvoltării tehnice, lucru care a vrăjit
pe toată lumea.
Reîntorşi la T6tkoml6s, dacă vedeau ceva luminos, o lampă cu petrol
ce dădea lumină bună sau un foc mare, sau ceva asemănător oamenii spuneau:
Sviet 'i ako na Arad'e VJJlaiJ! (Luminează ca şi curentul de la Arad!) .Zicala se
păstrează până în zilele noastre, fiind utilizată şi astăzi.
La Turnu, memoria satului a conservat unnătoarele despre achiziţionarea
lemnului de construcţii: "pe atunci; sub acopenşunle de şindnlă nu se folosea

prea mult lemn, materialul lemnos necesar fiind adus cu căruţa de către
comercianţi ambulanţi; sau se cumpăra de către localnici din piaţa de la
Arad."

Varul
Varul a început să fie folosit, în principal, din secolul al XVIII-iea,
pentru vopsirea exterioară şi interioară a caselor. Unde se găsea calcar de bună
calitate şi în cantitate mare, acolo el a şi fost ars (stins). Cele mai multe cuptoare
de stins calcarul au funcţionat în Munţii BUkk şi în Transilvania, în partea de sud
a Munţilor Metaliferi; după stingere au fost puse, în general, de către moţi pe
căruţe acoperite cu papură sau prelată şi au fost duse în regiunile lipsite de
calcar. 38 După formarea noilor graniţe, în Ungaria, calcarul a fost transportat,
până la al doilea război mondial, în toată partea de est a ţării din satele Munţilor
BUkk, ajungând astfel prin Nyirseg, Hajdusâg până în judeţul Bekes39 • În
localităţile din România, în zilele de târg, putem întâlni şi astăzi vânzători de var
nestins. (Foto 8)
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Trestia
În unele zone din judeţul Bekes, unde nu exista trestie. aceasta a fost
transportată de pe extinsele terenuri de cultivare a trestiei din Nagysarret. mai
ales din zonele Veszto, Szeghalom, în prima fază cu pluta.io. iar mai târziu. cu
căruţele pe rază de o sută de km 41 .
Materialul feros
La T6tkoml6s până în 1860 fierul. cuiele şi cam toate produsele de
fier necesare au fost aduse de către „slovacii din ţinutunle de sus (n. t.: în
maghiară „ totok '') cu căruţe man; de la uzinele din ţinutunle de sus. iar aiâ(
la Totkomlos n.n.) debarasându-se de fier. şi-au umplut căruţa cu o cantitate
imensă

de

de

slănină,

fiind astfel intennediari i"ntre

comercianţii

de fier. respecti1,'

clisă. " 42

2. Meşterii ( ,,pereţari", dulgheri, trestieri, lipitori, sobarii)
În secolul XVIII-XIX, ţăranii din câmpie îşi construiau singuri casele.
la această lucrare participând întreaga familie şi rudeniile. vecinii şi neamurile.
Meşterii erau chemaţi doar la anumite lucrări - cum ar fi cele de schelărie a
acoperişului, punerea trestiei - şi doar de către cei mai înstăriţi_Ji
Construirea caselor ţărăneşti mai simple s-au realizat, până în prima
parte a secolului XIX, prin forţe şi cu mâini propriiJ.1. cu ajutorul rudelor şi a
vecinilor. Abia mai târziu, datorită modernizării tehnicilor de construcţie (schelăria
de acoperiş, etc), se formează specializările.
Încă de la început, procesele de lucru care necesitau cunoştinţe de
specialitate, erau efectuate de oameni competenţi, meşteri în construcţii de case
populare:" pereţarii"(cei care făceau pereţii n.n.). zidarii. dulgherii, trestierii, sobarii,
lipitorii.
Se puteau învăţa foarte multe şi de la constructorii de la oraş. În prima
parte a secolului XX, mai mulţi ţărani specializaţi, au învăţat modul de muncă
şi fazele de muncă de la meşteri învăţaţi, depăşindu-se faza anterioară, când
oamenii ca să-şi facă o casă apelau la rude şi la meşteri nespecializaţi, neformaţi,
După 1900 construcţia de casă a devenit o activitate specializată, ce
cuprindea toate etapele de construire a casei. 45
Cine au fost cei care au dat o mână de ajutor la construirea casei? La
T6tkoml6s de ex., şapte „pereţari"( vibijari) - patru dulgheri ( strechari), un
cuptorar( peciar), trei-patru lipitori (maziari) şi pe lângă aceştia, rude, vecini,
care au dat o mână de ajutor gratuit la construcţia casei.
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.._Pereţarii"

Brigada de pereţari avea, în general, 7 membri, dar ,conform datelor
găsite la Pecica„ putea avea şi 4, aceştia însă se angajau doar la realizarea unor
clădiri mai mici. La T6tkom16s, poziţia celor 7 pereţari ( această ierarhie interioară
a grupului este valabilă pentru toate localităţile investigate) a fost următoarea:
1. întreprinzătorul 46 (şef) st 'ochac, care avea sarcina să organizeze lucrările, să
negocieze onorariile şi să conducă lucrările
2. un săpător, care exploata pământul
3. un muncitor principal cu roaba, care ducea pământul exploatat din groapă
lângă peretele care se construia
4. doi muncitori principali cu lopata, care, în baza instrucţiunilor date de şef,
puneau cu lopata pământul şi tuleiele între scânduri
5. doi bătători (kijaii;is), care se ocupau de bătucirea pământului
Întreprinzătorul, şeful discuta cu proprietarul, despre mărimea casei şi
a grajdului etc, ce trebuiau construite, se înţelegea în privinţa dimensiunilor
47
fiecărei părţi ale clădirii - până în anii 1930 dimensiunile erau date în stânjeni ,
mai târziu însă s-a trecut la folosirea metrului - şi ceea ce era, poate, cel mai
important, stabilea onorariile. Tocmeala pe bani pentru lucru apare tot de prin
anii 1930, înainte de aceasta, proprietarii plăteau, de regulă, cu cereale (grâu sau
alte cereale, paie etc.).
Pentru fiecare gazdă care construia era de la sine înţeles, că, în afară
de onorarii, mai era dator să dea câte ceva brigăzii de pereţari.
Astfel în fiecare dimineaţă şi amiază era obligat să dea fiecărui membru
al brigăzii o „jumătate de def' de pălincă în sk/'eiiicka'8 , nu în păhărel (n. t.:
în maghiară „stampedli") , deoarece la Koml6s era o vorbă: La noi este atât de

mic

păhărelul,

Încât

suflătorul

de

sticlă

trebuia

să fi

fost flizic!

Mai departe, gazda era obligat să le mai dea, atunci când au ajuns cu
bătutul pământului la rândul cinci, o sticlă de pălincă şi o sticlă dt vin, şi nu
oricum, ci ascunzându-le într-unul dintre colţurile peretelui ce se construia, în
aşa fel, încât să poată fi găsite şi apoi scoase, cât mai greu.
Şi asta nu a fost încă totul, la sfărşitul lucrării, când brigada şi-a terminat
treaba, gazda şi familia acestuia i-au invitat pe membrii brigăzii la o tocăniţă şi
la o pălincă.
Când şeful şi gazda s-au înţeles, au ciocnit tot cu ţuică, pecetluind
astfel contractul încheiat.

Dulgherii - trestierii
Aşa cum am arătat deja, situaţia economică a unei localităţi a influenţat
în mare măsură caracterul clădirilor şi tehnica în care acestea se făceau. 49
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În localitătile
. mai sărace, s-au mentinut
. mult mai multă vreme tehnicile
de construcţie proprii arhitecturii populare şi modurile de construcţie tradiţionale.
iar specializarea constructorilor de case a întârziat mult sau nici nu a avut loc.
Diferitele faze ale lucrării au fost efectuate de aceiaşi"meşterl'. şi ei lucrau în
felul în care au învăţat de la părinţi, rude. aşa de exemplu. la Peregul Mare.
aceeaşi brigadă s-a ocupat de bătutul pământului. de schelăria acoperişului. de
dulgherit şi de pus trestia.
Din mărturiile vremii şi din amintirile infonnatorilor noştri mai în
vârstă, la T6tkoml6s, din a doua parte a secolului XIX şi până în prima parte
a secolului XX,adică până la răspândirea în sate a lemnului de construcţii
ferestruit, dulgheritul şi aşezarea trestiei pe acoperiş erau efectuate de aceiaşi
meşteri, numiţi strechar.
Odată cu apariţia şindrilei şi mai apoi a ţiglei-solz s-a schimbat şi
schelăria acoperişului, materialul de învelit acoperişul cerând o structurf1 de o
mai mare precizie, astfel încât cunoştinţele de specialitate ale unui meşter au
devenit o necesitate.
Cel care lucra la acoperiş era ajutat de cel puţin 3 oameni. astfel încât
brigada era compusă din 4 membri 50 .
Cât priveşte cele mai vechi materiale folosite la acoperiş. în Pecica în
trecutul îndepărtat a existat atât acoperiş de paie cât şi de trestie. La Peregul
Mare, de asemenea, s-au utilizat snopi de paie ( .. sttp ") şi de trestie. La T6tkoml6s
însă a existat doar acoperiş de trestie, explicaţia fiind aceea că secară nu se prea
cultiva, iar pe malul Szârezului a crescut trestie în belşug.
Plata meşterilor învelitori de acoperiş se făcea de către gazdă, până în
anii 20 ai secolului XX, în funcţie de stânjeni, onorariul stabilit trebuind să fie
plătit de atâtea ori de câţi stânjeni era casa.

Lipitorii
După uscarea pereţilor bătuţi, lucru ce ţinea până în toamnă sau până
în primăvara anului viitor, casa trebuia lipită, humuită.
În judeţul Csongrâd lipirea nu o executau oamenii meşterului zidar, ci,
pentru 3 chintale de secară 51 , oameni special angajaţi în acest scop(,,lipitori")
, aşa cum se întâmpla la proprietarii înstăriţi din T6tkoml6s, Pecica. Aletea.
La Turnu şi Peregul Mare lipirea o făcea fiecare în parte. (Asta,
bineînţeles, nu înseamnă că cei înstăriţi nu angajau lipitori.) După lipire unna
văruirea, lucru care a fost întotdeauna treaba femeilor.
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Sobarii
Executarea, construirea cuptoarelor a fost întotdeauna sarcina
meştemlw; deoarece necesita cunoştinţe tehnice şi practice, care nu permiteau
fabricarea acestuia acasă. Erau cunoscute două forme de cuptor: cel cu planul
rotund în formă de căpiţă şi cel de formă pătrată, ordinea menţionării lor relevând
epoca fabricării lor. Fabricarea celui de tip mai vechi şi anume a cuptorului
căpiţă, a fost văzută doar întâmplător de către informatorii noştri,ei fiind mai
bine informaţi în legătură cu cuptorul în formă pătrată, un tip mai nou. Sobarul
lucra, de regulă, singur, dar s-a întâmplat să-şi aducă ajutor pentru amestecarea
pământului. Avea o profesie respectată în rândul populaţiei, se spune despre el
că a fost mare meşter.
3. Mersul lucrărilor de construcţie
În localităţile investigate, cele mai arhaice clădiri au fost cele din pământ
bătut şi cu acoperiş de trestie.
Aceste tipuri de casă le-am găsit peste tot, de aceste case îşi aduceau
aminte cel mai bine oamenii, astfel de case au construit părinţii lor, în astfel de
case şi-au trăit viaţa.
Aceste tipuri de case de pământ i-au slujit, vieţi întregi, pe oamenii
care le locuiau, ele sunt de sute de ani, au existat din secolul al XVIII-iea până
în secolul al XX, şi există chiar şi în zilele noastre.
Aceste case dovedesc că, din punct de vedere tehnic, erau perfecte,
altfel oamenii ar fi trecut, în mod sigur, la case construite prin alte tehnici.
Tehnica, pur şi simplu, şi-a anticipat epoca. Normal, evoluţia a adus şi
utilizarea tehnicilor noi, precum cea a cărămizii din chirpici.
În paralel cu aplicarea tehnicii mai modeme însă, în cazul nostru
chirpiciul, a fost utilizată în continuare şi tehnica pereţilor bătuţi, probabil, din
cauză că preţul chirpiciului a reprezentat un impediment în folosirea lui.
Văiuga, în opinia noastră, este o tehnică de construcţie paralelă,
intermediară între tehnica pereţilor bătuţi şi casele construite din cărămidă arsă.
Văiuga a fost cunoscută peste tot, era clar modul de preparare şi utilizarea
acesteia, peretele bătut era însă mult mai răspândit. Situaţia este aceeaşi şi în
cazul materialelor de învelire a acoperişului, trestia şi snopul de paie fiind înlocuite,
la un moment dat, cu şindrilă. Şi în cazul introducerii şindrilei problema a fost
identică: şindrila a fost cunoscută, dar nu era suficient de răspândită, ci a existat
doar în paralel cu trestia şi mai apoi cu ţigla arsă.
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Casele populare
a. Bătutul pereţilor
Tehnica pereţilor bătuţi a existat în această zonă a Câmpiei, pe ambele
părţi ale graniţei, până în anii 1930 în intravilan, până în anii 50 ai secolului XX
în extravilan, până în 1946-47 la Turnu. Ea a fost utilizată de toată lumea, fără
nici o legătură cu apartenenţa etnică. Literatura de specialitate descrie această
tehnică şi mersul acesteia, astfel încât nici noi nu putem omite din lucrare
prezentarea cât mai detailată a acestui mod de construcţie, încercând să evidenţiem
atât asemănările, cât şi diferenţele dintre localităţi.
Brigăzile de pereţari erau compuse, de regulă, din membri permanenţi,
obişnuiţi unii cu ceilalţi, şi care lucrau împreună un „sezon", adică din primăvară
până în toamnă.

Pământul
După ce s-au înţeles cu gazda în privinţa dimensiunilor casei, de câţi
stânjeni lungime şi lăţime să fie, s-au înţeles şi despre data începerii, dar înainte
să-şi ducă uneltele şi instrumentele la faţa locului, conducătorul brigăzii pereţarilor
s-a dus la faţa locului, cu un săpător, pentru a face o groapă de probă. Săparea
gropii de probă era importantă pentru a vedea calitatea pământului pe care unna
să fie ridicată casa.
În cazul în care acesta nu corespundea scopului, se căuta o soluţie. La sălaşe
exista posibilitatea să se construiască cu o sută de metri mai încolo. În cazul
intravilanelor se construia într-o altă curte (gospodărie).
În cazul construirii unei case mari, de 15 stânjeni 52 , nu se putea aduce
întreaga cantitate de pământ necesară din altă parte încât se aducea pământ doar
în vederea îmbunătăţirii celui existent.
Este interesant că şi la Pecica, localitate românească aşezată pe un sol
cu loess, se construia din material găsit la faţa locului, pământul galben de argilă
(de mai bună calitate), fiind adus de la locul numit Păşune doar pentru
îmbunătăţirea pământului folosit la temelie.
Şi la Peregul Mare găsim referiri la faptul că, în lipsă de pământ de
bună calitate, necesar pereţilor bătuţi, cantitatea necesară de pământ se aducea
din partea de nord a satului, de la Hlinfk (Argilos), iar la Turnu de la Gropoaie.
Presupunem că, în toate cele trei localităţi, acest pământ se amesteca
cu cel găsit la locul construcţiei în scopul ridicării calităţii celei din urmă.
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Uneltele
Înainte de ziua începerii lucrărilor, gazda trebuia să asigure transportarea
uneltelor brigăzii de „pereţari" la gospodăria unde urma să se construiască casa.
Pentru construirea unei case cu pereţi bătuţi, la T6tkoml6s era nevoie:
de 16-20 de bucăţi de scânduri de jug 53 , de butuci necesari pentru acestea, de
54
roabă, lopeţi, ciocan, ferăstrău, cleşte, frânghii, icuri de lemn, leaţuri , hârleţ,
mai kijaila, mai ascuţit st 'ochac, furci, un coş pentru hoaspe, o bucată de
scândură lată de 20 cm, groasă de 5 cm, lungă de 50 cm, cepcik sau îndreptar
cu care se putea pălmui la loc peretele care aluneca înspre afară, şi din anii
1930, aşa-numiţii şuberi despre care vom vorbi mai târziu.
În ziua începerii construcţiei, pereţarii soseau la ora 6 dimineaţa,
programul de lucru fiind până la ora 6 seara. Meşterul, în prezenţa gazdei,
măsura locul de casă, însemnând locul temeliei cu sfori şi pari.
La Peregul Mare- dar acest obicei a fost general valabil în toate
localităţile- înainte de începerea lucrărilor, pereţarii, conduşi de meşter, s-au
rugat în prezenţa gazdei, cerând ajutorul lui Dumnezeu, după care gazda le-a dat
porţia de pălincă, pe care au băut-o, putând să înceapă lucrul.
În localităţile investigate,( Micherechi, Aletea, T6tkoml6s, Pecica, Peregul
Mare şi Turnu), având în vedere că vârsta caselor cu pereţii bătuţi din intravilan
depăşeşte, în majoritatea cazurilor, I 00 de ani, subiecţii intervievaţi nu şi-au mai
amintit de modul de construire a acestor case, oferindu-ne doar informaţii
,,prinse cu urechea".
Ei au fost însă prezenţi la construirea sălaşelor din extravilan, luând
parte la procesele de lucru, aşa încât ne-au oferit date autentice referitor la
construirea acestor case.
Excepţie face doar Peregul Mare, pentru simplul motiv că aici nu a
existat sistemul de sălaşe,pe care îl găsim în satele din jur. Spre deosebire de
peregani,vecinii lor nădlăcanii aveau sălaşe - se spune sa/ase l'ad'lacaiiia

mal'i
cu cea

Tehnica de construcţie a sălaşelor,
la casele din intravilan.

deşi

au

apărut

mai târziu, este

identică

folosită

Fundamentul
Casele cu pereţii bătuţi se construiesc în felul următor: ,,pe locul măsurat
exact, netezit, se sapă un fundament adânc de "-I' metri şi de lăţime identică, se
toarnă în el argilă nisipoasă, amestecată cu pai şi hoaspe apoi se bătuceşte" scrie Batky Zsigmond despre fundamentul pereţilor bătuţi. 55
Fundament se săpa, de regulă, peste tot; în extravilan (pentru casa de
la sălaş), în hotare, pământul era arat şi întors, iar în intravilan întâlnim, de
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asemenea, pământ întors, astfel încât săparea fundaţiei era indispensabilă.
Doar într-o singură localitate, la Peregul Mare, se poate constata lipsa
fundamentului, deoarece, probabil, pe vremea construirii caselor, în urmă cu
100-120 de ani, aici pământul nu era cultivat şi stratul de sus nu era întors.
existând doar păşuni.
Fundamentul era săpat la Turnu la 50 cm, la Pecica şi la T6tkoml6s la
70-80 cm adâncime, deoarece trebuia s,ipat piÎnâ la p.im:intul virgin. pentru
că era arat, mişcat La Turnu acest nivel. de unde putea începe construirea
fundamentului casei, a fost numit pământ tare.
Cu acest fundament existau probleme doar în cazul în care sub ci se
găsea o fântână acoperită sau o groapă de cereale. Imaginea gropilor de cereale
trăieşte vie peste tot, dar mai ales la Peregul Mare.unde şi acum putem găsi
gropi de cereale, acolo prăbuşindu-se pământul - est ·e aj teraz mijdu vbJ/ne
jam1; tam prepadiie zen -după cum îşi amintesc informatorii.
Fântâna găsită pe neaşteptate, ori a fost săpată (decupată) în totalitate,
iar pământul bătucit înapoi, ori acoperită cu o boltă de cărămidă arsă, la gropile
de cereale, tehnica fiind aceeaşi. Trebuia săpat afară. iar pământul bătucit la loc,
deoarece în aceste locuri, casa s-ar fi lăsat, pereţii ar fi crăpat. Astfel de evenimente
aveau loc rar, dar se mai întâmplau, şi lungeau foarte mult perioada de construcţie.

Jertfa pentru

construcţie

Când fundamentul a fost săpat, .,a unnat un moment de sărbcitoare"~" .
- acest obicei regăsindu-se atât la maghiari, cât şi la slovaci, români şi sârbi în fundament, în colţul dinspre stradă al fundamentului, loc situat lângă poartă,
vizavi de cuptor pe diagonală, se aşeza un vas de lut sau de sticlă, despre care
la Peregul Mare se spune că e pus în perete. Vasul iniţial de lut iar mai apoi de
sticlă conţinea: bani mărunţi, ziar - dacă exista, arbore genealogic desenat pe
hârtie, numele gazdei şi al constructorului, la T6tkoml6s bani, document referitor
la cel care a comandat casa, la Pecica bani mărunţi; hârtie pe care scriau
numele gazdei şipre,tun"/e. Obiceiul jertfelor pentru construcţii, trăieşte în memoria celor mai mulţi informatori, deşi la Pecica se cunoaşte doar din auzite,
fiind considerat un obicei specific românilor ortodocşi: Romanii" zidesc în fun-

dament un pui viu şi bani mărunp; sau la dreapta,
un pw; un mâţ sau un câine mort.

lângă uşă,

zidesc in perete

Acest obicei îl regăsim şi la Turnu, unde pe vremuri, conform
amintirilor, indiferent de apartenenţa etnică, toţi, sârbii, românii şi maghiarii
zideau în perete câte o găină neagră vie.
La românii din Micherechi, de asemenea, era practicat acest obicei,
însă într-o formă mai mult simbolică, în locul puiului viu meşterii „ zidind şi
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bătucind'

un cap de

cocoş.

Şi în literatura de specialitate găsim menţionată jertfa pentru

constructie ea devenind subiect literar în cea mai cunoscută baladă populară
,.Meşte~I Manole" (n. t.: în maghiară, ,,Komives Kelemenne bal/adaja") 57 •
Jertfa omenească (ca şi în prezentul caz) era necesară doar la clădiri mari, în
situaţii mai simple, precum construirea unei case ţărăneşti, fiind suficient animalul
sau o parte a acestuia. 58
Oamenii nu prea mai vorbesc despre originile ale acestui obicei, sau
posibil să le fi uitat. Zidirea unei pisici sau a unui pui în fundamentul noii case
era necesară, deoarece noua casă cerea această jertfă, spunându-se că prin ea

„se plăteşte vama'. 59
După

momentul festiv, putea să înceapă munca cu adevărat grea. Groapa
săpată a fost bine bătucită, pământul scos a fost pus înapoi şi bătucit în trei
straturi până nu s-a ajuns la nivelul solului, peste care, astfel pregătit, se putea
deja construi. (În prealabil, am specificat că la Pecica pământul exploatat a fost
amestecat cu pământ adus şi bătucit înapoi în groapă.).
Aşa a fost construit fundamentul. Izolarea lui, conform tehnicii vremii,
se făcea cu trestie tăiată la înălţimea viitorilor pereţi şi pusă de-a curmezişul.
Stăruind puţin asupra conţinutului vasului de lut zidit în perete, trebuie
să spunem, că existau şi cazuri hazlii, precum cel de la T6tkoml6s, pe care vil prezentăm acum.
Familia de mari proprietari Lopusnyi a hotărât în 1937 că îşi va
construi un sălaş pe măsura posibilităţilor materiale de care dispunea. Prietenii,
binevoitorii le spuneau deja de pe atunci, că va veni comunismul, iar casa va fi
naţionalizată, moşul Lopusnyiînsă nu i-a ascultat. S-a şi înţeles cu pereţarii, cu
dulgherii şi cu toţi meşterii de care era nevoie la construcţie. Înainte de începerea
construcţiei, când fundamentul era deja săpat, conform obiceiului, şi-a zidit în
fundament un vas de lut în care şi-a pus o hârtie cu arborele genealcgic, un ziar
şi un ban argint de 5 pengo. Degeaba îl ruga nevasta, să nu pună o sumă atât
de mare, bătrânul nu s-a lăsat convins, şi a băgat banii. Pereţarii s-au apucat de
treabă, până în toamnă au şi ridicat frumosul şi bogatul sălaş, împreună cu
anexele. Timp de aproape două decenii nu a existat nici o problemă, când însă
s-a împlinit prevestirea, şi a venit comunismul, sălaşul a fost naţionalizat, şi din
cauză că reprezenta obstacol pentru un canal,a fost demolat. Lucrurile care se
mai puteau folosi, grinzile, căpriorii au fost duşi la gospodăria din comună.
Când se demolau deja pereţii, moşul Lopusnyi, săpa înfierbântat lângă peretele
din dreapta uşii, căutând vasul de lut, pe care l-a şi găsit, exact acolo unde l-a
ascuns. Cu mâinile tremurânde îl deschidea în prezenţa fiului său, iar când a
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reuşit să-l deschidă, moşul

Lopusnyi era să leşine, banii au dispărut, documentele
nu erau. În loc de acestea, în vasul de lut a găsit o proclamaţie comunistă.
Imediat şi-a dat seama că doar pereţarii puteau fi cei care i-au făcut farsa. ştiind
chiar şi la ce se puteau gândi aceştia în momentul comiterii faptei: Asta fr
trebuie bogătaşuluf 0 (n.t.: în maghiară: "kulak"), 1111 cinci pe11go. 1
1
'

Pereţii

Pereţarii ajungeau pe şantier în fiecare dimineaţă, la ora 6 şi înainte de
toate făceau foc şi îşi preparau micul dejun. În fiecare dimineaţă şi la amiază îşi
prăjeau slănină, .,fără de-astea n-ar fi rezistat, că a fost mund grea". Între
timp, gazda aducea porţia de „jumătate de def' de ţuică în sk/'ie11ka. După
micul dejun au început munca, deasupra izolaţiei de trestie au ridicat scândurile
şi le-au prins în butuc. (Este interesant că prinderea - cuvântul ::.ap,jal,/ ·; se
referea la prinderea animalelor, între timp însă a devenit un cuvânt cu mai multe
înţelesuri, utilizat însă în aceeaşi formă.) Butucul era compus din fiare. şi în
partea de jos şi în partea de sus avea două fiare plate. care erau găurite la
înălţimea, pe care trebuia să o aibă viitorul zid, în aceste găuri putând fi puşi
spinii de fier, care ţineau împreună punţile.
Peretele putea avea o lăţime de patru mărimi:
a. 30 cm - fiind folosită doar la supraînălţarea (n. t.: în maghiară .felherw1g ")
peretelui deja clădit
b. 40 cm - aplicat doar la construirea grajdurilor şi cocinilor
c. 48 cm - lăţimea folosită, în general, de cele mai multe ori
d. 52 cm - aceasta era folosită doar în cazul în care era comandată o clădire
de o înălţime peste medie, de ex. la această lăţime, înălţimea putea fi de 11-12
scânduri, adică de 330-360 cm.
Înălţimea scândurilor a fost aceeaşi, de 30 cm, de regulă, peste tot, şi
la T6tkoml6s şi la Pecica etc.
Pământul necesar construcţiei era exploatat din gospodărie. În baza
referirilor făcute la Peregul Mare, pământul era adus din partea de nord a comunei.
Fiind argilos, a fost, probabil, amestecat cu pământul găsit pe loc, la fel cum sa întâmplat şi la Turnu. Persoana de la roabă aducea pământul şi îl arunca lângă
jug cu o viteză care le permitea lopătarilor să îl arunce mai departe în grădină.
Înainte să înceapă însă să arunce pământul în grădină, au întins pe jos, mai ales
la colţuri, un strat gros de tulei - pi' eva. Rolul acestuia era să împiedice
împrăştierea pământului - ca să nu cadă afară, şi peste acesta se punea pământul.
Consistenţa şi umiditatea pământului atunci era potrivită - pentru că asta era
un lucru foarte important - când meşterul a luat pământul în mână, l-a strâns
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în pumn, iar când şi l-a deschis, noroiul nu i s-a lipit de palmă, pământul fiind
însă închegat. Pământul avea nevoie de această umiditate pentru fi bine bătucit,
prelucrat, încât la Pecica, când era mai uscat, meşterii obişnuiau să-l ude.
Bătucirea unei cantităţi echivalentă unui rând de scânduri (din câte am
văzut deja, scândura era de 30 cm - T6tkom16s, Pecica etc) a constat din trei
„presărări", adică din punerea între scânduri, de trei ori, a pământului şi
tuleilor.
Muncitorii care bătuceau progresau în rând. Meşterul progresa cu un
„mai"(ciocan de lemn) ascuţit, avea grijă ca pământul aruncat să fie la acelaşi
nivel.
-Aici, la piciorul meu! - îi îndruma pe lopătari, el fiind acela care
netezea cu maiul pământul şi completa acolo unde lipsea pământ.
Într-o zi terminau un singur rând, dar şi acesta a fost destul,
deoarece,dacă de exemplu camera avea 3 stânjeni, tinda 2, camera din spate 2,5
plus camerele 1, în total 8,5 stânjeni, adică la o casă de 15 m lungime, perimetrul
era de 42 de m, la care se mai adăugau pereţii mediani.
Pentru terminarea unui rând era nevoie de mişcarea şi bătucirea a 1,5
m 3 de pământ. Realizarea unui rând pe zi mai era un reper şi din cauză că
peretele bătut trebuia lăsat peste noapte să se usuce, asigurându-i, astfel, rezistenţa.
A doua zi totul era reluat de la început.
Colţurile trebuiau prinse cu ramuri verzi, proaspăt tăiate, crengile de
1.5 m lungime erau îndoite (potrivite) în colţ, deoarece până ce peretele nu se
usca, nu ţinea aşa - zel'e11je lzaluze, • ebi ved'el'i za/mut' do ulzla. Dacă nu
le puteau îndoi, le puneau de-a curmezişul, pentru ca atunci când se demolează
o casă de peste o sută de ani, în colţuri să se găsească gătejul îndoit împreună
cu frunzele, care s-a conservat în perete, ba mai mult, şi-a păstrat şi culoarea.
Nu a putrezit, a rămas aşa în perete, cum era în urmă cu o sută de ani.
Lăsarea unui spaţiu pentru obturatoare în T6tkoml6s şi în Pecica datează
din anii I 920, când printre uneltele brigăzilor de pereţari apar şubeni care erau
folosiţi la realizarea locului pentru geamuri şi uşi. Această inovaţie de tehnică a
uşurat şi a accelerat în mare măsură lucrul. Putea fi bătucit şi partea de deasupra
uşilor şi geamurilor, astfel peretele a rămas rezistent şi acolo unde erau obturatoare.
Conform metodei mai vechi, bătucirea pereţilor s-a făcut fără a se întrerupe
peretele, nu a rămas gol nici locul pentru uşă, nici cel pentru geamuri, pereţii
fiind ridicaţi în întregime până la distanţa dorită,urmând ca uşa şi ferestrele să
fie tăiate ulterior. Ce-i drept, prin această metodă chiar şi peretele umed era mai
rezistent,însă ea avea şi un inconvenient, acela că în încăperile construite se
putea intra doar cu scara, a fost proastă circulaţia a fost proastă iar dacă
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înăuntru nu se putea intra după el. Adevăratul motiv
pentru
extinderea utilizării şuberului a fost însă acela că decuparea ulterioară a locului
pentru uşi şi ferestre a fost foarte grea. În perioada de tranziţie se spunea de
nenumărate ori următoarea frază: - Să lăsăm de afimi uşile şi geamunle. că no să fie cine să le taie. Dacă spaţiile pentru ferestre şi uşă nu au fost lăsate
libere, conform tehnicii vechi, după uscare, obturatoarele trebuiau tăiate cu

pica ceva

ferăstrăul,

o

muncă groaznică.

pentru

că

peretele era tare ca osul - straââ

robota boia, l' ebo taki bou ten ,mir tvrdi, aki kost 'ia/·. Peste părţile decupate
trebuiau puse bolte din scânduri.
Înălţimea pereţilor era stabilită, de asemenea, în baza înţelegerii cu
gazda, în toate localităţile însă, tradiţiile ( .. cât se obişnuieşte") şi tehnice au
limitat posibilităţile de alegere.
După începerea lucrării, casa se ridica. la propriu. din pămiint. În
fiecare zi trei împrăştieri (tulei şi pământ). bătuciri şi zilnic o creştere de 30 cm.
Conform tradiţiei, gazda trebuia să ascundă sticlele de ţuică şi vin de
iarnă, pentru a fi găsite, în rândul cinci. care marca, practic. repriza. adică faptul.
că s-a ajuns cu construcţia la jumătate.
În această zonă, atât în localităţile ungureşti, cât şi în cele româneşti.
cea mai răspândită mărime la lăţimea pereţilor era cea de 48 de cm. înălţimea
fiind, în funcţie de înţelegerea făcută şi de tradiţiile locului, de 9-10-11 scânduri,
adică de 2,7-3,0-3,3 m.
Marii proprietari înstăriţi, se mai întâmpla, să ceară o casă mai înaltă.
pentru a-şi demonstra statutul social, situaţie în care se alegea pentru perete
lăţimea de 52 de cm, care permitea amenajarea unor spaţii mai largi şi bătucirea
unor pereţi de 11-12 scânduri, adică o înălţime de 3,3-3,6 m .
În zilele noastre, când se ajunge la demolarea unor case cu pereţii
bătuţi, mai vechi de o sută de ani, în crăpăturile pereţilor, mai ales la nivelurile
mai înalte, chiar la cele mai înalte, se găsesc bucăţi de coji de ouă, ceea ce ne
face să credem că, aşa cum aminteşte şi literatura de specialitate, existau jertfe
de construcţii. Acest fapt nu a fost confirmat de informatorii noştri. ba mai mult.
l-au negat, spunând că gazda a fost acela, care, atunci când pereţarii nu îl
vedeau, a ascuns ouăle în pereţi, pentru a se convinge că pământul este bătut
suficient de compact.

Alte sarcini ale

pereţarilor

Când peretele era gata, brigada de pereţari trebuia să-l acopere. Astfel,
când s-a ajuns la înălţimea dorită, a fost ridicată meştergrinda, sau cum s-a
numit în alte locuri, grinda mare, şi pusă pe axa longitudinală imaginară a casei,
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sub ea, pe perete aşezându-se o scândură scurtă, pe care putea fi lăsată greutatea
meştergrinzii, mai apoi, a ,,grinzelelor ", puse deasupra, şi a podului.
Grinda mare era mai tot timpul sculptată cu motive decorative.Pe ea se
trecea şi numele constructorului, al gazdei, şi anul construcţiei 62 ( la Pecica numele constructorului, al gazdei, al gospodinei, anul; la Peregul Mare - a
fost gravat anul).
Cele mai bogat ornamentate meştergrinzi sunt şi până în ziua de azi
cele de la T6tkoml6s, în care s-au gravat inscripţii slovace cu litere gotice,
informându-l pe cel care intra, respectiv anunţând posteritatea despre persoana
constructorului, a gazdei şi despre anul construirii clădirii, iar uneori se inscripţiona
şi numele preotului care slujea pe vremea aceea. (Foto. 9)
Pe pereţi se puneau aşa-numitele grinzi din pământ, iar pe acestea,
perpendicular se aşezau grinzi transversale, al căror punct de sprijin median era
grinda mare.
La Peregul Mare se spuneau următoarele despre aşezarea grinzilor
transversale: la jumătate de metru de la perete, apoi, deja, se puneau la un
metru.
Atât aşezarea grinzilor transversale, cât şi numărul grinzilor puse întro încăpere avea o „ lege". Distanţa între grinzile transversale era, de regulă, de
80-120 de cm 63 , diferenţele de distanţă putând fi explicate şi prin faptul, că se
avea foarte mare grijă, ca în camere, în tindă şi în cămară, dacă exista, să se
pună un număr impar de grinzi transversale. Dacă ele ar fi fost puse în număr
cu pereche, ar fi adus nenorocire asupra casei şi a celor care o locuiesc.
La T6tkoml6s, Peregul Mare şi Pecica, de asemenea, putem întâlni
amenajarea supraînălţată a podului, care se abate puţin de la cel obişnuit.
După ce grinzile transversale au fost aşezate, scândurile de bătut
pământul au fost, din nou, prinse în butuci şi s-au mai construit încă două
rânduri de scânduri, adică 60 cm peste perete, cu o lăţime de 30 c;n.
La T6tkoml6s, casele construite de la mijlocul secolului XIX au fost
realizate prin supraînălţare (felherung), această soluţie neputând fi regăsită la
casele construite anterior. 64 Metoda, apare, foarte rar, şi la Pecica şi Peregul
Mare.
Casele construite prin supraînălţare prezintă asemănare, se înrudesc cu
unele case de tip burghez, construite în a doua parte a secolului XIX, şi la care
podul a fost realizat tot prin supraînălţare.
În mai multe cazuri, la ambele tipuri de casă, atât la cele populare, cât
şi la cele de tip burghez, partea supraînălţată era dotată cu o gaură de aerisire,
pentru ca aerisirea produselor depozitate în pod să fie asigurată. (FotolO)
După ce toate acestea au fost terminate, pereţarii mai aveau de făcut
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doar podul (n. t.: în maghiară „padlasolas ", la T6tkoml6s, Peregul Mare).
Pe grinzi, se aşezau în lungime şi cu mare atenţie, pentru ca să fie cât
mai compacte, legături de trestie groase de un snop (25-30 cm). Snopii de trestie
aşezaţi foarte strâns, unul lângă celălalt, erau lipiţi bine, de jos şi de sus, cu
pământ amestecat cu tulei, cu asta, munca pereţarilor, ajungând la final.
În schimbul muncii prestate au primit o plată, din care o parte în timpul
lucrării, iar restul la finalizarea lucrării.În plus, de la gazdă, au mai primit şi alte
venituri, pe care şeful, le-a împărţit proporţional.
În legătură cu veniturile primite de pereţari, cunoaştem un exemplu de
1
la T6tkoml6s, potrivit căruia, până în anii ( 19) 20- 30, pentru fiecare stânjen°
se plătea o chintă de grâu, un litru de lapte pe zi pe cap, săptămânal un kg de
66
clisă pe cap, iar dacă se lucra la ţară sau la sălaş, se asigura şi cazarea , zilmc
ţuică. După această dată, s-au dat doar bani.
La terminarea lucrării, gazda i-a invitat pe toţi membrii brigăzii la o
tocăniţă de miel sau de porc, şi i-a servit cu nelipsita ţuică.
Brigăzile de pereţari lucrau, şi prin alte sate din împrejurimi şi la sălaşe.
oriunde le era plătită munca.
Cu toate că era o muncă grea, de multe ori se întâmplau lucruri hazlii.
La T6tkoml6s, o poveste hazlie se leagă de o brigadă de pereţari care
au lucrat în pusta de la Vâsarhely. Toţi informatorii ne-au povestit aceasta
60
întâmplare cu haz, care fiind arhicunoscută, a văzut deja şi lumina tiparului .
Brigada pereţarilor de la T6tkoml6s s-a angajat să construiască o casă
pentru un proprietar ungur de la Vâsarhely. Au săpat fundaţia, au reumplut
groapa, au izolat cu trestie nivelul inferior. Au prins scândurile în butuc ş1 au
început bătucirea, primele rânduri fiind foarte bine netezite, aşa încât erau foarte
mândri de ei înşişi. Cum treceau însă zilele şi pe cum progresau, pereţii deveneau
tot mai înclinaţi, incepeau să plece. Au folosit tot mai mult îndreptarul (n.t.: în
maghiară

„cepak") cu care încercau să pălmuiască la loc peretele alunecat,
spunând că: Ta to bud'e! (Va fi bun, va reuşi!) Cu greu au reuşit să ridice
peretele, în timp ce tot spuneau Ta to bud'e! (Va fi bun, va reuşi!), proprietarul
maghiar neînţelegând nimic din aceste cuvinte. Au fost aşezate pe pereţi grinda
mare, grinzile transversale, s-a făcut şi podul. Brigada şi-a primit plata, apoi a
plecat în grabă. Iar a doua zi zidul s-a prăbuşit ... Fute-ţi-aş Dumnezeii slovacJ/or,
acum înţeleg deja ce însemna Ta to bud'e! - înjura gazda. Această vorbă s-a
răspândit şi în rândul maghiarilor de la T6tkoml6s, care dacă au lucrat cu slovacii
şi au văzut o lucrare proastă, spuneau: Ta to bud'e!
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b.Structura

acoperişului

Diferenţiem două

tipuri de bază de structură de acoperiş: cel cu talpă
şi cel cu căpriori. În regiunea investigată, în cele şase localităţi de frontieră am
regăsit următoarele variante: şarpantă cu popi înclinaţi şi pene, cu căpriori,
şarpantă pe scaune.(Foto 11)
La şarpantă cu popi înclinaţi şi pene, subgrinda (pana) este susţinută
de două grinzi legate sus în formă de X, iar jos susţinute de perete. Această
structură a câştigat teren la răscrucea secolelor XIX-XX, şi reprezintă tranziţia
de la structura cu pană la cea cu căpriori.
Structura de acoperiş cu căpriori este mai dezvoltată decât cea cu pană,
necesitând cunoştinţe de arhitectura mai vaste şi mai mult material lemnos
prelucrat. Esenţa este, că cele două grinzi sunt prinse în partea de sus, în formă
de ic, strânse cu un instrument de dulgherit, iar perechile de căprior astfel realizate,
sunt fixate de grinzile schelăriei de planşeu sau la aşa-numita grindă de noroi.
Datorită meşterilor dulgheri învăţaţi, în ultima parte a secolului XIX, pe
lângă structurile de acoperiş tradiţionale şi cunoscute până atunci, s-au răspândit
treptat şi şarpantele pe scaune, la care, important este, că structura acoperişului
are în pod o schelărie proprie, care permite susţinerea acoperişului. 68
Şarpantă cu popi înclinaţi a fost mai veche, aceasta fiind folosită sub
acoperişurile de snopi de paie şi trestie, pe când şarpanta pe scaune era folosită
la casele mai mari, acoperite cu ţiglă. Structura cu căpriori simpli putea fi folosită
la casc cu deschideri mai reduse.
La şarpantele cu popi înclinaţi nu se foloseau lemne ferestruite, ci
lemne rotunde fixate împreună cu cuie de lemn tare. La structura de acoperiş
a unei casc de I O stânjeni era nevoie de: 20 de perechi de lemn de căprior, 4
popi, o "rigli" de lemn cc se fixa pe căpriori, şi de o subgrindă de lungimea
aproximativă a casei, adică de 20 m.
La structura de acoperiş cu scaune verticale, care apare ma: târziu, era
nevoie deja de lemn ferestruit, care era, de regulă achiziţionat, de le evreii din
localitate.
Gazda care construia casă, i-a comunicat comerciantului doar
dimensiunile, lungimea, lăţimea casei, iar acesta din urmă i-a livrat, la timp, cu
cărăuşul, materialul lemnos necesar structurii de acoperiş. Aşa lemn a trimis,
încât nici n-au rămas resturi:" S-au dus la evrei şi le-au explicat ce sălaş
construiesc - Numai spune-mi cât de lungă şi de lată. Mergi liniştit înapoi la
sălaş, îţi trimit tot, ce ai nevoie! Cărăuşul a dus totul la sălaş, iar când dulgherii
construiau acoperişul, rămâneau doar bucăţi atât de mici de lemn. 69
La şarpanta cu scaune verticale era nevoie de 30-40 de butuci de lemn
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de 6 m, care erau ferestruiţi în formă de grindă patrulateră şi pe o anumită măsurf1
(căpriori, grinzi pentru şarpanta cu scaune verticale, leaţuri pentru ţigle). Această
structură de acoperiş necesita 6 m 3 de lemn prelucrat.
Ramură verde
La terminarea acoperişului, un obicei general era. - şi chiar este p,ină
în ziua de azi, ce-i drept, puţin schimbat, - ca pe cel mai înalt punct al acestuia,
pe primul căprior, să se prindă o ramură verde.
În mai multe locuri, printre care şi la T6tkoml6s, ramura se numea
pom de mai, pentru simplul motiv că lucrările de construcţie a casei începeau
în primăvară, dacă vremea permitea, la mijlocul lunii martie sau începutul lunii
aprilie, aşa încât acoperişul a fost terminat până în mai.
Ramura verde, pusă în zori de gazdă, a fost, de regulă, împodobită. ş1
îi informa pe toţi," că stă în picioare casd'. De împodobirea ramurii. ţinea şi
o sticlă de ţuică, ce reprezenta un venit în natură al dulgherilor, primit peste
onorariu.
La Pecica, ramura a fost numită şi b11chet11/ 1·erde. De ea se atârnau
o sticlă de ţuică, de vin, batistă, panglici colorate şi o cămaşă. care le revenea
dulgherilor.
Ramura se numea pom de mai şi la Peregul Mare. unde acest „pom"
era împodobit cu o sticlă de ţuică şi panglici colorate.
La Turnu,pe ramură s-a pus o sticlă de ţuică, batic, prosop. lucruri cc
le reveneau meşterilor.
Acest obicei se regăseşte şi la Aletea şi la Micherechi.
La T6tkoml6s, pe pomul de mai se punea pe lângă nelipsita sticlă de
ţuică, şi câte un batic, cel mai frumos revenindu-i, bineînţeles, meşterului şef.
După ce meşterii i-au mulţumit gazdei pentru cadouri, unul dintre ei s-a urcat
pe acoperiş, pentru a tăia ramura. Locuitorii casei şi vecinii se uitau vrăjiţi la
această operaţiune, devenită o e adevărată ceremonie fiindcă se spunea că este
greu să tai ramura cu securea şi să iei jos cadourile. Operaţiunea era grea şi
pentru că , la T6tkoml6s, aceşti dulgheri beau ca nisipu~sugeau băutura).Totuşi
n-a avut loc nici un accident la tăierea pomului de mai.(Foto. 12)

Trestie rea
Despre munca trestierilor, în zilele noastre, nu se mai prea pot aduna
informaţii autentice. Deşi în Câmpie a fost cea mai răspândită modalitate de
învelire a acoperişului, această profesie a dispărut.
O descriere a modului în care era construit acoperişul din trestie ne
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oferă

articolul lui Koppany Janos, din monografia intitulată „Nepi
foglalko;:,asok" 70 .La acestea se adaugă propriile mele cercetări. 71
Trestierii alegeau firele de trestie cu tulpinile cele mai lungi, le legau în
formă de covor cu noduri de mărimea pumnului, iar după aceea le puneau, pe
lungime, pe acoperiş şi le fixau de grinzi.
Pentru lucrările următoare era nevoie să se instaleze schele, pe care le
puneau de-a lungul clădirii. Ca să nu alunece, ei săpau în pământ grinzi sau
lemne rotunde de 5 metri şi le - propteau de perete la o distanţă de 2 metri. Pe
acestea, de-a lungul casei, erau aşezate grinzile şi legate atât de puternic, încât
să se poată lucra pe ele.
Pe partea inferioară a structurii acoperişului erau fixate scânduri în
grosime de 30 cm. Pe acestea se făcea întinderea snopilor de trestie. Pe un
metru de acoperiş erau necesari şase snopi. Peste snopi se punea lemn rotund,
care se fixa, de regulă cu lanţ, de structura acoperişului. Terminaţiile de tulpini
de trestie, aşezate pe partea cu scânduri, au fost bătute în sus cu bătucitor de
trestie, în aşa fel încât terminaţiile să se suprapună şi, prin aceasta, să se ajungă
la forma finală a suprafeţei.
Deasupra lemnelor rotunde de fixare, trestia era cusută, cu ac de cusut
trestia sau cu sârmă, sau cu papură ( o metodă şi mai arhaică), de lemnele puse
transversal pe căpriori, adică de "rigli".
După cusutul trestiei, se slăbea lemnul rotund, punându-se încă un
strat de trestie, care trebuie din nou fixat, strâns şi cusut. În felul acesta se
construia întreg acoperişul. Părţile de trestie ce se întindeau peste creastă, erau
împletite de către meşterul trestier şi lăsate pe cele două părţi, apoi, de asemenea,
cusute.
Ultima fază a lucrării era realizarea părţii de conci a acoperişului, care
era susţinută de scândura fixată de frontonul casei. Până în zilele noastre au
dispărut casele cu acoperiş de trestie, mai poate fi văzut doar câte u11 exemplar,
nici nu mai sunt meşteri care să le repare. 72 Acoperişul din snopi de paie era
construit în acelaşi mod.(Foto. 13-14)

Forme de acoperiş
Arhitectura populară a celor şase localităţi investigate, oferă o imagine
relativ unitară, de la aceasta nu fac excepţie nici formele de acoperiş.
Forma de acoperiş a fost în relaţie directă cu planul de bază a casei,
deoarece la casele lungi, cu planul dreptunghiular, se putea aplica doar acoperişul
în două ape. 73
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Pe alocuri s-a mai păstrat şi forma cea mai arhaică de acoperiş.
cu conci) de ex., la unele case din Turnu. Peregul Mare. însă trebuie
să subliniem, că nu această formă este caracteristică zonei.
Odată cu apariţia burgheziei, adică din a doua şi ultima parte a secolului
al XIX-iea, în unele zone, au venit la modă 7 J acoperişurile în patru ape. ca de
ex. la T6tkoml6s şi la Micherechi.
La Micherechi, formă specifică de acoperiş era de trestie în două ape.
care adesea avea şi un cionc mic. 7~
Acoperişurile cu cionc mic sau cu cionc în patru ape pot fi, de asemenea.
regăsite în localităţile investigate, dar nici acestea nu sunt cele mai caracteristice
tipuri, prezenţa lor dovedind însă evoluţia proceselor tehnice, care au apărut ş1
în această regiune.
Cea mai răspândită formă de acoperiş era cea cu fronton sau cu fronton
de scânduri în două ape, pe care o întâlnim la Pecica.Aletea.T6tkomll1s etc.
(Foto 15-16)
(acoperişul

Frontoane - faţade
Formarea frontoanelor clădirilor se putea realiza în moduri foarte variate, din trestie lipită, dar cel mai des, din scânduri. S-au mat construit şi din
chirpici, iar mai târziu din cărămidă.
Această parte a casei a fost, de regulă, ornată cu diferite motive. de ex.
la Micherechi, calcanele, care închideau partea de pod, au fost ornate cu scânduri
puse în diferite forme geometrice. 76
În funcţie de materialele de construcţie au apărut diverse moduri de
ornare, cele mai modeste posibilităţi fiind cele oferite de frontonul construit din
trestie lipită, la care se puteau aplica doar găuri de aerisire. 77
Găurile de aerisire, construite, în diferite forme, în pereţii din trestie
sau în frontoanele de scânduri, nu erau doar funcţionale şi estetice, ci, în
funcţie de modelul ales erau şi purtătoarele unor informaţii. Astfel, dacă gaura
de aerisire era în formă de cruce,se ştia că în casă locuia o familie catolică.
La T6tkoml6s, la frontoanele de scânduri găsim găuri de aerisire de
mărimea unei uşi mai micuţe, prin care se puteau arunca cerealele de pe stradă
direct în pod, în spaţiul în care le depozitau.
La Peregul Mare, la Pecica şi la Aletea găsim frontoanele zidite şi
bogat ornamentate .
Pe faţade aparea şi anul de construcţie, care informa posteritatea despre
data construirii casei (Aletea, Pecica, Peregul Mare). Uneori lângă an apărea şi
numele sau iniţialele gazdei.
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De exemplu la Peregul Mare, monograma J SCH, făcea referire la numele
gazdei germane, Jozef Schleifer.
Pe casele de tip burghez, ale marilor proprietari, apăreau pe faţade,
aşa zisele, motive decorative „narative" (Aletea).
Arhitectura clasicistă a creat, mai ales în Câmpie, o serie de castele şi
vile, care au avut o influenţă semnificativă asupra arhitecturii ţărăneşti 78 ,
numeroase elemente decorative clasiciste şi de tip baroc fiind preluate de către
arhitectura populară (Aletea - faţade de tip baroc, T6tkoml6s - piloni de tip
clasicist, Pecica - faţadă tencuită ornată în tip clasicist etc). (Foto 17-21)
Târnaţuri

Spaţiul

acoperit, construit pe toată lungimea casei, s-a numit gang la
Turnu, târnaţ sau târnaţ lateral la Peregul Mare, tărnaţ la Micherechi.
Parte integrantă a casei, acest spaţiu acoperit sau deschis, a putut fi
exploatat foarte bine în efectuarea muncilor casnice, gospodăreşti , pentru
depozitarea altor lucruri, ba mai mult, vara, chiar pentru dormit.
Târnaţurile au luat naştere prin glisarea treptată a acoperişului în
partea aceea a casei în care se găsesc uşa de intrare şi geamurile camerelor.
La început, acoperişul a glisat doar atât, cât să nu fie nevoie de stâlpi
de susţinere. Astfel de soluţii arhaice mai putem întâlni la Micherechi, unde a
fost caracteristică utilizarea unor parapete. Pe alocuri, şi la Turnu mai putem
găsi târnaţuri fără stâlpi. Informatorii spun şi ei că mai demult î11 gang nu erau
stâlpi. Astfel de case se găsesc şi la Pergul Mare până azi.
În timp, târnaţul a evoluat în două direcţii:
l. partea de acoperiş care ieşea în exterior din ce în ce mai mult, a început să
fie proptită cu stâlpi, devenind astfel parte integrantă a casei;
2. târnaţul a început să fie construit în prelungirea casei, aşa încât să nu necesite
un acoperiş separat. 79
La Micherechi şi la Aletea poate fi observată, mai ales, prima variantă,
casa şi târnaţul fiind sub acelaşi acoperiş, pe când la Turnu, T6tkoml6s, Pecica
apare varianta acoperişului anexat.
De asemenea acestei zone de câmpie îi sunt caracteristice două tipuri
de târnaţuri, cele cu picioare de lemn şi cele cu picioare din piatră.
Stâlpii târnaţului exprimau cel mai evident situaţia materială a
locuitorilor casei. La ţăranii săraci găsim târnaţ cu stâlpi de lemn, iar la gazdele
şi marii proprietari, târnaţ zidit, cu stâlpi din cărămidă arsă.Stâlpi aceştia puteau
fi secţionaţi patrulater sau în cerc. so
La Micherechi şi la Aletea apar ambele tipuri de case ţărăneşti, atât
Pecica

şi
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cele cu stâlpi de lemn, cât şi cele zidite, cu stâlpi de lemn.
La Pecica şi T6tkoml6s, atât în rândul ţărănimii sărace. cât şi în rândul
localnicilor mai bogaţi s-a răspândit o tehnică mai simplă. cea a construirii
gangului cu stâlpi de le11111.
Partea de tavan a târnaţelor putea fi deschisă sau închisă, prin aplicarea
a diferitelor tipuri de schelărie de planşeu. 81
Astfel de soluţii se foloseau şi la Turnu şi la T6tkoml6s. unde gangul
nu era dotat cu pod încât se vedeau ţiglele sau trestia.
La început, târnaţurile erau deschise cu podeaua era din pământ bătut.
Uneori, însă, era separată de curte printr-un rând de cără1111di1.
Următoarea fază a amenajării târnaţului, a fost închiderea lui cu se.înduri
până la înălţimea grinzii de rezemat, aşa cum se făcea şi la Micherechi.
Mai târziu, tehnica închiderii cu scânduri a fost înlocuită de construirea
parapetelor zidite şi a stâlpilor zidiţi.
Tot în secolul XX, s-a răspândit închiderea cu sticlă sau zidirea
târnaţului. În acest mod locuitorii au reuşit să câştige un nou spaţiu închis.
(Foto. 22-24)

c. Lipirea
La lipire (humuire) se pricepeau toţi locuitorii satelor şi oraşelor.
au fost situaţii în care la humuirea caselor ridicate au fost chemaţi
„specialişti", aşa cum s-a întâmplat şi în rândul gazdelor cu situaţie materialf1
mai bună de la T6tkoml6s.
La Turnu, şi de regulă, peste tot, de l11111111irea casei ridicate se ocupa
fiecare în parte. Materialul cu care se lipea (humuia), era un amestec de pământ
(noroi) şi tulei. În general, şi în cazul în care casa a fost ridicată primăvara, ea
a fost lăsată să se usuce toată vara, doar după aceea, la finalul verii sau la
începutul toamnei au lipit - o ." Ceea ce au bătut prirmivara. au humuit
toamna", în primul rând ca să se usuce, iar în al doilea rând, pentru că, toamna.
existau deja suficienţi tulei de orzoaică (jacmenna pi 'eva), care până atunci era
totuşi

şi treierată.

Paiele de grâu nu a fost bune pentru humuit, pentru

că

erau pline de

tărâţe.

Pământul

necesar lipirii(humuirii) se lua din groapa săpată de către

pereţari.

La T6tkoml6s, se menţionează că pământul pentru humuit a fost adus
din peretele cimitirului vechi. Materialul de humuit, format din pământ şi tulei
de orzoaică a fost pus pe pereţi în două straturi, atât din exterior, cât şi din
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interior. Primul strat a fost mai aspru, al doilea, însă,a fost mai bine lucrat şi mai
fluid. Este interesant că acest amestec s-a dovedit a fi atât de rezistent, încât pe
casele mai vechi de o sută de ani încă se găseşte aceeaşi lipitură (humuială).
Eventualele crăpături au fost corectate anual.

d. Cuptoarele
În localităţile investigate au existat două tipuri de cuptoare: cu baza
pătrată şi cu baza în formă de cerc. De regulă, exista cuptor atât în prima cameră
- camera curată, cât şi în cea din spate, care erau alimentate din bucătărie sau
din tindă, cum se numea la Pecica.
La Turnu, se numeau cuptoare de ţărani Camerele erau incălzite din
bucătărie, ambele camere aveau cuptor.
În localitate, se găseau şi cuptoarele căpiţă, cu baza în formă de cerc,
şi celelalte, pătrate.
La Micherechi, cuptoarele din toate camerele au fost construite din
cahle în formă de trunchi de con sau prismă, putând fi încălzite din bucătărie,
cel mai răspândit fiind cuptorul căpiţă.
La T6tkoml6s, astăzi putem găsi doar cuptoare cu bază pătrată,
deoarece, se spune, că era mai simplu să pui înăuntru tipsiile. 82
În fiecare localitate, cuptoarele de formă tradiţională erau construite de
meşteri specializaţi în acest domeniu.
La Pecica soberii erau din rândul ţiganilor.
Sarcina meşterilor sobari nu a fost numai aceea de a construi cuptorul,
ei trebuiau să realizeze şi partea din pod a hornului deschis.
Cu ocazia construirii cuptorului, în rândul femeilor era mare agitaţie,
deoarece, după terminarea lucrărilor, ele erau cele care se foloseau de el.
Cuptoarele aveau un loc permanent în casele de tip câmpenesc. Meşterul s-a
apucat de lucru, imediat ce a ajuns, construind, de regulă, din ci".rămizi de
văiugă, la o înălţime de 40-50 cm, fundamentul, adică banca din jurul cuptorului.
După aceasta, în baza dimensiunilor stabilite, a măsurat circumferinţa cercului
de jos, peste care a făcut un coş, numit şi schelă, din nuiele sau fire de trestie.
La T6tkoml6s, cuptoarele aveau bază pătrată, aşa încât în fundamentul
zidit - podmurovailia, în cele patru colţuri ale acestuia şi în mijlocul fiecărui
perete, s-a pus o scândură care să ajungă până la înălţimea la care trebuia să
ajungă cuptorul construit, iar după aceasta le-a împletit cu fir de trestie sau
cânepă. Exact aşa era construită şi gura cuptorului, pentru care, de asemenea,
s-a făcut o schelă.
Şi aceşti meşteri sobari au fost „ ştrengari" - se spunea la T6tkoml6s.
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Meşterul

sobar cunoştea dinainte dimensiunile cuptorului, a găurii cuptorului.
dar dacă a găsit o femeie frumoasă, a provocat-o. Îi sugera, că pentru întreţinerea
cuptorului, femeia va trebui să intre în el, că să lipească( humuiască) crăpăturile.
Pentru asta,spunea el. trebuia luată măsură după fundul muierii, ca aceasta să
încapă. Dacă s-au lăsat convinse, le-a şi măsurat, chiar de mai multe ori, pentru
că tot uita măsura.
După măsurătoare, meşterul a prelucrat pământul, în aşa fel încât să nu
se lipească, să poată fi frământat. Din acest pământ a făcut un fel de covrigi, pe
care i-a lipit strâns, rând pe rând, de schele, în timp ce cu mână udă netezea
partea laterală. Cu această tehnică a fost construit şi burlanul hornului deschis,
dar aici au fost humuite ambele laturi.
O tehnică nouă de construcţie a cuptoarelor a fost aceea la care s-au
folosit cioburi de ţigle sfărâmiţate. Pentru acest tip de cuptor era nevoie de 250
de ţigle-solz, de o căruţă de pământ, scos de la o adâncime de 3-4 hârleţe, de
6 saci de tulei de orzoaică pentru lipire(humuire) şi de 75 cărămizi de văiugă.81
Construirea fundamentului se făcea astfel. Cuptorul în sine era construit
din bucăţi de ţigle, rupte după mărimea dorită, de meşter la faţa locului. ,.Zidirea"
se efectua de parcă s-ar fi lucrat cu cărămizi, meşterul punea ţiglele una peste
alta, în legături, materialul de legătură fiind pământul (noroiul), iar la anumite
înălţimi, lipea(humuia) exteriorul şi interiorul cu pământ amestecat cu tulei.
Ambele tipuri de cuptor, după ce sunt construite şi aerisite, urmează să
fie arse.
În spaţiul unde se face focul, se pune un strat de nisip de I O cm
amestecat cu cioburi de sticlă. Rolul acestei tehnici este acela, ca atunci când,
în urma arderii, sticla şi nisipul se încheagă, formează un strat de copt foarte
neted, care după alimentarea cuptorului, păstrează foarte bine căldura, lucru
foarte util pentru coacerea pâinii. 84 Peste aceasta se pun cărămizi alese, care sunt
netezite prin frecare cu nisip. 85
Cuptorul construit pe schelărie de nuiele sau trestie este ars la un foc
foarte mic, ridicând treptat temperatura, pentru ca acesta să se usuce şi să se
întărească peste tot. În timpul arderii de 3-5 ore, schelăria de nuiele sau trestie
arde, şi rămâne doar partea lipită (humuită).
Cuptorul zidit era ars timp de două, două ore şi jumătate, la un foc
mult mai mare, deoarece această construcţie nu este atât de sensibilă ca cea de
dinainte.
În ultima fază a arderii cuptorului, când meşterul s-a convins că nu
lasă fum, nu a crăpat, s-a uscat bine, şi doar varsă căldură, era obiceiul ca gazda
să se coacă ceva bun pentru meşter, dar pentru prima dată, în nici un caz,
pâine. 86 (Foto.25-26)
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e. Podeaua
Podeaua caselor din pereţi bătuţi se făcea, pe vremuri, în exclusivitate,
din pământ bătucit. Pregătirea ei a fost întotdeauna sarcina gazdei, pentru această
etapă a construcţiei casei nu se chemau meşteri, deşi, după cum vom vedea, nici
nu era atât de simplu.
Podeaua se săpa adânc, iar dacă pământul nu era bun, cum se întâmpla
în unele părţi din Pecica, l-au schimbat sau l-au amestecat, l-au îmbunătăţit cu
87
baligă, l-au bătucit în mai multe straturi, apoi au pus peste el noroi , şi l-au
.,muruit" cu apă, baligă de vacă sau de cal, cum am putut auzi la Turnu.
Podeaua o făcea gazda - se spunea şi la T6tkoml6s.Şi aici în prima
fază s - a săpat adânc pământul din toate încăperile casei. Pentru asta se folosea
un hârleţ, care era dotat cu o bandă de fier, sprijinită pe coadă şi pe arşeu,
numită şi „supraport" sau apăsător de picioare. Cu această unealtă putea
învârti, mişca, pământul suficient de adânc, ceea ce se şi dorea. După ce s-a
terminat cu săpatul în prima cameră, în tindă, în camera din spate, în cămară,
s-a pus apă la fiert. Apoi s - a aruncat apă fierbinte peste pământul săpat, care,
astfel, s-a umflat. Peste, s-a presărat un strat gros de tulei de orzoaică (s
jacmennou pi' evou ), iar seara s-a organizat un bal, o petrecere cu dans pentru
rude, cunoscuţi şi tineret. S- a pregătit porumb cu miere şi mac - varenu kukuricudeoarece, acesta era obiceiul la T6tkoml6s. Au fost chemaţi muzicanţii ţigani
şi a început petrecerea. Pe muzică se dansa, în principal, csârdâs unguresc cu
învârtită şi prin asta se bătucea podeaua. La finalul petrecerii, gazda a „muruit"
podeaua.
Totuşi nu s-a organizat neapărat peste tot o petrecere, în cele mai multe
locuri, gazda a fost acela care a bătucit podeau aşa de neted cum dorea.
Prin această metodă au obţinut o podea fără crăpături şi care putea fi
întreţinută uşor.

La Turnu
îngrijite

şi

şi întreţinute,

la Micherechi am aflat

se muruiau

de

două

că

aceste podele tre'Juiau bine

ori pe

săptămână,

pentru

că

se

prăfuiau.

Fetele şi femeile stropeau pe jos, în fiecare dimineaţă, cu apă dintrun vas de lut. " N01; fetele stropeam, făceam cercuâ şi motive pe podea, probabil,

cu scopul, ca atunci cand vine un fecior,

să găsească

o

gospodăâe Îngrijită,

curată".

La finele secolului XIX, odată cu extinderea burgheziei în târguri, la
casele ţărăneşti, mai ales, în târnaţ, în tindă şi cămară, s-a extins utilizarea
podelei de cărămidă. 88
Utilizarea podelei de cărămidă a pornit şi la Micherechi de la marii
proprietari. Podeaua de pământ, muruită cu apă şi baligă, a fost înlocuită de
podeaua solidă.
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f. Văruirea
Casele erau văruite, în general, în alb, dar bătrânii îşi mai aduc aminte
de acele vremuri când varul era greu de cumpărat şi când casele au fost unse
cu lut foarte subţire, care le dădea o culoare galbenă, sau chiar gri, în funcţie de
lutul folosit.
Totuşi, în câmpie, casele aveau, deja din secolele XYlll-XIX. culoare
albă, fapt dovedit de ordonanţele emise în diferitele localitf1ţi' • privind
obligativitatea văruirii caselor şi a pereţilor gardurilor.
Călătorii străini din secolele XVlll-XIX care au trecut pe aceste
meleaguri, informau„ despre cele văzute astfel: .. lucea albul sutelor de sălaşe
ale acestei populaţii harnice ''. 90
La T6tkoml6s, Aletea şi Micherechi varul nestins era cumpărat de la
comercianţi. La Pecica, Turnu şi Peregul Mare varul ars, care apoi trebuie stins.
este adus, şi în zilele noastre, de moţii crişeni.
Pentru văruirea unei case noi, erau destule 50 de kg de var ars. Varul
era stins acasă în blide de metal care apoi nu se mai foloseau. Se scotea
pietrele din el, apoi se strecura.
Casa lipită (humuită) treb11 ia văruită de patru, cinci ori - se spunea
la T6tkoml6s. La Turnu, se văruia de trei, patru ori exteriorul şi interiorul. Primul
strat se făcea cu var amestecat cu cenuşă de lemn şi CIi nisip. Probabil, varul
astfel amestecat acoperea mai bine, şi elimina eventualele denivelări. Unnătorul
strat se făcea cu var amestecat cu nisip fin. După fiecare strat, peretele trebuia
lăsat să se usuce. Al treilea şi, de fapt, ultimul strat era dat cu mr alb curat.
Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale caselor ţărăneşti din
această regiune, este aceea că partea de deasupra solului, la o înălţime de 40-50
de cm, este vopsită într-o culoare închisă (gri, maro, albastru, negru) pentru ca
ploaia să n-o poată afecta. Linia, înălţimea dorită, pentru ca să fie dreaptă, a fost
însemnată cu o sfoară îmbibată în vopsea, partea inferioară liniei fiind vopsită.
Mai demult, culoarea folosită indica şi apartenenţa etnică a locuitorilor
casei. Diferitele nuanţe ale culorii maro, verde şi albastru, erau folosite de maghiari,
bleu-marinul de români, albastrul deschis de slovacii din Bekescsaba şi din
Szarvas, iar griul de slovacii din T6tkoml6s. 91
Mai târziu, şi culorile s-au amestecat, şi-au pierdut semnificaţia etnică,
principala modalitate de achiziţionare a vopselei fiind aceea de la comercianţi.
La Turnu erau folosite la josul pereţilor culorile negru, maro şi galben.
La T6tkoml6s se spune că, mai demult, se amesteca cenuşă în var,
astfel încât se obţinea o nuanţă de gri, culoare ce s-a păstrat şi mai târziu, dar
la care s-a ajuns prin amestecarea varului cu vopsea de culoare neagră, cumpărată
de la magazin.
9
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De asemenea, la T6tkoml6s, oamenii îşi mai aduc aminte, că în trecut
femeile ornau cu degetul această parte de perete,vopsită în gri, mai ales în partea
dinspre stradă. Pictau pe ea motive florale - trandafiri, floarea soarelui, albăstrea,
lalea, panseluţă, narcise, dalii, georgia. După al doilea război mondial, acest mod
de ornare a dispărut aproape în totalitate. (Foto 27)
La Micherechi, pereţii camerelor au fost iniţial văruiţi doar în alb, dar
începând cu anii 30 ai secolului XX, s-a răspândit şi aici văruirea colorată,
aplicarea motivelor de desenat decupate, iar mai apoi pictarea.
Pe parcursul acestei munci minuţioase, vopseau de o nuanţă mai închisă
se pune peste şabloanele prefabricate, puse una deasupra celeilalte, pe peretele
vopsit într-o nuanţă mai deschisă. Prin această tehnică tradiţională, au fost
executate motivele sofisticate, dar deosebit de frumoase, de flori, fructe, viţă de
vie şi de frunze de diverse forme, în culori de albastru, galben, verde, bordo,
respectiv picturile murale în culori mai deschise. 92
Pictarea pereţilor cu motive florale colorate nu a fost necunoscută nici
la T6tkoml6s, unde se picta şi cuptorul. Datorită picturilor murale şi de pe
cuptoare, bazate pe motive populare, ,,arta" femeilor de la T6tkoml6s a devenit
cunoscută pe meleaguri îndepărtate. Cea mai cunoscută dintre ele a fost tanti
Tomka Juci.(Foto 28-29)

g. Sfinţirea casei
Când casa a fost terminată, un obicei general practicat atât la maghiari,
cât şi la români şi slovaci, a fost acela că în prima noapte au Închis În casa
nouă

pisica, pentru că se credea că cel care doanne acolo pentru pnma
moare peste un an. La Pecica, se închidea câinele.

dată,

Un alt obicei general valabil a fost cel al sfinţirii casei de către preot
(Pecica, Turnu).
La Pecica, românii au mers la slujbă în prima zi, unde s-a 1lomenit de
construirea casei şi de constructor.
Şi la Turnu, maghiarii romano-catolici au chemat preotul la sfinţirea
case1.
În sfârşit,al treilea obicei general valabil era cel de a organiza o petrecere
după sfinţirea casei, la care erau invitaţi rudele, prietenii şi cei care au dat o
mână de ajutor.
La Turnu.cu această ocazie se mâncă papricaş de pui sau de viţel, şi

se bea

ţuică şi

vin.

La români, au supravieţuit încă o serie de obiceiuri, mituri şi superstiţii
legate de casă, dintre care prezentăm câteva, culese de Emilia Martin.
Atât la Micherechi, cât şi la celelalte comunităţi ortodoxe române,
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sărbătoarea Bobotezei (sfinţirea apei) este în strânsă legătură cu sfinţirea casei 91

•

în zilele noastre avea funcţia de îndepărtare a răului.
La Micherechi, preotul începea să sfinţească casele, în 7 ianuarie. 9 ~
Conform tradiţiilor clericale, preotul, însoţit de cantor şi de unui grup de bf1ieţi.
mergea la toate numerele de casă şi sfinţea casele şi clădirile anexă ale enoriaşilor

care

până

ortodocşi.

La auzul cântecului bisericesc românesc despre botezul lui Isus, se
deschideau uşile dinspre stradă, semn al primirii celor veniţi cu crucea. În această
zi, enoriaşii trebuiau să ţină un post strict, până la sfinţirea casei.
Cu ocazia sfinţirii casei, preotul îi stropeşte, prima dată, pc membrii
aliniaţi ai familiei, care sărută crucea.
După aceea, se sfinţeşte casa cu toate încăperile ei, care sunt stropite
cu apă, folosindu-se un buchet uscat de busuioc. urmând să fie stropite şi
clădirile anexă, fântânile, toate în scopul îndepărtării răului.
În afară de rolul purificator şi de alungare a răului, sfinţirea casei mai
avea ca scop vizitarea enoriaşilor şi colectarea de donaţii de la accştia.9
La români, există o serie de mituri legate şi de anumite părţi ale casei.
Ferestrele şi uşile reprezintă o linie imaginară de demarcaţie intre
locuitorii casei şi lumea exterioară. Conform mentalului colectiv, ramura de rug
şi urzica puse în geam de ziua lui Sf. Gheorghe îi apără de forţele rele. Pentru
protejarea copilului, se punea o mătură întru-un colţ sau se ungea canatul uşii
cu usturoi.
Un alt loc, cu o semnificaţie magică era pragul. Obiectele aşezate pe
prag, de exemplu şorţul, primesc un rol important în tratarea vrăjilor legate de
lapte. Gâtul găinii care cântă cocoşeşte trebuia tăiat tot pe prag, după ce, în
prealabil, i-au învârtit trupul în cameră.
Pragul era un loc potrivit şi pentru prezicerile legate de dragoste. De
Bobotează, fetele îşi puneau pe prag şiragul de perle, pentru ca preotul să treacă
peste el, ca noaptea să -1 viseze pe viitorul soţ.
Probabil, datorită semnificaţiei purificatoare a focului, cuptorul primeşte
şi el un rol în tratarea bolilor cauzate de stricări.
Pe parcursul procedeului magic, copilul legat pe lopată, trebuia băgat
de nouă ori în cuptor, în scop curativ. Pentru ca să se identifice persoana celui
care a provocat stricarea, trebuia strigat în cuptor numele bolii.
Conform mentalului colectiv, sufletul mortului rămânea şase săptămâni
la streaşina casei.
Se cunosc proceduri curative, pe parcursul cărora, în scopul vindecării
bolii, trebuiau puse sub streaşină anumite obiecte.
1
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Meştergrinda, avea în afară de suport, şi alte funcţii. Dintre obiectele

sacrale, adesea se puneau pe meştergrindă, amentul sfinţit, cununiţa de la Rusalii,
buchetul de busuioc.
Casa era apărată de fulger prin fumul amentului, apa sfinţită consumată
prin cununiţă se folosea pentru vindecarea bolilor, busuiocul pus în prima apă
de baie a copilului, îl apăra de forţele rele. 96
La Aletea, mătura se punea după uşa de dinafară, pentru ca bosorca97
să nu poată intra şi dăuna celor din casă, mai mult, împotriva bosorcii, trebuia
ţinută în casă apă sfinţită.
La T6tkoml6s, când casa era construită, pe horn se punea imediat un
ulcior cu zmalţ verde (krcach) şi cap de buzdugan, făcut de un meşter olar din
localitate, cu scopul de a proteja casa de forţele rele.(Foto 30)

III. Tipuri de

casă

1. Casă ţărănească
La finele secolului XVIII, în Câmpie, în rândul ţărănimii, devine
consacrat un tip de casă care va fi folosit secole întregi ca spaţiu de locuit.
Casele populare din localităţile investigate, se numără printre variantele de tipuri
de case de câmpie, purtătoare ale caracterelor locale. La construcţie utilizau
materiale găsite în spaţiul natural-geografic dat, precum pământ, lemn, trestie.
Din punct de vedere al proiectării, aceste case au trei compartimentări : camera
mare sau curată, tinda sau bucătăria şi camera din spate sau de locuit. 98
Începând din a doua parte a secolului XIX, casele ţăranilor de mijloc
şi ale marilor proprietari mai înstăriţi încep să fie construite cu patru încăperi:
cameră, tindă, cameră, cămară. 99 Încăperile sunt aşezate una după alta, sub
acelaşi acoperiş cu târnaţul cu stâlpi, construită de-a lungul case;. Cuptorul
alimentat din tindă, se regăseşte în ambele camere - camera curată şi camera de
locuit -, atât la casele cu trei compartimentări, cât şi la cele cu patru.
Casele românilor din Micherechi, au fost, în general, cu trei
compartmentări (camera curată - bucătăria - camera de locuit), de care mai era
uneori anexată şi cămara. Intrarea casei era dinspre tindă în bucătărie, şi de aici
se putea intra în cameră.
La Pecica, aceste tipuri de casă au fost numite, case de capăt cu gang
desc/zis. Casa era situată pe teren, în lungime, toate încăperile regăsindu-se sub
acelaşi acoperiş: camera mare, tinda, camera din spate, cămara, în anumite
cazuri, exista şi grajd, dar de cele mai multe ori gra1dunle erau la sălaşe.
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Informatorii din Peregul Mare ne-au comunicat denumirile slovace ale
camera din faţă, bucătăria, camera din spate. Construit împreună
sau separat era grajdul.
La Peregul Mare, grajdurile făceau parte din gospodărie. deoarece în
această localitate, nu existau sălaşe.
La T6tkoml6s unde comunitatea este compusă din slovaci evanghelici.
denumirile sunt tot în limba slovacă. Este interesant, că în limba slovacă vorbită
la Câmpie, denumirea casei şi a camerei este aceeaşi.
La Turnu, încăperile erau denumite în felul următor: prima camer:i
încăperilor:

sau camera

curată, bucătăria,

camera din spate.

Situaţia materială a proprietarului era oglindită de numărul de încăperi.
cum am mai amintit, casele cu trei compartimentări, din care una era
reprezentată de camera curată, încep să apară în Câmpie la finele secolului
XVIIl, dar familiile mai sărace nu şi-au putut permite să construiascf1 astfel de
case nici în prima parte a secolului XX. 100
Cele mai sărace locuinţe erau cele bispaţiale, cu cameră şi bucf1tărie.
În multe cazuri, de exemplu la Pecica sau Turnu, localităţi în care
exista sistemul de sălaşe, gazdele aveau case. în general, şi la oraş. aşa încât
sălaşele nu erau construite întotdeauna cu trei încăperi, ci numai cu două: cameră,
După

bucătărie.

Camera curată a fost locul în care s-au practicat tradiţiile populare.
Aici a fost cerută mireasa de către mire, aici a fost culcată lăuza după naştere.
în această cameră a fost aşezat pe catafalc mortul. şi acesta a fost locul în
care, cu ocazia sărbătorilor importante, se primeau oaspeţii. 101 (Foto.31)

2. Casă de mari proprietari sau de tip burghez
În a doua parte a secolului XIX, ca efect al noii conjuncturi economice,
şi aici, în Câmpie îşi fac apariţia aşa-numitele case de tip burghez. Arhitectura
populară nu dispare, dar este marginalizată şi eliminată din centrul localităţilor,
în cartierele de periferie ale satelor şi oraşelor. La început, doar clădirile statului,
sociale şi comunitare erau construite în stil burghez. Foarte repede însă, şi casele
gazdelor înstărite, ale comercianţilor, înmulţiţi în această perioadă, ale meseriaşilor
au început să fie construite în acest fel, folosindu-se noi materiale de construcţie
(cărămidă arsă, ţiglă arsă, mortar, beton).
„ Statutul social mai înalt" apărut în rândul marilor proprietari, al
comercianţilor şi meseriaşilor impunea posesia unei locuinţe de tip burghez în
centrul oraşului. 102 Prin construirea de case de tip burghez, centrele localităţilor
începeau să aibă imagine orăşenească, să aibă o cu totul altă faţă.
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Şi centrul oraşului Pecica este marcat de această dezvoltare economică

furtunoasă, care a avut loc în a doua parte a secolului XIX, străzile principale
fiind populate de casele marilor proprietari, cu poartă masivă.din lemn.sculptat.
La Pecica, casele cu acest tip de poartă, cu plan de bază în L, arată,
într-o anumită măsură, din ce s-au îmbogăţit locuitorii ei. În mai multe locuri,
sculptura de pe poarta reprezintă scene de munci agricole, viticole.etc.
De o parte a porţii se situează partea de locuit a casei, cu camera
dinspre stradă, cu patru geamuri, iar de cealaltă parte hambarul de mare capacitate cu două niveluri O analogie la acest tip de amenajare putem să găsim şi
în arhitectura populară, de exemplu. la T6tkoml6s, unde hambarul (n. t.: în
maghiară „g6re") era aşezat înspre stradă. (Foto. 32-36)
Planurile de bază ale caselor de tip burghez din Pecica au fost şi ele
cu totul diferite faţă de cele ale caselor ţărăneşti. În faţă, înspre stradă erau
construite două camere, în partea în L a casei era bucătăria, cămara, aici puteau
să mai fie şi camere, iar în faţa acestora, de regulă, o verandă închisă cu sticlă.
Dimensiunile parohiei romano-catolice, construite la Pecica în 1989,
erau, de asemenea, uriaşe, prin prezentarea lor dorim doar să exemplificăm
mărimea caselor de tip burghez şi să atragem atenţia asupra unor tehnici de
construcţie.

„IÎ, partea principală, parohia aveau o lungime de 41 m şi o lă,time
de 14 m 40 cm. Avea zidărie din cărămidă, acoperiş de ,tiglă, partea inferioară
a tavanului era de stucatură, podul pavat cu cărămidă. Clădirea este Împăr,tită
in două de poarta uscată. În dreapta por,tii sunt 4 camere, dintre care două
inspre stradă, iar alte două inspre curte. . .. În stanga por,tii este locuin,ta
propriu-zisă a parohulw; in care sunt 7 camere, un hol, un coridor Închis cu
sticlă, câte-o bucătărie, cămară, intrarea in pod şi closet. Sub ambele păr,ti
ale casei se intindea pivmja. ' 103
IV. Rolul clădirilor tradiţionale şi al caselor populare
în epoca noastră
Casele populare prezentate în lucrarea de faţă au stat, secole întregi, în
slujba omului. Schimbările sociale, economice şi culturale de până acum, au
modificat mediul înconjurător, filosofia de viaţă a omului şi rolul acestuia în
societate. Dezvoltarea, ajunge treptat la fiecare membru al societăţii. Arhitectura
se schimbă, sunt adoptate tehnici şi materiale de construcţie noi, are loc o
aliniere la cerinţele epocii.
Să vedem însă, cum au încercat casele ţărăneşti să se modernizeze, în
ultimele decenii, şi să se adapteze epocii aflate în plină evoluţie.
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Între timp, şi în localităţile rurale se dezvoltă tipul modem de casă, care,
deşi influenţat de globalizare, nu reuşeşte să impună un model şi să formeze un
stil unitar.
Prima schimbare ce intervine la casele ţărăneşti este legată de materialul
utilizat la acoperiş, în locul trestiei, scheletul de scânduri fiind acoperit cu ţiglă
arsă.

Modificările

nu evită nici interiorul casei. Cuptoarele îşi pierd
Oamenii încep să se încălzească cu sobe, mâncarea se găteşte
pe „spoarhelt" sau "şpor", iar homurile deschise sunt acoperite, închise.
În nenumărate cazuri se întâmplă, ca atunci când aceste case sunt
demolate, doar uriaşul burlan lipit (humuit) din pod să mai amintească de faptul,
că pe vremuri cuptoarele dădeau căldura.
Tinda devine bucătărie, peretele median este demolat, se pune mobilier
făcut de tâmplar.
Din camerele curate şi din camerele de locuit, dispar, prin instalarea de
tavan fals, grinzile transversale şi meşter grinzile. Podelele încăperilor sunt
betonate, geamurile mici ţărăneşti sunt înlocuite cu geamuri mari care pem1it să
intre lumina.
Tâmaţurile sunt zidite sau închise cu sticlă.
În casă se amenajează băii şi alte încăperi. Dar asta nu ajută la nimic,
peste câteva decenii vor dispărea şi aceste case reamenajate ..
. Am putut vedea că dezvoltarea caselor ţărăneşti, la care nu au fost
aplicate în întregime schimbările tehnice şi de formă, nu au condus cu adevărat
la rezultate.
De-a lungul secolelor, dar mai ales în ultimele decenii, imaginea satelor
şi a târgurilor s-a schimbat în totalitate,tradiţiile arhitecturii populare au dispărut
sau au fost complet schimbate, iar clădirile noi şi modeme nici nu lasă să se mai
ştie nimic de vechile forme arhitecturale şi materiale de construcţie.
Sunt norocoase acele localităţi, în care formele arhitecturii populare şi
burgheze s-au păstrat, şi care pot ajuta la crearea unei imagini despre caracterul,
respectiv stilul localităţii.
Localităţile au păstrat, în primul rând, urmele arhitecturii de tip burghez,
considerând că, cultura ţărănească a fost întotdeauna inferioară celei burgheze,
fiind cultura păturilor de jos.
Aceste percepţii au influenţat şi individul, căruia îi era mai bine, chiar
mai onorant, să aibă predecesori burghezi, decât să-şi recunoască originea
funcţionalitatea.

ţărănească.

Datorită dezvoltării

alerte a epocii modeme, tradiţiile arhitecturii populare
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devin incompatibile cu construcţia de locuinţe, ceea ce duce la scăderea numărului
de astfel de case.
Clădirile burgheze, în schimb, se păstrează, se regăsesc în părţile centrale
ale localităţii. Spaţioase, frumoase, cu faţade ornamente, ele sunt reamenajate
ca locuinţe sau ca şi clădiri cu funcţii comunitare sau comerciale.
Clădirea ţărănească are doar câteva şanse de supravieţuire, dintre care
aş aminti două. Ori să fie amenajată ca şi muzeu local - trebuie sprijinită
mişcarea „ o localitate, o casă-muzet.l' - ori să fie reconstruită ca şi casă de
weekend, păstrându-i-se însă acea amprentă arhaică pe care a conservat-o secole
întregi. Pentru ambele modalităţi există o serie de exemple.
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Ando

Gyărgy

A NEPI EPITESZET SAJĂTOSSĂGAI A
DELKELET-ALFOLDI REGIOBAN HĂROM
ARAD MEGYEI ES HĂROM BEKES MEGYEI TELEPULES
KAPCSĂN(PECSKA,NAGYPEREG,TORNYA,ELEK,

TOTKOMLOS, MEHKEREK)

A lak6helyek, tclepek, fokent pedig az epuletek fejl6desenek
tanulmanyozasa egyik legvonz6bb, legtanulsagosabb s eppen ezert igen gyakori
temaja az ember targyi vilagaval foglalkoz6 kutatasoknak. 1
Egy telepules neprajzi felmerese, vizsgâlata sorân a kutat6k el6szăr akarva - akaratlanul - az epfteszettel, a nepi epfteszet meg fennmaradt emlekeivel
ismerkednek meg. Az epi.ileteken kereszti.il kepet kaphatnak egy telepi.iles
târsadalmâr61, gazdasâgâr61, kulturajâr61, a regi6ban, az orszâgban belul betoltătt
szereper61. Az epi.iletek nem csak mement6i egy korszaknak, de egy korszak
emlekmi.ivei is. A nepi epfteszet emlekei az egyen emlekmi.ivei is.(Foto I.)

I. Nepi epiteszet az Alfoldon
Az epiteszeti kulturât kialakit6 tenyez6k haram nagy csoportba
sorolhat6k: I. termeszeti komyezet, 2. tarsadalmi-gazdasagi determinans, 3. etnikai
hagyomanyok. 2 A XVII-XVIII. szazad a nepi epfteszet szempontjab61 azert fontos
id6szak, mert erre az id6re tehet6, mikor is a foldhazakat felvaltottak a foldfeletti
hazak. A ma all6 legregebbi paraszthazak az Alfoldon a I00-150 evet nem haladjak
meg, sajâtossâgaik azonban meg6riztek a kăzepkori elemek, technikak nagy reszet.
Ezen bevalt technikakat a nepi epfteszet atalakftas nelki.il atvette, vagy sajat hasznara
atalakftotta (pi. paticsfal technikaja).
1. Termeszeti kornyezet:

A vizsgalt regi6ban, a kezdetekben az epfteszeti kultura Ieginkabb
meghataroz6ja a termeszeti vagy foldrajzi kbrnyezet volt, mely meghatârozta az
epit6anyagokat es ezek hasznalatat a hazak epftesehez. Az Alfoldăn a legregebb
fold feletti epftesi technika a nadb61 keszi.ilt paticsfal. A foldbe vert kar6kat naddal
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kifontak, es kfvi.ilrol es beli.ilrol sarral kitapasztottak. Ez az archaikus technika
napjainkig fennmaradt, gazdasagi epi.ileteknel talalkozhatunk vele, vagy a nepi
lakohazak oromfalanak kialakitasanăl, igaz legtăbb esetben mar nem sarral
kitapasztva talalhat6k, hanem malterral. A nad nagyon j6 fizikai tulajdonsaggal
rendelkezik, akar szaz evet is kibfr, ezert volt hasznalatban ily sokaig.
A sarfalak kozi.il a fecskerakasos technikat is emlfti a szakirodalom. Az
Alfold epiteszeti m6djai kozt, azonban az adott telepi.ileseken, vizsgal6dasunk
alkalmaval ezzel a technikaval nem talalkoztunk, tudomasunk szerint e technika a
Sarreten volt ismeretes. Az Alfold ezen reszen legelterjedtebb a vertfalu hazak
tfpusa, dolgozatunk e technika bemutatăsara fekteti a legnagyobb hangsulyt. Ez a
faltechnika a modem epiteszetben is alkalmazott un. zsaluzas elodje. 3 (Foto.2-3)
A valyogot az Alfold majd minden helysegeben keszitettek, ,·ererrek. a
felhasznalasa azonban nem volt annyira elterjedve, mint a vertfale. A vălyog az
egetett teglabol vaio epitkezesnek az elodje. Az egetett teglat kezdetben templomok.
paplakok majd kozsegi intezmenyek, nagygazda vagy polgari hazak falazasara
alkalmaztâk.
Tetofedes tărtenhetett szalmăval, naddal vagy zsindellyel, kesi:ibb egetett
csereppel.

2. Tarsadalmi-gazdasagi determinans:
Egy adott telepi.iles epiteszetenek tanulmanyozasa soran a feJli:ides
kiilănbăzo allomasait hasonlithatjuk ăssze, bepillantăst nyerhetiink, hogy milyen
volt a telepiilesnek a tarsadalma, gazdasaga.
A lakohâzak fejlodeset nem spontan folyamatkent kell nezniink, nem
csak ugy kell elkepzelniink, hogy megjelenik egy uj,jobb epitoanyag, egy fejlet1ebb
technikai ujitas, a jobb moduak atveszik, s ha bevalik, majd lassan elterjed a
telepulesen. Sok esetben a fejlodest a hatosagok eri:iltettek ki hazepitest szabălyozo
rendeletekkel. Egy mezoberenyi uradalom alta! 1800-bol szarmazo korabeli
epitkezest szabalyoz6 rendelete is ezt bizonyitja, mely szabalyozza a hăzak meretet:
„1, Egyenes sorba legyenek a hăzak, szelessegi.ik legalabb 3 bl. 5 2, A fa! magassăga
egy es fel ăl. 3, 2 ablak legyen az utcara, es a foldszinttol 4 sukkra, 6 az ablak belsi:i
magassaga 2 sukk, szelessege 1 1/2 sukk .... 9, Az 1-2-3. pontban lefrtt61 nagyobb
hăzat epithetnek, de kisebbet nem." 7 Valosziniisithetjiik, hogy hasonl6 egyseges
rendeleteket majd minden telepiiles lakosa szamara kiadhattak, mert a paraszti
hazak aranylag egyseges meretek alapjăn epi.iltek.
A nepi lakohâzak a benne lakok eletformajanak, eletmodjănak kifejezi:ii.
A homlokzat, a tomăc kialakităsa tăbbek kăzătt ărulkodik a tulajdonos vagyoni
helyzeterol is. A vizsgălt telepiilesek kăziil talan a legszembetiinobben Pecskăn es
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Eleken tapasztalhattuk ezt. A gazdasagi epi.iletek meglete vagy hiănya elărulja
neki.ink, hol folyik a gazdălkodăs, beltelken (Nagypereg) vagy ki.iltelken kint a
tanyăn (Pecska, Tornya).
Pecskanak, Tomyanak, T6tkoml6snak es Eleknek kiterjedt tanyarendszere
volt, Mehkereken is leteztek tanyăk, de nem olyan nagy szâmban mint az
elozoekben felsorolt telepi.ileseken (Mehkereken pi. 20 tanya volt a XX. szăzad
40-es eveiben. 8 ). A tanyarendszer kialakulăsa bsszefUggbtt a gazdălkodasi m6d
megvaltozăsăval, a ki.iltelki âllattartâsr61 âttertek a novenytermesztesre, nehol mar
a XVIII. szâzadban ez bekăvetkezett, de leginkâbb a XIX. szâzad mâsodik felere
teheto. Ez a gazdasâgi vâltâs kikenyszeritette kinntart6zkodâst biztosit6
lak6epi.iletek megletet, melyeket tart6s anyagokb61 a beltelki hazaik mintajara
kezdik epfteni.
A pecskai tanyavilăg mintegy 600 tanyab61 allt, a nagygazdak 50 hektaron
vagy ennel nagyobb foldteri.ileten, kclzepgazdak olyan 10 hektaron, kisgazdak pedig
2-3 hektăron gazdălkodtak. A nincstelenek, napszamosok a gazdak tanyain
dolgoztak. Tornyan is tanyăkon laktak, majdnem mindenkinek volt tanycija,
szombaton, vasărnap jăttek bea telepi.ilesre, szombaton templom, vasarnap delutan
vissza. A romănok altal is lakott falvaknak jelentos szâmu ki.iltelki lakosa volt.
Vagy az apr6 majorokban dolgoztak mint cseledek, vagy sajât epitesii tanyâikon
gazdâlkodtak vagyoni helyzetiiktol fliggoen. 9 Az allatăllomany kinn volt a tanyan,
bent a vărosban csak esetleg egy fejostehen volt, mondtak Tomyan.
Az alfoldi falvak tărsadalmăban a hazak tanulmanyozasa kapcsan egy
jellegzetesseget eszre kell venni.ink, egy lak6haz egy tulajdonos, egy tanya egy
tulajdonos, nem alakultak ki un. lwsszuhcizak, ahol egymas utan egy fedel alatt
mas-mas (igaz rokoni) csalâdok laktak. Itt a fiatalok csak addig laknak a szi.ilokkel,
amig sajât hâzukat fel nem epitettek.
A polgârias lak6hâzak tipusânak a megjelenese a XIX. szâzad vegen a
nagygazdâk kăreben (legszembetiinobben Elek, Pecska) szinten gazdasâgi
tenyezokre vezetheto vissza.
A tarsadalmi, gazdasăgi determinănsokra meg szamos peldat emlithetnenk.

3. Etnikai hagyomănyok
A neprajztudomany klasszikusai velemenye megegyezik abban, hogy a
lak6haz egy tbrtenelmi folyamat eredmenyekent jon letre. Az egyes tajakon,
regi6kbanjellemzo hâztipusok kialakulâsâban tobb nep vett reszt, hiszen ki.ilănbozo
koru, a hosszu torteneti fejlodes sorân kialakult elemeket, vonâsokat otvbz. A
lak6hâz a târgyi kultura azon eterne tehât, amelyre a legnagyobb hatâssal voltak a
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gazdasăgi, tărtenelmi,

târsadalmi vâltozasok. 10 A XIX. szazad utols6 harmadara
ezen alfoldi regi6 teri.ileten kialakult a nepi lak6epi.iletek egy aranylag egyseges
vâltozata, a helyi jegyekkel felruhâzott alfoldi hiztfpus, 11 egy telepi.ilesen a legtobb
esetben az epi.ilet ki.ilcsfnerol nem lehet megallapitani, hogy a benne lak6k
magyarok, romanok, szlovakok vagy szerbek. Minden telepi.ilesen a betelepi.ilok.
ha mas vallăsuak, mas nyelvuek voltak, egy varosreszben telepedtek le. Epi.ileteiket
a helyi hagyomanyoknak megfeleloen epitettek fel vagy văsaroltak meg az ott elo
magyarsagt61. A betelepi.ilt roman es mas nemzetisegii lakossag is alkalmazkodott
a foldrajzi es kulturalis kămyezethez, ertheto tehat, ha a lak6haz epitese, az epiilct
szerkezete, a felhasznalt alapanyagok es technikak az adott telepi.iles hagyomanyos
epftkezesenek felelnek meg, es nem feltetleni.il ti.ikrozik a lak6k etnikai
hovatartozasat. 12
Ki.ilon văros- vagy falureszben laktak, de eg_\for111â11 epftke-:,tek. kiilâ11hseg
nem volt - mondtâk Pecskan, aho] Magyarpecska, Ro111â11pecska, s-:,/ol'{ik e.1
cigany resz is volt. (A cigânysag ki.ilon kutatast igenyel.). A mehkereki roman
paraszti lak6hâznak nem annyira a ki.ilseje, mint inkabb annak butorainak belso
elrendezese es dekorativ elemeinek hasznalata kc)lcsonzcltt a hazbelsonek roman
jelleget. Nagyperegen, ahol nemetek, szlovakok, magyarok. csehek. rutenek.
romănok is egyi.itt eltek, a haz ki.ilso megjelenese ezt nem tudatta, pedig itt is
elki.ilăni.ilve laktak, szlovakok afaluszelen, dele11 es 11yugato11, 11e111etek ket wcâba11.
T6tkoml6son ez a problema nemigen letezett, mert a kozseg etnikailag homogen.
evangelikus szlovâkok kepezik a tulnyom6 tăbbseget. Tornyan is - a s:erbek,
magyarok, roma11ok kulon laktak, de egyfomui11 epitkeztek.
A legtăbb telepi.ilesen etnikailag nem, de szocialisan mindenhol
szembeătlo volt a ki.ilănbseg. A nemetseg, a nemet gazdâk mindenhol szocialis
szempontb61 a legerosebb reteghez tartoztak, legszembeătlobb peldăk erre az eleki
nagygazdăk diszes hazai.
A kutatott telepi.ileseken minden nemzetiseg lak6haza az alfoldi haztipus
jellemzoit viseli magan. A porta is inkâbb a tulajdonos anyagi helyzeterol,
gazdălkodăsanakjellegerol, foglalkozăsâr61 arulkodott es csak kevesbe nemzetisegi
hovatartozasăr61. 13

II. Epitkezes
1. Epitoanyag
A nepi epfteszet egyik legfontosabb jellemzoje, hogy mindig, mindenkor
csakis a kăzvetlen kămyezetben talălhat6, kănnyen kitermelheto, elerheto es olcs6n
szăllithat6 epitoanyagot hasznâlja fel. 14 Az epftkezes alapanyagait egyertelmiien
meghatăroztăk a tăjfoldrajzi viszonyok, hiszen az alfoldi tâj a hagyomânyos
155
https://biblioteca-digitala.ro

epitkezes kezdetekor a sarat, fat es nadat szolgaltatta epităanyagkent. A paticsfalu
hazakat felvaltottak a vert falu, majd valyogb61, az elsă vilaghaboru utan pedig a
teglab61 epult hazak, a nadat, mint tetăfedăanyagot a zsindely, majd az egetett
cserep. A folyamat termeszetesen ugy ment vegbe, hogy a kiilonboză
alapanyagokb61 keszult epitmenyek egy idăben leteztek a telepuleseken, s altalaban
a m6dosabb csaladok vezettek be az uj alapanyagokat, 15 ami bizonyftja, hogy
nemcsak tajfoldrajzi szempontok ervenyesultek, de a gazdasagi tenyezăk is nagy
hatassal voltak az epităanyagok alkalmazasara.

A. Helyben talalhato epitoanyag
Fold
Az epftkezeshez szi.ikseges foldmennyiseget, a vertfal elkeszftesehez,
rendszerint az epftkezes helyen, a porta.o, a kert vegeben termeltek ki. Ha tanyat
epftettek, olyan hei yen astak a godrot, ahol nem volt zavar6, ahol nem jcirtak az
cillatok, nem jartak szekerrel. Egy vertfalu, atlagos nagysagu lak6epulet
felepftesehez iszonyatosan nagymennyisegii foldre volt szi.ikseg. Ha kiszamoljuk,
egy atlagos 8,5 - 10 61 16 hosszu es 10 sukkos avagy 10 deszkas 17 magassagu, ket
szoba, konyhas epi.ilethez, tobb mint 15 m 3 foldet kellett kitermelni, elhordani,
fellapatolni es ledongolni. A foldkitenneles helyen a kilapatolt foldnek megfelelă
6riasi godor tatongott, nemritkan tobb evtizedig is. Sok idăbe tellett, mig kiilonboză
anyagokkal: tragyaval, novenyi hulladekkal feltoltottek.
Nemely esetben, azonban a nagy godornek is volt haszna, egy t6tkoml6si
peldat emelnenk ki ezek kozul, hangsulyozva, hogy nem ez volt az altalanos:
har111i11chetben epftettiik a tanycinkat, es meg 11egyve1111egybe11 is megvolt a gădo,;
s e-;,ert ott keszftettiink magunknak bu11kert a bombazasok ellen, săt ebben a
bunkerben el lehetett rejteni a habaru alatt igencsak ertekes elelmiszert es alkoholt,
az atvonul6 kulonboză unifonnisokat viselă katonasag elăl.
Amennyiben a haz falaihoz szukseges j6 minăsegii fold nem az epitkezes
hei yen volt talalhat6, hanem a telepules egy bizonyos reszen, mint pi. Nagyperegen,
Tornyan es reszben Pecskan, akkor rakenyszerultek, hogy bizonyos tavolsagr61
szallftsak. A kozos foldkitermeles helyen nagy gi',drok keletkeztek, s fgy alakultak
ki ezen telepulesreszek nevei Gădrăs, Hlinfk-Agyagos, Jamina-Gădrăs stb.
Valyog
A kutatas soran az osszes vizsgalt telepi.ilesen talaltunk adatokat arra,
hogy a telepuleseken keszftettek, es bizonyos korokben hasznaltak is a valyogot.
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A vâlyogkeszftes helyszfne rendszerint nem egyezik mega hazepites helyszinevel.
a vălyogot a telepulesek kăzăs foldkitennelo helyein keszitettek vagy keszittettek.
A vălyogot a gazdăk, akik epitkeztek, csak megrendeltek, majd elhordtăk az
epitkezes helyere. A vălyogot nem mindenki hirta megfizetni, egy ha-:.lw-:..
amelyiknek ket szobaja, kiskamraja es pitvara van 1O OOO darab valyog kell 18 • ez
az egyik ok, miert nem volt olyan szeles kărben elterjedve a hasznalata. es mieri
maradt fenn relative olyan sokaig a vertfalkeszftes.
Pecskan es Mehkereken a ciganyok keszftettek, ,•etetrek a valyogot az
erd6 mel/ett valyogosgodorb6/, nagygodorb61. Nagyperegen is elofordultak a
vălyogfalu hăzak, nemeteknel, szlovakoknal, magyaroknal is l'O!tak ,·alyo,efalak,
az itteni szlovaksag a valyogteglat val'ki -nak nevezte. Tornyan a Godrăsok
teleptilesreszen vetettek valyogot, es ott is arultak.

Tegla, cserep
Bekes es Arad vannegyeben is az 189O-es evekben indult el a legnagyobb
epitkezesi hullăm a vărosokban, sokat kăszănhetoen az 1896-os Budapesti
Vilăgkiăllităsnak. Az akkori kis iii. mezovărosokban, vărosokban is, Eleken,
Pecskân, Tornyan ebben az idoben a XIX. szăzad vegen, XX. szazad elejen indult
meg rohamos leptekben a kăz es polgări, teglăb61 epulo hăzak epitese, a kevesebb
lakossăgu helysegekben egy kisse kesobb indult meg a folyamat. A m6dosabb,
nagyobb gazdâk, akik megtehettek, attertek erre a modernebb falaz6anyagra,
melyekbol idotăll6bb, masszivabb hăzakat lehetett epiteni, tetofedcskent pedig
egetett cserepet kezdtek el hasznălni. A haz alaprajzi elrendezese megvaltozott,
legszembetiinobb, hogy az utca frontjara ket lak6szoba kertil.
A kăzepgazdak hazainal, akik megmaradnak a paraszti hazak epitesenel,
rendszerint az alaprajzi elrendezes, a haz beosztasa megmaradt, azonban a
homlokzaton megjelentek a polgări hăzakr61 kălcsănzătt vakolt diszitoelemek pi.
Pecska, Elek.(Foto 4)
A m6dosabbak a hazepfteshez szi.ikseges egetett teglat helyben be tudtak
szerezni, tekintettel arra, hogy a vallalkoz6k, a teglak iranti igeny gyors kielegftesere
majd minden jelentosebb helysegben kisebb-nagyobb tegla- es cserepegetot
letesitettek. A sziikseges agyagkitenneles rendszerint az eredetileg is foldkitennelo
helyek mellett folyt, tudvăn, ott biztosan j6 minosegii agyag letezik, nemhiăba
innen epitkeztek az idok folyamăn. A kitennelt agyagot kelloen megdolgoztăk,
fonnăba preseltek, majd egy hetes szăritas utăn kiegettek. Tornyăn az un. Csatoma
fălott volt a teglagyar, szarizikkel egettek a teglat. Nagyperegen is letezett
,,teglagyar", ket aso făldet levettek, majd az agyagot tapostak, kapaval kevertek,

polgări
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megdolgoztak, szaritottak, kiegettek. Itt a szi.ikseges agyagot a gazda sajat foldjebol
adta, sot az egeteshez szi.ikseges szalmat is o adta, igy a teglagyart6e minden
11yolcadik, kilencedik, tizedik tegla, melyet kesobb eladhatott. Cserepet is
keszitettek az egetokben, Pecskan Koncz nevii teglagyarosra emlekeznek leginkabb.
A paraszti epi.ileteken a tradicionalis epitoanyagon kivi.il, az egetett tegla
es cserep kozi.il az egetett cserep jelenik meg legkorabban. A tradicionalis nadteto
leggyengebb pontja a gerinc volt, itt folyt be leghamarabb a viz, ide szalltak a
galambok es mas szarnyasok kart okozva, a tetobol ez a resz kezdett legkorabban
korhadni. Annak erdekeben, hogy a nadteto ezen reszenek ilyenfajta romlasat
megakadalyozzak, a teto egesz gerincere egetett kupcserepet, es negy ot sor egetett
cserepet tettek fel mindket oldalr61. A masik korai alkalmazasa az, hogy pi.
T6tkoml6son a lak6hazhoz hozzaepitett oldaltornac befedesere alkalmaztak.
(Foto 5)

Nâd
A nada parasztsag egyik legfontosabb epitoanyaga volt, elsosorban mint
a tetofedes anyaga jott szamitasba a nepi epiteszetben. 19 Erdekessegkeppen
emlfthetji.ik meg, hogy az 1800-as evekben Magyarorszag nadtermo teri.ilete 2,5
milli6 katasztralis hold 20 volt, mely tomenytelen mennyiseg tobbseget tetofedesre
hasznaltak aj6 fizikai tulajdonsagai miatt. 21 Ezen Delkelet-alfoldi regi6ban a Maros
es Korosok videken j6 minosegii nadban, melyet a megtelepi.ilt lakossag mar
evszazadokkal ezelott epitkezes celjaira hasznalt, nem volt hiany.
Majd minden telepi.iles hataraban, vagy vizparton, vagy foly6 partjan,
vagy kanalis partjan, vagy melyebben fekvo vizesebb foldeken, melyeket Kisretnek,
Nagyretnek 22 neveztek, megtalalhat6 volt a nad. T6tkoml6son az 1860-as evekben
a Szarazer partjan levo nadasokat kiosztottak, igy majd minden hâzhoz, mar aki
meg tudta venni, fizetni, 114 negyszogol 23 nadas is tartozott. Telen, mikor a Szarazer
partja befagyott, a nadat learattak. Erdekes mertekegysegek alakultak ki a
nadvagassal kapcsolatban, a nadvag6 amennyi nadat egyszerre egy karral ossze
tudott fogni, es masik karral levagni, az egy ăl nad volt, egy csom6ba harom ăl
nadat tettek s ez volt egy keve 11ad24 A kevet ket helyen kotoztek ossze vekonyabb
nadb61 keszi.ilt osszetekert nadszalakkal. A nadkeveket nadkupokba raktak, majd
aratas utan hazaszallftottak. Ajobb m6duak, vagy akinek nem volt szi.iksege nadra,
„felesbe" kiadta 25 a sajat teri.ilete aratasat, fgy a szegenyebbek is, akiknek nem
volt nadasa, olcs6n tetofedo anyaghoz juthattak.
Pecskan azt mondtak, hogy a Maros parton voltak nadasok, de leginkabb
tul a Bezdini kolostortol hordtak a nadat, oft voltak nagykite1jedesu nadasok.
N agyperegen a nadert a 6 km-re levo, az un. • i la azaz Er nevii kanalishoz jartak,
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ott arattak le a szi.ikseges mennyiseget. A kanâlis Tomya-Kispereg-BattonyaMezăhegyes-Nagylak iranyaban folyt a Marosba. Tomyân a na.dat tăbb helyrol
szereztek be, az emlftett csatorna partjar61, mely Batto11yci11 keres:,tiilfolyik. 1884ben astak, vagy az un. Gădrăsăkbol, a helyseg foldkitennelă helyerol. melyet az
idăk folyaman elăntătt a viz es nadasok keletkeztek a helyen. Emlitest tesznek
Tomyan arrol is, hogy az aradi hatcirba jcirtak 11cidert.
T6tkoml6son azt tartjak. hogy a S:,cira:,er partjan Macha11ek nâdasâban
termett a legjobb minăsegii nad. k: volt a legjobb. mert l'astag l'olt es ,·orăs ,·oit.
ez volt, a legalkalmasabb a nadtetăk ki.ilsă, legfelsă retegere, az volt a betedlife. a
kalapja a tetonek.
A năvenyterrnesztes egyre nagyobb terhoditasanak a mezăgazdasagban.
es az epiteszetben hasznalt uj anyagoknak, mint a cserep, pala kăszănhetăen
korunkra eltiintek a nadfedeles hazak, eltiintek a mesterek, akik keszitettek e tetăket,
pedig a nad tăbb evszazados hasznalata bebizonyitotta, hogy a fizikai tulajdonsagai
felveszik a versenyt korunk barmely tetăfedă anyagâval.

Zsupszalma
Pecskan, Nagyperegen is letezett valamikor zsupszalmas tetă.
szalmatetonek vagy supb6l keszi.ilt tetănek neveztek. Eleken is emlitest tcsznek
leteză zsuptetăkrăl, megpedig abban a kontextusban, hogy a XIX.-XX. szazad
fordulojân a paraszti hazak zsuptetăjet felvâltja a zsindely. 26 T6tkomloson nem
leteztek sosem ilyen tetăk, ennek magyarăzata igen egyszeru, Totkomloson
egyszeriien nem volt szeles kărben elterjedve a rozs termesztese, mint az emlitett
helysegekben, tekintettel arra, hogy a rozs terrnesztese elsăsorban a gyengebb,
homokos, lăszăs talajokon terjedt el, aho! a buza nem bizonyul eredmenyesnek.27
A rozs szalmaja a buza.nai vastagabb, erăsebb es hosszabb, ez a
tulajdonsaga teszi alkalmassa a tetăfedesre. Arata.sa utan a rozs cseplese idăben a
buza utan tortent. A rozst, amennyiben szalmajăt fel kivăntăk hasznâlni tetăfedcsre
nern volt szabad geppel csepelni, mert osszetorte volna a szalmajat. A cseples
kezzel tărtent, csephadar6val, ez a magyarazata annak, hogy ez a szerszam olyan
sokâig fennmaradt a teleptileseken, aho! rozstenneles folyt. A sorba, simara dongolt
foldre leterftett rozskeveket csak a kalâszos vegtikon vertek. Miutan fgy kipergett
minden mag, rneghuztâk a kevek kăteleit, a keve aljat egyenesre vagtak. A simara
egyenesitett rozsszalmat igy tettek alkalmassa hazak fedesere. 28
B. Mas videkekrăl hozott epităanyagok
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Fa

Az Alfold delkeleti regiojaban, a vizsgalt telepilleseken is, kiemelten fontos
szerepet tulajdonithatunk a fanak, annak ellenere, hogy a termeszet itt nem
b6kezuskădătt vele. Az e videken hianyzo, csupan az arteri erd6kben talălhato,
hăzepiteshez szilkseges faanyagot be kellett szerezni 29 valahonnan.
Az 1860-as, 70-es evekben a regioban lezajlott uj gazdasăgi formavăltăs,
az allattartasrol ătteres a jăvedelmez6bb năvenytermesztesre, nagyaranyu
epftkezesi hullamot indftott el a parasztsag kăreben, 30 amihez rengeteg epilletfara
volt szilkseg. Az epftkezeshez szilkseges faanyag a foly6kon usztatva jutott el
rendelkezesi helyere. A Ktlrăsăkăn az aradi es bihari lombos erd6 fait szallitottăk
a fontosabb falerako helyekre, tăbbek kăzbtt Gyula, 31 Bekes, Bekescsaba,
Mez6bereny stb .. a Maroson Pecskara, Nagylakra stb. Az epilletfanak vaio szallitas
modja, a tutaj formajura ăsszeer6sitett tălgyfa, feny6fa rănkăk usztatăsa volt. Az
olcso szallitasi mod kezdetben nem volt szabalyozva, pedig măr az 1868-as evekben
tăbb panasz is erkezett a vărmegyehez, hogy „a Kărăsăk Bihar es Arad
varrnegyekb61 az usztatott faval valosăggal el vannak torlaszolva". Bekes vărrnegye
meg ebben az evben szabălyzatot alkotott, megkăteseket vezetett bea fausztatăssal
kapcsolatosan, azonban nem vettek figyelembe az Alfold es a Bihar-Arad megyei
hegyvidek talâlkozasanak gazdasagi egymasrautaltsagat. Tăbb telepilles keri a
szabalyok enyhfteset, azzal az indokkal, hogy a faban szegeny helysegek fgy
juthatnak olcs6 epilletfahoz.32 Val6jaban ket gazdasagi erdek: az aradi-bihari
fakiterrneles, es Kărăsăk szabălyozasa, hajozhatova tetele erdek tăbb evtizedes
parharcanak lett aldozata a fausztatas, mely az e!s6 vilaghaboruig folyt a hatosăgok
alta! engedelyezve vagy engedelyek nelkill. Az 1890-1900 kăzătti evekben Arad
es Bihar megyekb61 roman tutajosok 2-3 vagonnyi făt magăban foglalo tutajokon
deszkat, zsindelyt, nyirfagallyat sepriinek, epilletfat kinagyolva, tăvisboronakat,
favillakat, falapatokat hoztak es ărultak penzert, buzăert, kukoricaert es
disznohăjert. 33

A Kărbs, Maros foly6k mellett a nagyobb telepilleseken falerak6helyek
letesilltek. Pecskan, 1880-ban alapfttatott Braun Ignacz alta! a „fatelep" (platz),
amely vallalkozoinak kivalo erzeke folytăn nagyon szep ilzleti vallalkozasnak
bizonyult. 1886-ban bovillt fureszteleppe.34 A Kbrăsăkkel szemben, aho! az e!s6
vilaghăboruig folyt a fausztatas a Maroson, Pecskara meg az 1930-as evekben
rbnkfat szallftottak. 35 Pecskân kezdetben az ărteri erd6k (Maros szelerol)
biztosftottak az epftkezeshez szilkseges faanyagot tălgy, kons es szilvolt helyben
talalhato. !gaz feny6 nem volt, igy a mestergerendat mar vasaroltak, amifureszelve
volt . A kes6bbi id6ben mar a tutajon usztatott, feldolgozott fat văsăroltak a
fatelepekr61, Maroson tutajoztak afat egeszen Szegedig. A tutajozas megszuntevel
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a faszâllftâs megmaradt, azonban kezdetben lovas kocsikon. tetofat a mocok hoztiik
kocsikon Halmagyreszrol, es ujabban mar teheraut6kon.(Foto 6-7)
Nagyperegen ugy emlekeznek, hogy kezdetekben az akacfat is
felhasznâltâk tetoepitesre, va16sziniileg kisebb epi.ileteknel. Az epi.iletfat Pecsk.ir6I
esMezohegyesrolhoztak. A t6tkoml6siak ugy emlegetik. hogy nekik a legkozelebbi
nagyvâros Arad volt 50 km-re, adva volt a helyzet, onnan szâllitottak a kfvant
ărut, faanyag, ko, mesz Aradrol. Fakereskedesnek „Meg a 70-es cvek elejen
ilyennek Koml6son hires sem volt s ha vagy ti.izi. vagy epi.iletfa kellett, azi
kenytelenek voltak vagy Aradr61 vagy Pecskar61. vagy Nagylakr61 hozni" 36 a
fatelepr61. ,,Az els6 fakereskedest 1874. Mârtius 6. Heiszler es Pollâk nagylaki
fakereskedok nyitottâk." 37 S minthogy a koml6siaknak a legkăzelebbi igazi
nagyvâros Arad volt, - Csaba akkoriban meg csak egy 6riâsi poros falu - Aradon
talâlkozhattak eloszăr nagy, hatalmas vârosias epi.iletekkel, itt lâthattak eloszăr a
fejlodes technikai „csodâit", ami termeszetesen elbuvălt mindenkit. T6tkoml6sra
vaio hazateresi.ik utân, ha valami fenyeset lâttak, joi vilâgito petr61eumlâmpât,
vagy nagy ti.izet vagy hasonl6t csak azt mondogattak: S vieti.ako na Arad'e vi/lan.'
(Vilâgft, mint Aradon a villany!), s a sz61âs a mai napig fennmaradt. maig
hasznălatos.

Tornyân az epi.iletfa beszerzeser61 a kăvetkezoket mondtâk: akkoriban a
nadteto ala nem sok fiit hasznaltak, a szi.ikseges faanyagot vandorfaârusok ho:tak
szekerekkel, vagy a tornyaiak elmentek făert az aradi piacra.

Mesz
A mesz ki.ilănăsen a XVIII. szâzadt61 kezdve a hâzak ki.ilso es belso
festesere szolgâl. Ahol alkalmas meszk6 nagy mennyisegben talalhat6, ott
rendszerint ki is egetik. A legtăbb meszegeto a Bi.ikk hegysegben es az Erdelyi
Erchegyseg deli reszen dolgozik, kiegetes utân rendszerint maguk az egetăk
gyekennyel, ponyvâval letakart szekerekre rakjâk, es ugy viszik az alfoldi tâjakra a
meszkoben szegeny teri.iletekre. 38 Magyarorszâgon a hatâr meghuzâsa utan a
meszet a Bi.ikk hegyseg falvaib61 szâllftottâk egesz Kelet-Magyarorszăgra a
Nyfrsegen, Hajdusăgon ât egeszen Bekes megyeig, 39 a II. vilâghâboruig. Romani a
telepi.ilesein, mikor piaci nap van, mega mai napig is talâlkozhatunk oltatlan meszet
ârul6 ârusokkal. (Foto 8)

Nâd
Bekes megyeben a nagykiterjedesii Nagysârreten levo nâdtermohelyekrol,
foleg Veszt6, Szeghalom tersegeb61, kezdetben tutajokon 40 , kesobb szekereken
hordtâk a na.dat tăbb esetben meg szâz kilometeres kărzetben is 41
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Vasanyag
T6tkoml6son a vasat, szeget, ami kellett az 1860-as evekig „a felfoldi
t6tok hordtak nagy târszekereken a felfoldi vasgyârakb61, s itten a vasat lerakva,
kocsijaikat nagy mennyisegben bsszevâsârolt szalonnâval terheltek meg, s igy
kozvetitoi voltak a vas- es szalonnakereskedesnek is." 42

2. Mesterek (falverok, :icsok, n:idazok, tapasztok, kemencesek
A XVIII-XIX. szâzadban lak6hazât az alfoldi parasztsâg rendszerint maga
epitette fel, ilyenkor a munkâban reszt vesz o maga egesz hâznepevel, valamint a
szomszedsâg es atyafisâg is bsszegyiil. Mesterembert csak bizonyos munkâra, pi.
tetoszerkezet, nâdazâs, azokra is csak m6dosabb gazdâk hivtak. 43 A csalâdok, a
rokonok es a szomszedok bsszefogâsâval vegzett egyszeriibb nepi lak6hâzak
epitese a XIX. szâzad elso feleig sajât keziileg tbrtenf4, kesobb a hazak epitesi
technikâinak, tetoszerkezet, stb. modernizâl6dâsâval letrejbn a hâzepitesben a
specializâl6dâs. Kezdetben a szaktudâst igenylo munkafolyamatokat hozzâ erto
emberekkel vegeztetik el. Megjelennek a nepi hâzepito mesterek, falverok,
komiivesek, âcsok, nâdaz6k, kemencesek, tapaszt6k. A vârosokban praktizâl6
hazepito mesterektol is igen sokat lehetett tanulni. A XX. szâzad elso feleben tobb
paraszt specialista mar nem csak a korâbbi m6don helyben, hozzâ erto rokonât61
es mas barkâcsol6t61, hanem tanult mesterembertol sajâtitotta el az epites
munkam6djât, fazisait. A hâzepites minden fazisâra kiterjedo tevekenysegge
szakosodott. 45
Ki mindenki szorgoskodott egy haz felepitesenel? T6tkoml6son pi. a
falverok vib(jari - heten, tetofedok streclzari - negyen, a kemences peciar; a
tapaszt6k maziari - harman-negyen, es ehhezjbttek mega rokonok, szomszedok,
akik munkajukkal, juttatas nelkUI segedkeztek a haz epfteseben ...

Falverok
A falverobanda 7 tagu volt âltalânossâgban, de talâltunk adatokat Pecskân,
hogy negytagu is lehetett a banda, azonban ok csak kisebb epiileteket vâllaltak el.
A het falvero beosztasa T6tkoml6son (ezen beosztas a vizsgâlt teriiletre
âltalânosithat6) a kovetkezo volt: 1. vallalkoz6 46 (fonok) st'ochac, akinek a
munkaszervezes mellett a munkadfj kialkudasa, az epUlet kimerese, a munka
iranyftasa volt a feladata, 2. egy szemely godros, aki a fold kitermeleset vegezte, 3.
egy fo talicskâs - a godorbol kitermelt foldet a keszUlo fa! melle boritotta, 4. ket fo
Iapa.tos - a foldet es a pelyvât a deszkâk koze lapâtoltâk a fonok utmutatasa alapjân,
5. ketto dongolo kijaiias - a fa! dăngbleset vegeztek.
A vallalkoz6, a fonăk targyalt a gazda val, mekkora epUletet, mekkora
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7

stb. kell felepiteni. Megegyeztek az epUletek mereteiben -, az 1930-as evekig blJ ben adt:ak meg az mereteket, kesobb mar attertek a meter alkalmazâsara,- es ami talan
a legfontosabb volt, megegyeztek a munkadijban. A munkadij ellenszolgaltatasanak
nagysaga, mertekenek megallapitasa szinten az 1930-as evekhez kotodik. ezen idi.i
elott a gazdak rendszerint tennenyben fizettek (buza vagy mas gabonatele, szalma
stb.) kesobb mar csak penz volt az alku targya. A munkadijkent kifizetett penzbeli
juttatâs mellett, minden gazda szamara tenneszetes volt. hogy meg mit tartozik adni
a falverobanda szamara. Koteles volt minden reggel es delben a banda tagjainak
fejenkent egy feldeci palinkat adni skl'eiiickaban'8 • nem stampedlit. mert Koml6son
az a mondâs jârta: Nalunk olyan kicsi a stampedh hogy biztosan tuddbajos mit
az uvegfuj6!. Tovâbbâ a gazda kăteles volt adni. mikor a falveressel az llllldik
sorhoz erkeztek, egy Uveg pâlinkat es egy Uveg bort. megpedig ugy. hogy a keszUli.i
felvert fal sarkaba rejtette ugy, hogy minei nehezebb legyen megtalalni es utana
kivenni. Es ez meg nem volt minden, a munka vegeztevel, mikor a falverobanda
elvegezte a dolgat a gazda es csaladja porkolttel es az elhagyhat3tlan palinkaval
vendegelte meg a bandat.
Mikor megtărtent a fonăk es gazda k(lzti megegyezes pal1nk;ival
koccintottak, es ezzel egyben megpecseteltek szerzodesUket.

Tetofedok, acsok - nadazok
Egy telepUles gazdasagi helyzete nagyban befolyasolja az eloallitando
epitmenyekjelleget, technikai kivitelezeset.~ 9 A szegenyebb helysegekbcn a nepi
epiteszetben hasznâlatos technika, a tradicionalis epitesi m6dok maradtak fenn.
nem minden estben vagy csak nagyon lassan kovetkezett be a hazepitok
specializaci6ja. Mas- mas munkameneteket ugyanazon „mesterek" vegeztek, oly
m6don, ahogyan azt szUleiktol, rokonaikt61 tanultăk, igy pi. Nagyperegen ugyanaz
a csapat keszftette a falverest, a tetoszerkezetet, az ăcsmunkăt valamint a nadazast
is. T6tkoml6son a korabeli forrăsokb61 es az idosebb adatkozlok visszaemlekezeseibol megtudhatjuk, hogy a XIX. szăzad masodik feletol a XX. szăzad
elejeig, a fiireszelt epUletfa videken vaio elterjedeseig az ăcsmunkăt es a nădazăst
ugyanazon mesterek vegeztek, tetofedoknek, strecluimak neveztek oket. A
zsindely, majd kesobb a h6dfarku cserep megjelenesevel a tetoszerkezet
megvaltozott, nagyobb precizităst igenylo szerkezetek kialakitasat kovetelte meg
a megvăltozott tetofedo anyag, igy a kepzett mesteri szaktudas is szi.iksegesse
vâlt.
A tetofedot munkâjâban legalabb 3 ember segftette, igy a tetofedo banda
4 fobol ăllt50 • A legregibb tetofedo anyagokat tekintve Pecskăn volt zsup- es nădteto
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is, Nagyperegen szinten sup azaz zsup vagyis rozsszalma es nad is, T6tkoml6son
azonban csak nadfedel letezett, ez azzal is magyarazhat6, hogy rozst nemigen
tenneltek, masodsorban pedig a Szarazer partjan b6segesen tennett a nad.
A tet6fed6k fizetseget, munkadfjăt a XX. szăzad 20-as eveiig a gazda
mindig olekben merve fizette, ahăny ales az epulet annyiszor kellett fizetni a
kialkudott munkadfjat.

Tapasztok
A vertfal kiszaradasa utan, ami vagy 6szre, vagy kovetkez6 ev tavaszara
esett, a lak6hazat ki kellett tapasztani. Csongrad megyeben a tapasztast nem a
k6miivesmester emberei, hanem arra fogadott tapaszt6embărăk vegeztek, 3 măzsa
rozsert, 51 fgy volt ez T6tkoml6son, Pecskăn, es Eleken is, ajobb modu gazdăknăl.
Tornyăn es Nagyperegen rendszerinl a tapasztast mindenki maga vegezte el. (Ez
tenneszetesen nem aztjelenti, hogy a tehet6sebbek nem fogadtak meg tapaszt6kat.)
A tapasztas utan kovetkezett a meszeles, ami mindenkor az asszonyok dolga volt.
Kemencesek
A kemencek keszftese, epftese mindenkor mester feladata volt, olyan
technikai tudast, gyakorlatot igenyelt, mely nem tette lehet6ve, hogy hazilag
keszitsek el. Ket fonnaja volt ismeretes, a kor alaprajzu boglya fonnaju es a
negyszogletes alaprajzu kemence, a felallitott sorrend az epitestik korat ttikrozi. A
regebbi tipus a boglya kemence, epitestiket az adatkozl6k mar csupan elvetve
lathattak, az ujabb tipus a negyszogletes fonnaju kemence. A kemences rendszerint
egyedtil dolgozott, el6fordult, hogy hozott magaval segitseget, a sarat keverni.
Megbecstilt szakmăja volt a lakossăg koreben, nagy mester volt - mondottăk ră.
3. Epitkezes menete
A vizsgalt teleptileseken a legarchaikusabb eptiletek a vertfalu
nadtet6zetiiek voltak. Mindenhol, ezekre a tipusu hazakra bukkantunk, s6t ezekre
emlekeztek leginkabb, ilyen hazakat epitettek a sztileik, ilyen hazakban eltek le
elettiket. Ezek a tipusu foldhazak tobb emberolt6n kereszttil szolgaltak a benne
lak6 embert, egy tobb szaz eves korszak tanui, a XVIII. szazadt6I a XXI. szazadig
leteztek es leteznek a mai napig is. Ezek a hazak bizonyitekok arra, hogy technikailag
„tokeletesek" voltak, ha nem lettek volna bizonyara hamarabb atternek masfajta
technikaval kesztil6 hazakra. A technika egyszeriien megel6zte a korat.
Tenneszetesen a fejl6des magaval hozta a modemebb epit6anyagok hasznalatat,
pi. a valyogteglat. Azonban a modemebb, esettinkben a valyog alkalmazasaval
parhuzamosan mindig megrnaradt a vertfal is, bizonyara azert is, mert a valyog
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ara gătat szabott szeleskării alkalmazasanak. A valyog, megitelesi.ink szerint, csupim
egy parhuzamos, atmeneti epiteszeti technika a vertfal es az egetett tegli1b6l keszi.ilo
hazak kăzătt. Mindenhol ismertek a valyogot, tisztaban voltak a keszitcsevcl.
falazasaval is, azonban a vertfal sokkal elterjedtebb volt. Ugyanez a helyzet a
tet6fed6 anyagokkal is, a nad- vagy zsuptetoket egy idoben felvaltotta a zsindely.
azonban itt is az a problema, hogy ismertek, de nem volt altalanosan elterjedvc.
csupan parhuzamosan letezett a nadtetokkel es a majdani egetett csereptctovel.
Ezen indokokbol szoritkozunk a nadtet6s vertfalu hazak bemutatasara.

Nepi lak6hâzak
a. Falveres
A falveres mint epftesi technika az Alfold ezen videken. a hatar mindket
oldalan a helysegek belteri.ileten, az 1930-as evekig, ki.ilteri.iletcken. a XX. szazad
50-es evekig, Tornyan az 1946-47-es evekig letezett. A falveres tcchrnkajat ctnikai
hovatartozas nelki.il alkalmazta mindenki ezen a videken. Sz,\.mos cpfteszettel
foglalkoz6 szakirodalom kăzli e technika lefrâsat. menetet, dolgozatunk sem
tekinthet el ezen elterjedt falepftesi mod autentikus bemutatâsât61. megkfserelvc
kăzălni a telepi.ilesek kăzti azonossagokat es ramutatva az elteresekre.
A fa/verobandakrendszerint ăsszeszokott allando tagokbol alltak, akik
.,szezonban", kora tavasztol 6szig egyi.itt dolgoztak.

Fold
Miutan megtărtent az egyeztetes a gazda.val, mekkora epi.iletet. hany ăl
hosszut, szeleset epitenek, megallapodtak a kezdes idopontjaban is, de mielott
meg a helyszinre szallitottak volna a szerszamokat, eszkăzăket. a falvcr6 banda
vezetojeegy lapatossal a helyszinre, a kivant haz helyere ment, hogy probagădrăt
assanak. A probagădăr asasanak abban voltjelentosege, hogy rnegvizsgalhattak a
fold minoseget, amennyiben nem megfelel6 volt a fold falepiteshez, rneg rnindig
mod nyilt ra, - csupan a tanyakon - hogy szaz meterrel arrebb, vagy a belteri.ileten,
hogy a masik portan epitkezzenek. Făldet egy pi. 15 ăles:1 2 egesz haz epftesehez
teljessegeben nem hordtak, nem is tudtak volna ezt megoldani, csak a fold
feljavitasa erdekeben hoztak jobb minosegii foldet. Erdekes, hogy a lăszăs hatra
epi.ilt romaniai Pecskan is helyben asott anyagbol epitkeztek, csupan az alaphoz
szi.ikseges foldhăz hoztak jobb minosegii sarga agyagos foldet az un. Lege/6n51.
Tovabba Nagyperegen is talalunk utalasokat arra, hogy a falvereshez szi.ikseges jo
minosegii fold hianyaban a szi.ikseges foldet a falu eszaki reszeben talalhato un.
Hlinik (Agyagos) nevii falureszb61 szallitottak, Tomyan az un. Godrosok volt a
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foldkitennela hely. Val6sziniisithetji.ik, hogy mindharom helyen, ezen foldet az
epitkezes hei yen talalt folddel kevertek minasegjavit6 celzattal.

Szerszâmok
A kezdes napja elatt a gazda, az epitteta a keszi.ilenda haz helyszinere a
portara szallitotta a falverabanda szerszamait. T6tkoml6son egy haz felveresere
szi.ikseg volt: 16-20 db falvera s11kkos<1 deszkara, az ehhez sziikseges kalodakra
vagy jaromra, talicska, lapat, kellett kalapacs, fiiresz, harap6fog6, kotelek, ekek
fâb61, lecek' 4 , as6, dongola kijaila, eles dongola st'ochac, villa, kas a toreknek,
egy 20 cm szeles, 5 cm vastag, 50 cm hosszu deszkadarab, cepak, mellyel a
kicsuszott fala! lehetett helyrepofo-:,ni, 11tbaigazit611ak is neveztek, es az 1930-as
evektal un. suberok, melyral a kesabbiek folyaman ejti.ink sz6t.
A kezdes napjan megerkeztek a falverak reggel 6 orara, a munkaida reggel
6-t61 este hatig tartott. A mester a gazda feli.igyelete mellett kimerte a hazhelyet,
madzaggal es kar6kkal megjegyeztek az alap helyet. Nagyperegen, de ez
altalanosnak szamitott, a falverak a munka megkezdese elatt a mester vezetesevel
a gazdajelenleteben imadkoztak, isten segitseget kertek majd a gazda mindenkinek
atadta a palinka jarand6sagat, miutan ezt felhajtottak, elkezdadott a munka.
A vizsgalt telepi.ileseken, igy Mehkereken, Eleken, T6tkom16son, Pecskan
Nagyperegen es Tomyan is, tekintettel arra, hogy a belteri.ileten leva vertfalu hazak
kora tobbsegeben j6val meghaladja a I 00 eves kort, ezen hazak epitesere
adatkozlaink mar nem emlekezhetnek, csupan hallomasb61 tudnak felvilagositast
adni. Azonban a ki.ilteri.ileten leva tanyak epiteseneljelen voltak, reszesei voltak a
munkafolyamatoknak, fgy autentikus visszaemlekezeseket tudunk kăzălni ezen
hazak epiteseral. Kivetelt kepez Nagypereg, egyszeriien azert, mert nem letezett
itt tanyarendszer, tanyaik a nagylakiaknak voltak sâlase nad'Jacaiiia mal,· emlitettek. A tanyai hazak, annak ellenere, hogy kesabb keszi.iltek, epitesi
technikaja, megegyezett a belteri.ileten leva hazakeval.
Alap
A vertfalu hazak ugy keszi.ilnek, hogy „a pontosan kimericskelt,
elegyengetett hazhelyen l/2-3/4 meter mely s ugyanolyan szeles „fundamentumot"
asnak, szalmaval, tărekkel kevert vizes homokot agyagot tăltenek beie es
ledăngălik" - frja Batky Zsigmond a foldfal fundamentumarol. 5'
Alapot rendszerint mindenhol astak, tekintettel arra, hogy kint a
ki.ilteri.ileten, a hatarban a fold szantva volt, meg volt bolygatva, a belteri.ileteken is
bolygatott folddel talalkozhatunk, fgy itt is elengedhetetlen az alap keszftese. Egy
helysegben, Nagyperegen talalkozhattunk csupan azzal, hogy rendszerint nem
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volt alap, va16sziniileg azert, mert itt eredetileg a hăzak epitesekor szăz-szazhusz
evvel ezelott nem miivelt foldek voltak, csak legelok, nem volt a fe!s6 reteg
megbolygatva.
Az alapot Tornyan 50 cm-re, Pecskan, T6tkoml6son 70-80 cm-re astak. a
sziiz Io/dig muszâj volt kiasni, me,1 sza11tott l'olt, meg volt mo:::gatm, Tornyan
kemenyfoldnek neveztek azt a szintet, ahonnan el lehetett kezdeni a haz alapjainak
epfteset Gond ezzel az alappal csak abban az esetben volt, ha a kiasott alap alatt
betemetett kutra vagy gabonăsverernre leltek. A gabonasvennek emlekezete majd
mindenhol el, de Nagyperegen a legerosebb, mast is talalhatu11k gabonavermeket,

ott beszakad a fo/d - est'e aj teraz nâjdu obi/ne janu; tam prepadiie zen -.
emlekeznek az adatkăzloink. A varatlanul talălt kutat vagy teljesen kiastak es a
foldet visszadăngăltek, vagy egetett teglaval boltfvvel athidaltak, a vermeknel
hasonl6an jartak el. Ki kellett asni majd visszadongolni, mert ezeken a helyeken
megsilllyedt, megrepedt volna a haz. llyen văratlan esemenyek ritkăn, de
elofordultak, s nagyban megnyujtottak az epitkezes idejet.

Epitoaldozat
Mikor az alap ki volt asva, .,i.innepelyes pillanat kc1vetkezett" 16 , rendszerint ez a szokas megtalalhat6 volt mind a magyarsagnal. mind a
szlovakoknal, mind a romanoknal, mind a szerbeknel - az alapba a kemencevel
szembeni atl6san a utcai alap sarkaba, mely kăzvetleni.il a bejarati ajt6 mellctt
volt, elhelyeztek egy cserep vagy i.ivegedenyt. Nagyperegen ugy mondtak. hogy
a/alba. A cserepedeny, kesobbiekben ilvegpalack tartalma rendszerint: apropenz,
ha volt ujsag, csaladfa, papirra irva es az epittet6, epito neve - Totkomlos, penz,
irat, hogy ki epitette a htizat - Nagypereg, apr6penz, irat ki epftette a hazat Pecska, apropenz, papirra rairtak, ki volt a gazda es az arakat. Epităaldozat
szokasara illetve emlekezetere is rabukkantunk tobb adatkozlonel, igaz, ez a szokas
csak hallomasb61 ismert Pecskan, es csak az ortodox romanok szokasanak
tulajdonftjak: A romanok a hazalapba csirket tesv1ek elve es apropenzt vagy:
jobb oldalon az ajto mellett doglătt csirket, macskat vagy kutyat vemek a Jalba.
Az epitoaldozattal Tornyan is talalkozhatunk, aho! regen az emlekezet szerint etnikai
hovatortoză.s nelki.il mindenki a szerbek, a romanok es a magyarok is elo fekete
tyukot vertek a falba. Mehkereken a romansagnal îs megtalalhat6 e szokas, de mar
leredukalva, a falba levagott kakasfejet tettek, melyet aztan bedongoltek. Szamos
helyen talalkozhatunk a szakîrodalomban îs az epitoaldozat megletevel,
legismertebb nepi megfogalmazas Komives Kelemenne balladaja 17 , az
emberaldozat nyilvan csak nagy (jelen esetben văr) epitkezeseknel bîzonyult
szilksegesnek, egyszeriibb esetben, peldaul nepi lak6hazaknal elegendă volt aliat
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vagy annak egy resze is. 58 A szokas miertjerol manapsag az emberek nem beszelnek,
vagy feledesbe meri.ilt. Az uj haz fundamentumaba macskat vagy csirket azert kellett
befalazni, mert az uj haz aldozatot kovetelt, azt mondtak, ezzel „vămot adnak". 59
Az unnepelyes pillanat utan elkezdodhet a val6di, nehez munka. A kiăsott
godrot j61 megdăngăltek, visszatermeltek a kitermelt foldet harom szinten
megdongolve, mig el nem ertek a fold szintjet, erre mar lehetett epitkezni.
(Elozoekben emlitest tettunk arr61, hogy Pecskan hozott folddel kevertek a kitermelt
foldet es ugy dongoltek vissza.) igy elkeszult az alap, melyre az akkori technikai
szintnek megfelelo szigetelest tettek, keresztbe, az alap a majdani fal vastagsaganak
megfeleloen levagott nadat tettek - a-;, volt a szigeteles.
Elidozve eb'Y kicsit az alapba tett cserepedeny tartalmăn, humoros esetek
is elofordultak, melyek kozul egy t6tkoml6si esetet szeretnenk kozolni. Lopusnyiek,
az akkori nagygazdak 1937-ben elhataroztak, hogy vagyoni helyzeti.iknek megfelelo
tanyat epitenek. Mar akkoriban a baratok, j6akar6k mondtăk, hogy jănni fog a
kommunizmus es el fogjăk venni, de Lopusnyi ap6vka nem hallgatott rajuk. Meg
is egyeztek a falverobandaval, az acsokkal es minden mesterrel, aki kellett az
epitkezeshez. Az epites megkezdese elott, mikor maraz alap ki volt ăsva, a regi
szokas szerint az alapba betette a cserepedenyt, melybe gondosan beletette
csaladfajat, akkori ujsagot es egy ezust ătpengost! Hiaba kerlelte asszonya, ne
tegyen olyan nagy penzt, de az ap6vka hajthatatlan maradt, csak belerakta ... A
falverok pedig elkezdtek a munkat, oszre mar allt is a takaros, j6m6du tanya a
mellekepuletekkel egyetemben. Nem is volt baj, majdnem ketto evtizedig, amikor
is bekăvetkezett a j6slat, jott a „kommunizmus" es el is vettek a tanyat, sot egy
kanalis miatt is utban volt a tanya, fgy le kellett bontani. A hasznălhat6 anyagot,
gerendăkat, szarufăkat, meg ami meg hasznălhat6 volt, behordtak a kozsegben
levă portara. Mikor mar a falakat bontottak, Lopusnyi ap6vka lăzasan ăs6val az
ajt6 jobb oldali falat ăsta es kereste az altala eltett cserepedenyt, meg is talalta, ott
ahova eltette az alapba. Remego kezzel bontogatta fia tarsasagaban, m;kor nyitva
volt, az edeny ap6vka majd leult, az ezust ot pengos sehol, az iratok sehol. .. Es
ezek helyet a cserepedenyben egy ujsagb61 kivagott Kommunista kialtvanyt talalt.
Es maris tudta, hogy a falverok lehettek azok, akik ezt tettek vele, es meg azt is
tudta, mire gondolhattak, mikăzben ezt tettek: Ez kell a kulciknak, 60 nem az eziist
ătpengosf''

Falak
A falverobanda minden reggel 6 6ra elott megerkezett a haz epitesenek
helyszinere, elso dolguk az volt, hogy tiizet gyujtsanak es elkeszitsek reggelijuket.
Minden reggel es delben szalonnat sutottek, anelkul nem birtcik volna, azert kemeny
me/6 volt. Kăzben a gazda hozta a jărand6săgot, a fel deci pălinkăt mindenkinek
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skl'ienkâban. Reggeli utan elkezdodott a munka, az alap nadszigetelesere felallitottak
a deszkakat es befogtak a kalodaba. (Erdekes m6don a befogas - zapriah/i" sz6 az
allatok befogasara vonatkozik, azonos alaku, tobb jelentesu sz6va valt. ). A kaloda
vasakb61 allt, aljan es tetejen is ket lapos vas volt, melyekbc a kivant foi
vastagsâgsaganak megfelelo helyeken lyukak voltak befurva, ezckbe lehetett
belehelyezni a szinten vasb61 keszi.ilt ti.iskeket, melyek a pa116kat tartottak egyben.
A falvastagsâgra negy meret letezett: a, 30 cm - ez csupan a kesz fa! magositasara.
azaz afelherw1glwz hasznâltâk, b, 40 cm - legfokeppen csak istallok, 6lak keszitcserc
alkalmaztâk, c, 48 cm - âltalanossâgban a legtăbbszăr hasznalt falvastags,ig. d, 52
cm - ezt a szelesseget csupan akkor alkalmaztak, ha a megrendelo atlagon fcliili
magassâgot igenyelt pi. ilyen szelessegnel 11-12 is deszka lehetett a magassag. azaz
330-360 cm. A deszkâk magassâga rendszerint mindeni.itt T6tkoml6son. Pecskan
stb. is 30 cm volt egysegesen.
A fal epitesehez szi.ikseges foldet helyben a portan termcltck ki.
Nagyperegen tortent utalas alapjan hordtak a foldet a kozseg eszaki reszebol. ez
agyagos fold volt, va16szinuleg a helyben talalt folddel kevertek, szinten hozt,ik a
foldet es kevertek a helyben kitermelttel Tornyan is. A talicskâs hordta. a felallitott
jarom melle borftotta olyan sebesseggel. hogy a lapatosok folyamatosan tudjak
hânyni a keretbe. De meg mielott a foldet clkezdtek volna a keretbe dob{ilni. egy
vastag sor pelyvat - pl'eva teritettek le, fokent a sarokba. Ennek az volt a
jelentăsege, hogy megakadalyoztak a fold kisz6r6dasat-/zogy afăfd ne potyogjon
ki, es erre râhânytâk a foldet. Akkor volt j6 a fold allaga, nedvessege - mcrt e-;,
nagyon fontos dolog -, mikor a mester markaba fogta a foldet, 6sszeszoritotta.
tenyeret majd kinyitotta es a marka nem lett saros, de a fold osszeallt. Az ilyen
nedvessegii foldet lehetett joi dongolni, 6sszedolgozni, Pecskan a szarazabb fold
miatt locsolni kellett. Egy deszkanyi (amint az elozoekben lattuk egysegesen 30
cm- T6tkoml6s, Pecska stb.) sor felverese harom sz6rasb61 allt, haromszor toltottek
fel a deszkat pelyva, fold, pelyva fold, pelyva folddel. A dongolok sorban haladtak
egymas utan, a mester elesdongdlovelhaladt es i.igyelt arra, hogy a feldobalt ft'ild
egy szintben legyen, - Ide a labam/wz! - utasitotta a lapatosokat es dongolojevel
ă igazitotta simâra a foldet, odanyomkodta, aho) hianyzott. Egy nap egy sorral
haladtak, emeltek, de ez eleg is volt, mert pi. a szoba 3 ăl, pitvar 2 ill, hâts6 szoba
2,5 ăl mega falak 1 ăl, ăsszesen 8,5 ăl azaz 15 m hosszu lak6hâznâl az epi.ilet
keri.ilete 42 m, plusz ehhez jăttek meg a kăzfalak. bsszessegeben egy sor
elkeszitesehez tăbb mint 1,5 m 3 fold megmozgatâsra, dongălesere volt szi.ikseg.
Mâsik szempont, az egy nap egy sor elkeszitesenek, hogy a felvert falat egy
ejszakara szaradni kellett hagyni, igy biztositottak a kel16 szilardsagot. Masnap
kezdădătt minden elălr61.
A sarkokat ăssze kellett fogni frissen levâgott zold âggal, a kb. masfel
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meter hosszu âgakat behaj!ftottak a sarkokba, mert amfg meg nem szikkadt a fal,
nem tartott ugy - zel'enje haluze, ie bi ved'e/'i zohnut' do uhla. Ha nem tudtâk
behajlftani, akkor keresztbe raktâk, hogy tartâsa legyen a falnak a sarkoknak.
Pecskân emlftettek, hogy mikor egy tăbb mint szâz eves hâzat bontanak, a
sarkokban megtalâljâk a behajlitott rozset a levelekkel egyiltt, mely az idok
folyamân konzervâl6dott a falban, s6t mega szinet is megtartja. Nem rohadt meg,
ugy maradt a falban, ahogyan volt szâz evvel ezelott.
T6tkoml6son es Pecskân a nyilâszâr6k helyenek kihagyâsa az 1920-as
evektăl datâlhat6, ekkor mar megjelennek a falverăbandâk szerszâmai kăzătt a
un. s1,berok, melyek az ajt6k, ablakok helyenek kihagyâsâra szolgâltak. Ez a
technikai ujftâs nagyban megkonnyftette es egyben meg is gyorsftotta a munkât.
Az ajt6k, ablakok folătti reszt is ki lehetett verni, fgy masszfvan tartott a fal, ott is,
ahol nyflâszar6k voltak. A regebbi m6dszer szerint a falveres a fal megszakftasa
nelkiil tortent, nem maradt ki az ajt6, sem az ablak, a falakat egyben a kfvânt
magassâgig felhuztak, igaz fgy masszfvabban tartott meg a nedvesebb fal is.
Azonban volt ennek hâtrânya is, a helyisegekbe, csak letrâval lehetett bemenni,
rossz volt a kăzlekedes, ha leesett valami, nem lehetett beme1111i erte. A mâsik, s
egyben a legnyom6sabb erv, amiert az un. si,berok hasznâlata, e technikai ujitâs
elterjedt az ablakok es ajt6k ut61agos kivâgâsânak nehezsege volt. Az âtmeneti
idăben szâmtalanszor elhangzott e mandat: - Hagyjuk ki az ajtokat es ablakokat,
mert nem lesz, aki kivcigja. Amennyiben nem hagytâk ki, a regebbi technika szerint,
szâradâs utân a nyilâszâr6kat keresztvâg6 fiiresszel ki kellett vâgni, szămyii egy
munka volt, mert olyan kemeny volt a fa/, mint a csont - strasmi rabota boia,
l'ebo takf bou ten mur tvrdi, ako kost'.ial'. A kivagott reszek fote pedig athidal6kat
kellett tenni deszkab61.
A falmagassâg szinten a gazdâval tortent megegyezes alapjan lett
meghatarozva, azonban minden telepillesen a tradfci6k (mekkorcira szoktcik) es a
technikai lehetosegek behatâroltâk a vâlasztâsi lehetoseget. A munka II1egkezdese
utân lâtvânyosan emelkedett ki sz6 szerint a foldbăl, a lak6hâz. Minden nap hârom
szorcis (pelyva, fold) dongoles, es minden nap 30 cm novekedes. A gazdânak
azert kellett az otodik deszka magassâgâba, a sarokba elrejteni a teii pâlinkasilveget
es a bort, mert az otodik sor minthajelzeskent szolgâlna, hogy felidoben tartanak.
Ezen a videken mind a magyarorszâgi, mind a româniai alfoldi helysegekben a
legelterjedtebb faltipus a 48 cm-es volt, ennek magassâga a megâllapodâs iii. a
szokâs es a lehetăsegek figyelembevetelevel 9-10-11 deszkcis, azaz 2,7-3,0-3,3 m
lehetett. Tehetăsebb nagygazdâknâl elofordult, hogy nagyobb, magasabb lak6hâzat
kertek, târsadalmi helyzetilk demonstrâlâsa vegett, igy az 52 cm-es falszelesseget
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kellett vălasztani, mely lehetove tette a tagasabb helysegek kialakităsat, es magasabb.
11-12 deszktis, azaz 3,3-3,6 m-es fa! felvereset.
Napjainkban mikor 100 vagy ennel tobb eves vertfalu haz bonlasara keri.il
sor, szamtalanszor tojăshej darabok kertilnek elo a falkozokbol, rendszerint a foldtăl
magasabb szinteken, sat a vertfal legfelsăbb soraib61 is, ennek alapjan
epităăldozatra gyanakodhatunk, mivel a szakirodalom szămos peldal kozol ezzel
kapcsolatosan. Az adatkozlăk ezt nem erositettek meg, sol cafollak azzal, hogy
val6jăban a gazda rejtette a falba a lojăst, amikor a falverăk nem lathattak, aze11,
hogy megbizonyosodjon, kellăkeppen tomorre dongolik -ea foldet.

Es, meg amit a falveroknek meg kcllett csinălni ...
A fa! elkeszi.iltevel a falverobandănak meg egy fonlos feladala akadl, az
epiiletet be kellett paltiso/11i. Mikor a kellă magassagol elertek a 111estergere11dâr
vagy ahogyan mashol neveztek, a 11agygere11dat, mely fenyofa volt, beemellek a
haz kepzeletbeli hossztengelyere, ala a falra rilvid deszkat fcktettek, mclyre
tâmaszkodhatott a nagy suly. Maga a gerenda sulya es a majdan rafckletett
keresztgerendâke, es a padlâsolâs sulya. A 11agygere11dât csaknem mindcn esetben
diszesen faragtak, s rendszerint bevesik az epito, az epitteto nevet es az epftes
evszâmât is, 62 Pecskân - epftes: 11e1·e. ga:da, gazdasszony 11e1·e. ei·s:â111,
Nagyperegen -belevestek az evsztimot. A legdiszesebben faragott meslergerendak
a mai napig T6tkoml6son maradtak fenn, melyekbe g61 belus szlovak felira1oka1
vestek inforrnălva a beterot es majdan iizenve az ut6komak az epilă, epitteto
szemelyerăl es az epiilet epitesenek evszămar61, neha az epiles idejeben szolgal6
lelkesz nevet is megorokitettek.(Foto 9)
A falakra un . .,s:irgerendâkat" tettek, erre merălegesen keresz1gerend,1ka1
fektettek, melyek kozepsă alatamasztasi pontja a 11agygere11da volt. Nagyperegen
a kovetkezokeppen mondtak a keresztgerendak fekteteserăl: po1• meter od IIIIÎ/'/1
a poton u• meter - fel meter a falt6l, uta11a mar egy meterre tettek. A
keresztgerendâk fektetesenek, az egy helyisegben levă gerendak szamanak is volt
„torvenye". A keresztgerendâk kozbtti tâvolsâg rendszerint 80-120 cm 6 J, az e6rycs
hâzakban elhelyezett keresztgerendâk tâvolsăgâban levă kiilonbsegek abb61 is
ad6dhattak, hogy nagyon ugyeltek arra, hogy a szobâkban, pitvarba11 es a
kamrâban, ha volt kamra, csak p:iratlan szâmu keresztgerenda legyen felteve.
Ugyanis, amennyiben pâros szâmu lett volna, szerencsetlenseget hozhatott volna
a hâzra es a benne lak6kra egyarânt.
T6tkoml6son, Nagyperegen es Pecskan is talâlkozhattunk egy
magasitâsos padlâskialakitâs-m6ddal, mely kisse elter az âltalânost61. Miutân
lefektettek a keresztgerendâkat, ujra befogttik a falveră deszkâkat a kalodâba, es
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meg ket deszkcinyi sort, azaz 60 cm felhuztak a falra 30 cm-es falvastagsaggal.
T6tkoml6son a XIX. szazad masodik feletol epi.ilt hazak un. fel/1erunggal, azaz
magasftâssal keszi.iltek, az ezt megelozo idoben epi.ilt nepi lak6hazaknal ezt a
megoldast nem talaltuk. 6 • Elvetve, nagyon korlâtozott szâmban ilyenfajta
megoldâssal talâlkozhattunk Pecskân es Nagyperegen is.
A magasftăssalfe/herunggal keszi.ilt nepi lak6hâzak az egyes XIX. szazad
mâsodik feleben epi.ilt polgâri hâzak tfpusaival mutatnak „rokonsagot", aho! a
padlasteret magasitassal alakitottak ki. Tobb esetben, mindket tipusnal, a nepinel
es a polgarinal is szellozonyilasokkal lattak el a magasitast, azzal a cella!, hogy a
padlason tarolt termenyek szelloztetese biztositva legyen.(Foto 10)
Miutân mindez elkeszi.ilt. a falveroknek mar csak a padlasolas (pala.sit'~
T6tkoml6s, Nagypereg) maradt. A gerendâkra hosszanti iranyban, vigyâzva, hogy
minei tomorebb legyen, nadkeveket fektettek, keve vastagsagban (25-30 cm). A
szorosan leteritett nadkeveket alulr61 es feli.ilrol is pelyvas sarral )6 vastagon
kitapasztottak, s ezzcl a falverok szamara befejezodott a munka.
Munkajukert elore kialkudott bert kaptak, egy reszet a munka folyamân,
a mâsik fennmarad6 reszt a munka befejeztevel. a gazda.toi megkaptak a
jarand6sagot, melyet a fonok osztott szet reszaranyosan. T6tkoml6si peldat tudunk
hozni ajarand6sag kapcsan, a 20-as, 30-as evekig, terrnenyben fizettek - olenkent65
ket mâzsa buzat, naponkent fejenkent egy liter tej, hetente egy 1 kg szalonna
fejenkent, ha videken vagy tanyân dolgoztak, szâllâst is 66 es palinkat minden nap
-, ezt az idoszakot kovetoen mar csak penzben. A munka befejeztevel a gazda a
târsasâgot a j6 munka vegeztevel birka- vagy sertesporkolttel, no meg az
elmaradhatatlan pâlinkâval megvendegelte.
A falverobandak nem csak a lak6helyi.ikon vegeztek munkat, de elmentek
a tanyakra vagy barhova a kornyekre, aho! megfizettek a munkajukat. A nehez
munka ellenere szamos esetben nevetseges, humoros dolgok is elofordultak,
elofordulhattak. PI. T6tkoml6son egy szlovakokb61 all6 falverobandarGl meselnek
egy mulatsagos esetet, akik egy magyar gazdanal a vasarhelyi pusztan dolgoztak.
A tortenetet tobb adatkozlotol is hallottuk, s annyira ismert, hogy mar
nyomtatasban is napvilagot latott 67 .
A t6tkoml6si szlovak falverobanda felvallalta egy vasarhelyi pusztan elo
magyar gazda hazanak epiteset. Megastak az alapot, visszatoltottek, leszigeteltek
az als6 sort naddal. Befogtcik a deszkakat a kalodaba es elkezdtek a falverest, az
elso sorok szep egyenesek lettek, bi.iszkek is voltak magukra. Azonban ahogy
minden nap, egyre job ban haladtak folfele, egyre job ban kezdett gorbi.ilni, elmenni
a/al. Egyre tobbet hasznâltâk a cepcikot (helyreigazft6t), mellyel a kicsuszottfalat
pr6bciltcik helyrepofozni, mikozben azt mondogattak: Ta to bud'e! (J6 lesz az, meg
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lesz az!). Nagy nehezen felhuztak a falat. s egyre csak mondogattak Ta to bud'c:.'(fo
lesz az, meg lesz az!). persze a magyar gazda mit sem ertett a szamara erhetctlen
szavakb61. Felkerillt a falakra a 11agygere11da, a keresztgerendâk, s le is leit
padlăsolva. A falverăbanda felvette ajărand6săgăt a gazd{1t6l es sietve eltavoztak.
S măsnap ledălt a fal ... Baszom a totok lstenit. mast mar ertem mi ilz Ti1 to budi:.'.'
- karomkodott a gazda. T6tkoml6s kornyeken a magyarok klizt is. ha szlovakkal
dolgoztak egyiltt, rossz munka lattan elterjedt a mondas: Ta to bude.'

b. Tetoszerkezet, hejazat
Tetoszerkezetek
A tetăszerkezetek ket alaptipusăt kolonboztethetji.ik meg: a szelemenest
es a szarufast. A vizsgalt terUleten, a hat hatâr menti telepillesen a nepi lak6hazakon
az alăbbi văltozatok talălhat6k: oll6lăbas szelemenes, szarufas, szekl,ibas teto.
(Foto 11)
Az o116labas-szelemenes szerkezet esetebcn a szelcmengerendat cgy fcli.il
X alakban osszeerăsitett, alui a falra tămaszkod6 gerendapar tartja. Ez a szcrkczct1
forma a XIX-XX. szăzad fordul6jăt61 nyer teret, atmenet a szelemencs es a szarufas
kozott.
A szarufas tetăszerkezet a szelemenesnel fejlettebb, magasabb epiteszeti
tudăst es tobb megmunkălt faanyagot igenyel. Lenyege. hogy a ket gerend{1t fclso
vegi.ikon valamilyen ăcsszerkezettel ek alakban szilardan tisszeillesztik. s az fgy
kialakitott szarufaparokat a fodemszerkezet gerendaihoz vagy az un. sargcrendahoz
rogzitik.
Tanult ăcsmesterek reven a XIX. szăzad utols6 hannadat61 kezdve, a
hagyomănyos, eddig văzolt tetăszerkezeti formăk mellett fokozatosan elterjedtek
a szekes vagy szeklăbas tetăk, melyek lenyege, hogy a tetăszerkezet a padlăsterben
onăll6 gerendaszerkezetet kap, s ez biztositja a tetozet alătămasztăsăt. 6 "
A o116lăbas tetăszerkezet volt a regebbi, ezt a szerkezetet keszftettek el a
zsupszalmas- es nădtetă ală, a szeklăbas szerkezet mar nagyobb epiiletekre tettek,
melyeket măr csereppel fedtek. Az egyszerii szarufas, kakasUlăs szerkezetet kisebb
fesztăvu epUleteknel alkalmazhattăk.
Az oll6lăbas szerkezethez nem fiireszelt făt, hanem gombfat hasznaltak,
ezeket kemenyfaszegekkel erăsitettek egymăshoz. Egy pi. 1O oles epillet
tetăszerkezetehez sziikseg volt: 20 pâr szarufăra, 4 oll6fara, a szarufakra keresztbe
erăsitendă fa riglire, es az epillet hosszanyi, kb. 20 m szelemenfara.
Az idărendben kesăbbi szerkezettipushoz, a szeklabas all6szekes
tetăszerkezet kialakităsăhoz măr fiireszelt făra volt szilkseg, melyet rendszerint a
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helysegben lak6 zsid6 kereskedoktol szereztek be. A hazepitteto gazda csupan a
haz mereteit, hosszat, szelesseget kozolte a kereskedovel, aki aztan a
tetoszerkezethez szukseges faanyagot leszabva idore elkuldte fuvarossal a
gazdanak. Nem is volt ott utana hulladekfa, olyat ktildott. Tajsl'iiidovia poviedal'i
mu, vibijali' sme sala§, takito. - lba povedz, aki je dlhi aj aki je siroki. A ti iba
choj tavo na salas,ja ti'poHen secko coje nacin.' Fuvaros viiliesol secko tavo, a
ked'pnsli. kresan; iba takie kuske ostalr (Elmentek a zsid6hoz es megmondtak,
hogy egy ii yen tanyat epftetttink. -Csak mondjad mii yen hosszu, es mii yen szeles.
Te csak menj, nyugodtan a tanyara, elktildok neked mindent, amire szilkseg van!
A fuvaros mindent meghozott a tanyara, es mikor az acsok a tetot keszitettek,
csak ilyen kis darabok maradtak a faanyagbol.) 69 Az all6szekes szerkezethez,
megmunkalatlan gombfab61, melyet negyszogletes gerendakra es adott meretre
(szarufak, gerendak a szeklab szerkezethez, csereplecek stb.) fiireszeltek, sztikseg
volt 30-40 db 6m-es ronkfara. Egy ii yen tetoszerkezet 6 m 3 megmunkalt făt igenyelt.

Zold ag
Ăltalanosnak mondhat6 szokas volt, - sot a mai napig az, igaz mar egy
kisse megvaltozva, - a haz elkesztilt tetoszerkezete legmagasabb pontjara, az elso
szarufara zold agat szegelni. Tobb helyen pi. T6tkoml6son mcijusfcinak neveztek,
egyszeriien azert, mert a hazepites a falveres kora tavasszal, ha az ido engedte mar
marcius kozepetol, aprilis elejetol megkezdodătt, igy a tetozettel mar majusra alltak
a hazak. A gazda alta! kora hajnalban feltett zold ag, rendszerint fel volt dfszftve,
tudtara adatta mindenkinek, all a haz. Minden esetben egy ilveg ital is tartozott az
ag dfszftesehez, mely az acsok egyik kialkudott beren feltili termeszetbeli juttatatasa
volt. Pecskan zold csokornak îs neveztek, palinkat, bort, zsebkendot, szines
szalagokat, sot inget is raakasztottak, ami az acsokat illette meg. Majusfanak
neveztek Nagyperegen is, egy ilveg palinka es szalagok voltak rajta. Tomyan
palinka, kendo, tărălkăzovolt a mesterek szamara a Majfara keszftve. Eleken es
Mehkereken is megtalalhat6 e szokas. Az acsok szamara T6tkoml6son a majusfara
az elmaradhatatlan palinka melle mindenkinek egy kendot is tettek, termeszetesen
a mestemek a legszebbet. Az acsok megkoszontek a gazdanak az ajandekot, es
egyikojilk felmaszott a tetore, hogy levagja a zold agat. Az egesz haz nepe es a
szomszedok is amulva neztek e miiveletet, azt mondjak szertartas volt szekercevel
levagm; kesz muveszet volt levenniaz ajandekot. Bizonyara, azert is nehez miivelet
volt, mert mint T6tkoml6son mondtak, ezek az acsok ittak, mint a homok. Azonban
baleset a majusfa miatt sosem kovetkezett be. (Foto 12)
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Naruwis
A nadaz6k munkajar61 napjainkban mar nemigen tudunk autentikus
informaci6kat gyiijteni, egyszeriien azert, mert ez a szakma kihalt, pedig az Alfold
legelterjedtebb tetofedesi m6dja volt a nadazas. A nadteto keszitesenek leirasanal
segitsegilnkre lesz Koppany Janos: Nepi foglalkozasok 70 c. keziratban levo
dolgozata, valamint a szerzo sajat kutatasa. 71
A nadaz6k a leghosszabb szaru nadat kivalasztottak, majd a maroknyi
csom6kat egymas melle kătăztek szonyegszeriien az egesz teto hosszaban, amit
felraktak es răgzitettek a teto leceihez. A tovabbi munkalatokhoz szi.ikseg volt
allvanyepitesre, melyet az epi.ilet egesz hosszaban allitottak fel. bt meteres
gerendakat vagy gombfakat beastak a foldbe. nehogy kicsusszon. es nekitamasztottak a falnak ket meterenkent. erre rakătăztek az epi.ilet egesz hossz,iban
a gerendakat olyan masszivan, hogy lehessen rajta dolgozni. A tetoszerkezet als6
felere harminc centi deszkat rogzftettek. S elkezdodătt a nadkevek tcrftese a tctore.
egy meterre hat keve nad szi.ikseges, erre egy gombfat tettek. melyet a
tetoszerkezethez răgzitettek, rendszerint la.necai. A deszka felol felrakott nadvegeket
nadverovel ugy vertek foi, hogy a nadvegek egymas fole csusszanak. s ezaltal
kialakuljon a vegleges feli.ilet. A leszorft6 gămbfak folott a nadat midvarr6tiivel
vagy dr6ttal, vagy az archaikusabb megoldassal. gyekennyel. a szarufakon
keresztbe rakott fahoz, a riglihez varrtak. A nad levarrasa utan megengedik a
gămbfat es tesznek meg râ nadat, amit aztan megint leszoritanak, levarrnak. li yen
m6don keszitik el az egesz tetot, a gerinc fole nyul6 nadreszeket a 11âda-:,â111ester
ăsszefonta es ket oldalra leeresztette, amit kesobb szinten levarrtak. A munka
legvegso fazisa a teto konty reszenek elkeszitese volt, ezen reszt alulr61 az
oromfalhoz szegelt deszka tartotta. Egy I O ales epi.ilethez I 500 keve nadra volt
szilkseg. Napjainkra eltuntek a nadfedeles hazak, egy-egy peldanya csupan
mutat6ba maradt meg, 11i11cs is mar mester, aki ezeket a tetoket javftami ... 72 A
zsupszalmas teto is hasonl6keppen keszillt, mint a nadteto.(Foto 13-14)

Tetoformak
A hat vizsgalt telepi.iles nepi epfteszete relative egyseges kepet mutat, a
tetoformak sem kivetelek ez al61. A tetoforma tipusa ăsszefligg a haz alaprajzaval,
ugyanis a hosszu, teglalap alaprajzu hazakhoz nyeregteto alkalmazhato. 73 Legtăbb
helyen a oromfalas nyeregtetovel talalkozhatunk Pecskan, Eleken, T6tkoml6son
stb., ez a tipus terjedt el leginkabb ezen a videken. Elvetve meg talalkozhatunk
nehany helysegben a tetok archaikusabb formajaval is, a kontyostetovel pi. Tomya,
Nagypereg nemely hâzainal, azonban kihangsulyozzuk, nem ez a tfpus a domina.ns.
A polgarosodas folyamatan, csak a XIX. szazad masodik feleben, utols6
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harmadaban bekapcsol6d6 teri.ileteken a ki.ilonfele csonkakontyok valtak
divatossa, 74 erre peldakent emlfthetji.ik T6tkoml6st es Mehkereket. Mehkereken a
taj legjellemzobb tetoszerkezete a nadas nyeregteto, amely gyakorta kiskontyos. 75
A kiskontyos vagy csonkakontyos tetok szinten fellelhetok a vizsgalt telepi.ileseken,
de ezek sem a legjellemzobb tipusok, csupan leteznek, bizonyitva a technikai
fejlodesi folyamatokat. melyek bekovetkeztek e tajon is. A legelterjedtebb tipus
az oromfalas vagy oromdeszkas nyeregtetos nepi lak6hazak tipusa. (Foto 15-16)

Oromfalak - homlokzatok
Az epi.iletek oromfalanak, azaz vertelkenek kikepzese igen valtozatos lehet,
epitoanyagok kozi.il keszi.ilhet tapasztott nadb61, de a legaltalanosabb a deszkab61
keszi.ilt, epitettek valyogb61 es kesobb mar teglab61 is. A haz ezen reszet rendszerint
valamilyen dfszftessel lattak el, pi. Mehkereken a fab61 keszi.ilt padlasteret lezar6
tuzfalakat takar6lecek elrendezesevel ki.ilonfele geometrikus mintakkal dfszftettek. 76
A ki.ilbnbozo epitoanyagok mas es mas m6dot nyujtanak a diszites m6djara, a
legkevesebb lehetoseget a tapasztott nad oromfal adhat, itt csupan a
szellozonyilasok adnak valamifele lehet6seget 77 • A nadfalon vagy a deszkaoromzaton kialakitott ki.ilonbozo formaju szellozonyilasok kialakitasa nem csupan
funkcionalis es esztetikai szemponttal birtak, de informalis funkci6t is betbltottek,
formajuk alapjan pi. ha kereszt volt, tudattak, hogy katolikus csalad lakik e hazban.
T6tkoml6son tobb esetben a deszka oromfalon kisebb ajt6nyi szellozonyilassal
talalkozhatunk, melyen kereszti.il az utcar61 egyenesen a ta.rolo padlasra hanyhattak,
pakolhattak a termenyeket. A falazott oromfalak kozi.il Nagyperegen, Pecskan es
Eleken fordulnak elo a legdiszesebben komponaltak. Megjelennek az oromfalakon
az evszamok, melyek tud6sftjâk az ut6kort az epftes datumârol (Elek, Pecska,
Nagypereg), nehol utalast talalunk a gazda nevere pi. Nagyperegen J SCH monogram Jozef Schleifer nemet gazda nevet rejti, tovâbba megjelentek a polgari
nagygazdahazakon megszokott „historizâll6" homlokzatdfszek is(EleJ...).
A klasszicista epiteszet fokent az Alfoldăn kastelyok es kuriak egesz sorat
hozta letre, amijelentos hatassal volt a paraszti epiteszetre 78 , szamos.klasszicista
es barokkos diszitoelem atkeri.ilt a nepi epiteszetbe (Elek - egesz barokkos
homlokzatkikepzes, T6tkoml6s - klassziciza.16 oszlopok, Pecska - vakolt
klassziciza.16 diszitesii oromfal stb.).(Foto 17-21)
Tornâcok
Ăltalânossâgban a lak6hâz teljes hosszaban vegigfut6 fedett terseg neve
Pecskân, Tornyan gang, Nagyperegen tormic, oldaltornac, Mehkereken tăma?
volt. A haz szerves reszet kepezte, fedett, nyitott terseget esos idoben is kival6an
ki lehetett hasznălni hazimunkăk elvegzesere iii. ki.ilbnbozo dolgok tarolăsara, tobb
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helyen nyaron a ferfiak itt aludtak. A tornacok kialakulasa val6sziniileg a
tetoszerkezet, a haz egyik oldala fele, aho! a bejarati ajto es a szobâk ablakai
talâlhat6k, fokozatos kitolasaval keletkezett. Kezdetben a tetoszerkezetet csupan
olyannyira toltak ki, hogy nem volt sziikseg alatamasztasra, oszlopokra. llyen
archaikus megoldassal talalkozhatunk elvetve meg Mehkereken, ahol leginkabb
az oszlopos un. parapettes vagy mellvedes megoldâs volt a jellemzo. Elvetve
Tomyan is talalkozhatunk oszlop nelkiili tomaccal, az adatkbzlok lcirasaiban a
gangon nem volt osz/op, ugyszinten Nagyperegen is elofordulnak a mai napig
ilyen hazak. A tornac fejlodese ketfele keppen alakult: 1., a tetoszcrkezet
fokozatosan nbvekvo kiugr6 reszet oszlopokkal tamasztjâk ala, igy a tornac az
epiilet szerves egeszebe van foglalva. Ez szebb epiteszeti megoldas. 2 .. a tornacot
mint toldalekot epitik a hazhoz, a tetoszerkezethez, igy a tomac.:nak kiilbn tetot
kell epiteni. 79 Mehkereken, Eleken fokent az els6 valtozat fordul elo, aho I szervesen
egy teto alatt vana haz es a tomac, Tomyan, T6tkom16son, Pecskan a hozz,icpitett
tetovaltozat jelenik meg Jeginkabb.
A tomacok ket tipusa jellemzo, a falabakon es kolabakon allo torn,ic. A
tomacok oszlopai fejeztek ki a leglatvanyosabban a lak6k vagyoni helyzetet. A
szegenyparasztsag epitmenyeire a faoszlopos tornac, mfg a gazdakra,
nagygazdakeira az egetett teglakb61 falazott tomac volt a jellemzo. Ez ut6bbiak
lehettek sima, negyszbgletes metszetiiek vagy kerekmetszesiiek. 80 Mehkereken,
Eleken a nepi lak6hazak mindket valtozatat, a faoszlopost es a falazott oszlopost
is megtalaljuk. Pecskan, T6tkoml6son az egyszeriibb technikai megoldassal kesziilt.
afaoszlopos gang epitese terjedt el a szegenyebb es a m6dosabb lakosoknal 1s.
A tornacok mennyezet resze lehetett nyitott vagy ki.ikinfele fodemszerkezetek alkalmazasâval zart, fedett. 81 Ilyen megoldas letezett Tornyan. a gang
nem volt padlasolva, latszott a cserep vagy a 11ad, es T6tkoml6son is. Eredeti leg
a tomacok nyitottak voltak, aljuk dongblt fold volt, neha azert egy sor al/6 teglâva/
elhatâroltak az udvart61. A tomackialakitas kovetkezo szakasza, a konyoklo gerenda
magassâgaig a tomacot bedeszkazni, mint pi. Mehkereken. Kesobb a deszkazast
felvâltotta a falazott mellvedek es a falazott oszlopok alkalmazasa. Kesobb a XX.
szazadban megfigyelheto, hogy gyakoriva valt a tornacok oszlopkbzeinek
beiivegezese, befalazasa, ezaltal ujabb zart helyiseghezjutottak az ott lak6k.(Foto
22-24)

c. Tapasztas
A tapasztashoz a falvak, varosok minden lak6ja ertett, megis gyakran
„specialistakat" hivtak a feleptilt hazak tapasztasahoz, igy volt ez T6tkoml6son is
a nagyobb gazdak kăreben. Tornyan es rendszerint mashol is, mikor folepi.ilt a
haz mindenki maga tapasztotta. A tapaszt6anyag sar es polyva kevereke volt.
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Ăltalanossagban is, ha tavasszal felepi.ilt a haz, egesz nyaron szaradni hagytak a

falakat, es csak ezutan keso nyaron vagy kora osszel tapasztottak be - Amil
tavass::.al felverlek, azi 6sszel tapasztottak. Elsodlegesen azert, hogy szaradjon,
masodlagosan azert, mert kora oszre mar volt b6ven arpapolyva - jacmenna pl'eva,
addigra mar ki volt csepelve az arpa is. A buzapolyva nem volt megfelelo a
tapasztashoz. mert az csupa korpa - iitnou pl'evou ilemaza/î; J'ebo to je taka, ie
Jupim· ma. A tapasztashoz szi.ikseges foldet, a falverok alta! kitermelt gădărbol
vettek, T6tkoml6son tesznek rola emlitest, hogy a tapaszt6foldet az 6temeto falab61
hoztak. A sarb61 es arpapelyvab61 keszi.ilt tapaszt6anyagot ket retegben vittek fel
a haz falaira, kivulrol es beliilrol is. Az elso sor kicsit durvabb keverek volt, a
masodikj61 eldolgozott, foly6sabb anyag volt. Erdekes m6don ez a keverek olyan
idotall6nak bizonyult, hogy a szaz eves kort meghalad6 hazakon is eredeti tapasztas
lathat6. Termeszetesen az esetleges repedeseket minden tavasszal kijavitottak.

d. Kemencek
Ket formaju kemence volt a vizsgalt telepi.ileseken ismeretes: a
negyszăgletes alapu es a kăr alapu. Rendszerint az elso - tisztaszobaban es a
hats6 szobaban is volt kemence, melyeket a konyhab61 vagy ahogyan Pecskan
neveztek. pitarb6l fiităttek. Tornyan parasz1kemencenek neveztek, konyhab6/
fiilăttek a szobat, mindket szobaban vo/tkemence. A telepiilesen elofordult kerek,
boglyaformaju is es negyszăgletes is. Mehkereken mindket szobaban csonkakup
vagy hasab alaku, cserepbol epult, konyhab61 fiitheto kemence allt, a legelterjedtebb
tfpus a boglyaformaju kor alapu kemence volt. T6tkoml6son azonban ma mar
csak negyszăgletes alapu kemencek talalhat6k, azt mondjak, azert, mert konnyebb
volt benne elhelyezni a tepsiket. 82
Minden telepi.ilesen a tradicionalisan kialakult formaju, alaku kemencet
az erre specializa.16dott mesterek, T6tkoml6son peciar keszitettek, Pecskan a
ciganysag soraib61 keriiltek ki a kemenceepitok. A kemences mesterl!k, feladata
nemcsak a kemence elkeszitese volt, de a nyitott kemenyek padlason levă reszet
is ok keszftettek.
Nagy volt az izgalom az asszonyok kăreben a kemenceepites alkalmaval,
mivel ezt a fiito, fazo alkalmatossagot megepitese utan ok kezeltek. A kemenceknek
az alfoldi haztipusokban alland6 helye volt. A mester mikor megerkezett, maris
elkezdte a munkat, rendszerint valyogteglab61 megepftette, felfalazta az cca. 4050 cm-es magassagu alapot, a kemencepadkat. Majd a megbeszelt meret alapjan
kimerte az a1s6 kăr keruletet, melyre vesszokbol vagy nadszalakb61 keszitett egy
kast vagy neveztek allvanynak is. T6tkoml6son negyzet alapu volt a kemence,
fgy a felfalazott alapba - podmurovailia, negy sarkaba es mindegyik oldal
kăzepebe lecet allitott, olyan magasat, amilyen meretiire kivantak a kemencet
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epiteni, majd ezt nadszallal vagy kenderszallal kifonta. Ugyanigy keszitctte a

kemenceszajat îs, annak is un. all\'li11yt epitett.
Ezek a kemences mesterek is betyarok voltak - mondogatt.ik
T6tkom16son. Igaz, a mesternek megvolt mar elore a kemence. ke111e11ces:aj merele,
de ha szemreval6 asszony volt a gazdasszony, azert csak pr6balkozott. Foleg azzal,
hogy ugye be fag menni karbantartas celjab61 az asszony a kemencebe tapasztani,
ha megreped. Mert akkor le kell venni a meretet az asszony fenekerol, hogy belerjen
(Aka nak bud'e, pojd'et'e aj do peci nmzat; iii?). S ha engedtek, meg is merte
rendesen, tăbbszăr is, mert mindig elfelejtette a meretet.
A meres utan a mester bekeverte, joi megdolgozta a sarai. 11e111 ragadosra.
hanem, lwgy lehesse11 gyumi. Ebbol a megdolgozott sarb61 hurkakat, un. pcrecckct
keszitett es ezt nyomkodta sorr61-sorra az allva11y/10: j6 szorosan, mikozben el is
simitotta az oldalat vizes kezzel. Ezzel a technikaval epitettek a szabadkemeny
kiirtojet is, azonban ott mindket oldalat betapas:tottak.
A kemencek epitesenek az ujabb technikaja a torott cserepdarabokbol
tărteno falazas. Ehhez egy kemencehez sziikseg volt 250 db egesz h6dfarku
cserepre, egy szekemyi foldre, melyet 3-4 as6nyomnyi melysegbol szedtek. 6 zs{1k
arpapelyvara a tapasztashoz es 75 db valyogteglara. 83 Az alap elkeszitese ugyanaz,
mint ahogyan maraz elozoekben megirtuk. Magat a kemencet cserepdarabokb61
rakjak, melyeket helyben tărnek meretre, illetoleg a mester tari a kivant meretre.
A „falazas" ugy tortenik, mintha teglab61 lenne, a cserepeket egymasra kătesben
rakja a mester, kotoanyagkent bekevert sarat hasznal, bizonyos magassagoknal,
kiviilrol es beliilrol ki is tapasztja pelyvas sarral.
Mindket valtozatot, ha keszen van, epitesiik utan, szikkadas utan ki szoktak
egetni. A tuzterbe ăsszetărt iivegszilankokkal kevert homokot tesznek mintegy I O
cm vastagsagban. Ennek azert van szerepe. mert mikor az egetes hatasara osszeall
az iiveg es a homok, sima siitofeliiletet kepez, mely a kemence felfiitese utan
nagyon j61 tartja majdan a hot, s kenyersiitesnel nagyon hasznos. 84 Erre teszik ra
a valogatott teglat, melyet simara dărzsălnek homokkal. 85 A vesszo- vagy nadvazra
epitet! kemencet nagyon lassu tiizzel egetik ki fokozatosan emelve a hot, hogy
kiszaradjon, megkemenyedjen mindenhol. A ha.rom - ăt 6ras egetes alatt a nadvagy vesszovaz kieg es csak a tapasztott resz marad. A falazott kemencet ketto-,
ketto es fel 6raig egetik sokkal nagyobb tiizzel, mert ez a konstrukci6 nem olyan
erzekeny, mint az elozo.
Az ujonnan kesziilt kemence kiegetesenek uto!s6 fa.zisa.ban, mikor mar
meggy6z6dtek rola, hogy nem ereszt, nem repedt meg es joi kiszăradt, es csak
ugy ontja a meleget, a mester szamara siitnek valami finomsagot, de semmi esetre
sem kenyeret elosz6rre. 86 (Foto 25-26)
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e. Padl6
A nepi vertfalu lak6hazak padl6ja a regebbi idokben kizar6lag a dongolt
fold volt. Elkeszitese mindenkor a gazda feladata volt, ehhez a hazepitesi
munkafolyamathoz nem volt szukseg mesterre, pedig, mint ahogy latni fogjuk,
nem is volt olyan egyszerii.
A padl6t j6 mel yen felastak, amennyiben nem j6 minosegii volt a fold ,
mint Pecska egyes reszein, kicsereltek vagy kevertek, allati tragyaval javftottak,
tăbb retegben ledăngcHtek, vegul saroztak, 87 majd vfzzel, tehen vagy l6ganeval
111ciz.oltcik, mint hallhattuk Tomyan.
Pad/6t 111aga a ga-z.da csincilta - mondtak T6tkom16son is, e16sz6r j6
melyen felasta a haz helyisegeiben a foldet. Ehhez olyan as6t hasznalt, mely a
nyelre es a pengere tamaszkod6 vaspanttal, kengyellel volt ellatva,făletetnek vagy
l'as /cib11yo111611ak is neveztek. Ezzel a szerszammal j6 mel yen meg tudta forgatni,
mozgatni a foldet, ami a lenyeg volt. Miutan mindenhol az els6 szobaban, a
konyhaban, a hats6 szobaban, a kamraban is vegzett az asassal, vizet forralt. Forr6
vfz-z.el leăntătte a folasott foldet, ami joi megdagadt ett61. Arpa pelyvaval (s
jacmennou pl'evou) megsz6rta boven, es estere a rokonoknak, ismerosoknek, a
fiatalsa6111ak tci11c111ulatscigot szervezett. Mezes, makos kukoricat varenu kukuric
keszftett, mert ez volt a szokas T6tkoml6son, elhfvta a ciganyzeneszeket es
elkezdodott a mulatsag. Fokent forg6s magyar csardast tancoltak 111adar ccirdcis
do kolesa a zenere, ezzel dăngoltek le a haz padl6jat. A mulatsag vegeztevel a
gazda mazolta a padl6t.
Nem feltetlenul rendeztek mindenhol tancmulatsagot, legtclbb helyen
maga a gazda dăngălte le a padl6t a kfvant simasagura. Ezzel az eljarassal
repedesmentes, tisztan tarthat6 padl6t kaptak. Tomyan es Mehkereken mondtak
el, hogy az ilyenfajta padl6t gondosan apolni, karbantartani kellett, minden heten
ketszer 111cizaltcik, mert porosodott. A lanyok, asszonyok minden reggel 1ellocsoltak
egy lyukas cserepedenyb61 kiilonboz6 mintakat kepezve. Mi lanyok locsoltuk,
karikciztuk, mintciztuk a padl6t, bizonyara azzal a cellal, ha beteved egy legeny,
gondos, szep haztartast lasson.
A XIX. szazad vegen a helysegek polgarosulasa reven a paraszti
epuletekben is, fokent a tornacon, konyhakban, kamrakban is elterjedt a tegla
padl6. 88 Mehkereken is a XIX. szazad vegen a nagygazdakt61 kiindulva terjedt el
a teglaborftas. Az ez idaig foldes padl6t, melyet 16tragyas agyaglevel kentek fel,
felvaltotta a szilard padl6.
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f. Meszeles
A hazakat altalaban feherre meszeltek, azonban az idosebbek meg
emlekeztek arra az idore, mikor a meszet nehez volt beszerezni. ilyenkor nagyon
hfg agyaggal kentek bea hazakat, fgy a lak6hăz szine lehetett sarga. sot szi.irke is.
az att61 fuggătt, milyen agyagot astak ki.
Az Alfoldăn a paraszti lak6hâzak szine mar a XVIII-XIX. szazadban is a
feher volt, erre szolgalnak bizonyitekul a ki.ilănbăzo helysegekben kiadott epitest
szabălyoz6 rendelkezesek 89 , melyek măr kiternek arra is. hogy a hazak. kerftesek
fala legyen lemeszelve. A korabeli XVIII-XIX. szazadi utaz6k. akik e videkcn
utaztak, ekeppen tud6sftanak a latottakr61: ,,a szorgalmas lakossagnak szaz meg
szaz csinos tanyai epi.iletjeitol feherlik". 90
T6tkoml6son, Eleken, Mehkereken es măshol is oltatlan mcszet v{1saroltak
a kereskedotol, Pecskăn, Tomyan. Nagyperegen a mai napig vandorkeresked6k
hozzăk az egetett meszet, melyet megvasarlas utăn be kell oltani. Egy ujonnan
epi.ilt haz meszelesehez eleg volt 50 kg egetett mesz. Otthon maguk oltottak a
meszet, mar nem hasznalatos fem fazekakban. kidobaltak a kâveket hdâle. ut:îna
atszurtek. A letapasztott hazat 11egys:e1; ots:or kellett bemcszelni - mondottak
T6tkoml6son. Tornyan luiromszor, negyszer mes:eltek, kivi.il beli.ii. Az clso sor
mindigfahamus es lwmokos mess:el tărtent. Bizonyara azert kevertek a fahamut
es a homokot az elso sor meszbe, mert igy jobban takart, elti.intette, ha volt, az
egyenetlensegeket. A masodik sort f,110111 homokkal kevert mcsszcl kentek be.
Termeszetesen minden sor utân megvartak mfg a fal megszikkad. Es a harmadik.
utols6 sort tisztafeher mess:el kentek keszre, azaz meszeltek be.
Ezen a videken a paraszti hazak egyik szembeătlo tulajdonsaga, hogy a
hâzfalnak kăzvetleni.il a fold feletti reszet, 40-50 cm magassagban s(,tet szinnel
(szi.irke, barna, kek, fekete) elhuzzak, hogy az eso ne verje fel. Festekbe martott
spargaval huztak ki a sort, a kfvant magassâgot, hogy egyenes legyen. majd a csik
alatti reszt lekentek. Regebben a szin alapjăn meg lehetett ăllapitani a haz lak6janak
etnikai hovatartozăsat is. A bama, a zăld es a kek ki.ilănbăzo szinarnyalatăt a
magyarok, melykeket a romănok, vilăgosabb keket a bekescsabai, szarvasi
szlovăkok, szi.irket a t6tkoml6si szlovăkok hasznaltak. 91 Kesobb măr a szinek is
keveredtek, nem volt meghatăroz6 a szin az etnikai hovatartozasnal, inkăbb az
dominălt, milyen festeket tudtak beszerezni a kereskedotol. Tornyăn a feketet,
bamăt es a sărgăt emlegetik szinkent a fa/ aljara. T6tkoml6son emlitik, hogy
regebben kormot kevertek a meszbe, igy olyan szi.irkes ămyalatot kaptak, a kesobbi
idoben is megmaradt ez a szin, azonban măr boltb61 văsărolt fekete festek meszbe
vaio keveresevel ertek el.
T6tkoml6son meg emlekeznek arra, hogy az asszonyok ezt a szi.irkere
festett falreszt, legfokeppen az utcai reszt, amig meg nedves volt a festek, ujjukkal
181
https://biblioteca-digitala.ro

diszitettek. Viragmotivumokat festettek ra - r6zsa, napraforg6, buzavirag, tulipan,
kokardavirag, arvacska, narcisz, dalia vagy georgia. A ma.sodik vilaghaboru utan e
diszit6m6d csaknem teljesen eltunt.(Foto 27)
Mehkereken a szobâk falai sokaig egyszeriien feherre voltak meszelve,
de mar a XX. szâzad 30-as eveiben elterjedt a szfnes meszeles, a vâsârokon kaphat6
kivagott festomintâk alkalmazasa, majd a pingalas. Az apr6lekos munka sorân az
elore gyartott mintakat egymas fole helyezve vittek fel a ki.ilonboz6 szinâmyalatokat
az âltalaban halvany alapszinnel bemeszelt falakra. Ezzel a hagyomânyos
technikaval ertek el a ki.ilonleges szepsegu, bonyolult, foleg virâg, gyi.imolcs,
sz616inda es ki.ilonboz6 forrnaju levelmotivumokb61 âll6, âltalaban kek, sârga, zold,
bordo, valarnint a vilâgos szfnekkel mintazott falfestest. 92 A falak pingâlasa szines
viragmotivurnokkal T6tkoml6son sem volt ismeretlen, s6t a kemencet is pingaltak.
A nepi motivumokon alapul6 falfestesek, kemencepingalasok, messze videken is
ismertte tettek a t6tkoml6si festoasszonyok „miiveszetet". A leghfresebb kozottUk
Tomka Juci neni volt.(Foto 28-29)

g. Hazszenteles
Mikor elkeszUlt a haz, altalanosnak mondhat6 szokâs volt, mind a
magyarok, mind a rornanok es a szlovakok koreben is, hogy az els6 ejszakât nem
a hâzban toltottek, a macskcit zcirtcik he, mert egy ev mul va meghal, aki ott alsz1k
eloszăr, Pecskan a kutyat emlftettek. Szinten âltalânosnak rnondhat6 szokâs az is,
hogy a kesz hâzat a pap szentelte fel (Pecska, Tornya stb.), Pecskân a romanok az
e/s6 napon misere mentek, aho! megernlftettek a kesz hazat es gazdajât. Tornyân
is a ramai katolikus rnagyarok hcizszentelesre papat hfvtak.
U gyanfgy âltalanosnak mondhat6 szokâs az ujonnan felepUlt hazat
rnegUnnepelni a megszenteles utan, meghfvva a rokonokat, barâtokat, segitoket.
Tornyan csirke- vagy bonzyupaprikast ettek, aldomcist ittak, volt palinka, bor.
Nagyon gazdag szokâsanyag, szamos hâzzal kapcsolatos hiedelem,
babana el a românsag koreben, melyek kozUI valogatva kozli.ink Martyin Emilia
gyujtesebol. Ugy Mehkereken, mint a roman ortodox kozossegek vfz szentelesevel
szorosan 6sszekapcsol6d6 Unnep a hâzszenteles 93 , amit napjainkig gonosztavoltart6 funkci6val ruhaznak fel. Mehkerekenjanuar 7-en kezdte el a pap a hazakat
szentelni. 94 Az egyhâzi szokâs sorân a lelkesz megszenteli az ortodox hivek
lak6hazât es gazdasâgi epitmenyeit, a kantor es egy csapat fiugyerrnek kisereteben.
A Jezus megkeresztelkedeser61 sz616 român nyelvii egyhâzi enek hallatân, a
kereszttel erkezok szâmara kinyitottâk az utcaajt6kat, ezzel jelezve a
fogad6keszseget. Ezen a napon, a hazszentelok tâvozâsâig szigoru bojtot kell
tartaniuk a hiveknek. A hazszenteles alkalmâval a pap eloszor a felsorakozott
csalâdtagokat hinti be, akik megcs6koljak a keresztet. Ezutan szentelik meg a
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mârtott szârftott bazsalikom-csokorral, majd a gazdasagi epftmenyek. kutak
megszentelesere keri.il sor gonosztâvoltart6 celzattal.
A hazszenteles celja a tisztit6, gonoszuzo ero biztositasan tul a hivek
meglatogatasa, valamint az egyhazi adomanygyujtes volt. A hazszentelok
faradsagukert etelt, ajandekot es penzt kaptak a hivektol. 9 ~
A românsâgnâl a lak6hâz szâmos pontjâhoz is kapcsol6dnak hiedelmek.
Az ajt6k es az ablakok jelkepes vâlaszt6vonalat jelentenek a lakok es a ki.ilvilag
kăzătt. A nephit szerint a Szent Gyărgy napkor ablakba helyezett vadr6zsaag.
csalân vedelmet biztosft a ront6 hatalmak ellen. A kisgyermek vedelmeben szinten
preventfv eljaras reszekent sepriit ăllitanak az ajt6ba vagy fokhagymaval kenik be
az ajt6felfât. Hasonl6an mâgikus helynek szamft a ki.iszob is. A ki.iszobre helyezett
târgyak, pi. a kăteny szerepet kap a tejvarâzslas gy6gyft6 eljârasaiban. A halalt
j6sl6 kukorekol6 tyuk fejet is a ki.iszăbăn kellett elvagni, miutan a szoban atforgattak
testet. A ki.iszăb alkalmas hely volt a szerelmi j6slâsra is. A lanyok vfzkeresztkor
ide helyezik gyăngyi.iket, hogy azt a pap atlepje, mert akkor azon az ejszakan
megalmodjak jăvendobeliji.iket. Feltehetoleg a tuz tisztit6 erejebe vetett hit miatt
kap szerepet a rontâs okozta betegsegek gy6gyftâsaban a kemence. A magikus
eljârâs sorân a lapâtra kătătt gyermeket kilencszer kellett egymas utan a kemencebe
vetni gy6gyft6 celzattal. Hogy a ront6 szemelyere feny deri.iljon, a betegseg nevet
a kemenybe kellett kiabâlni. A nephit szerint a halott lelke hat hetig az ereszben
tart6zkodik. Ismertek olyan gy6gyaszati eljarasok, melyek soran a betegseg
megszi.intetese celjâb61 az eresz ală kellett bizonyos targyakat asni. A mestergerenda
a târolâs mellett mas celokat is szolgâlt. A szakralis targyak kăzi.il gyakorta ide
helyeztek a szentelt barkât, a pilnkăsdi fiikoszorut, a bazsalikomcsokrot. A barka
fustjevel vedtek a hazat a villamcsapas ellen, a fiikoszorun kereszti.il fogyasztott
szentelt viz alkalmas volt betegsegek gy6gyitâsâra, a kisgyermek elso flirdovizebe
tett bazsalikom megvedi a gyermeket a ront6 hatalmakt6l. 96
Eleken a lakâsban a legki.ilso ajt6 măge allitottak a sepriit, hogy ne tudjon
bemenni a boszorkâny,97 ez alta! artani a hazban lak6knak, sat a boszorkany ellen
szenteltvizet kell tartani a hazna.I.
T6tkom16son mikor folepillt a haz, a kemeny tetejere azonnal, helyi
fazekasmester altal keszitett buzogany teteju zăld mazas kors6t (krcach) tettek,
amely megvedte a hâzat az ărt6 erok ellen.(Foto 30)
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III. Hâztipusok
1. Paraszti lak6hâz
A XVIII. szazad vegen az Alfoldăn kialakul egy hăztfpus a parasztsăg
Hireben, mely evszazadokon kereszti.il lak6helykent fog majdan szolgalni. A
vizsgalt telepUlesek nepi lak6hăzai az alfoldi haztfpus helyi jegyekkel felruhazott
valtozatai kăze sorolhatok. Epitoanyag alkalmazasa, az adott termeszeti
kornyezetben megtalălhat6 anyagokkal, fold, fa, năd tărtent. Alaprajzi elrendezes
szempontjab6I, ezen hăzak a hăromosztatu hăzak koze sorolhat6k, megtalălhat6
a nagy- vagy tisztaszoba, pitvar vagy konyha, hăts6 vagy lak6szoba. 98 A XIX.
szazad masodik feletol modosabb kăzepparasztok es gazdagparasztok hazainal
egyre altalanosabba valik a negyosztatu haz: szoba, pitvar, szoba, kamra. 99 A
helyisegek a haz vonalăban vegigfut6 oszlopos tornaccal egy teto alatt, egymas
mogătt helyezkedtek el. A haromosztatu es a negyosztatu haztipusnal a pitvarb61
fiitheto kemence mindket szobaban a tisztaszobaban es a lakoszobaban is
megtalalhat6.
A mehkereki romănok lak6haza altalaban hăromosztatu elrendezesii
(tisztaszoba - konyha - lakoszoba), amelyhez neha kamra is kapcsolodott. A lakohaz
bej arata a tornac felul a konyhaba nyilt, s innen lehetett bejutni a szobaba. Pecskăn
ezen paraszti lak6hăzakat hossz1i veglui.znak neveztek nyitott ganggal. A telken
hosszanti iranyban helyezkedett el a haz, vegig egy teto alatt volt talalhat6 minden
helyiseg: nagyszaba, pitar, hcits6 szaba, kamra, nemely esetben istcill6 is volt, de
az istal/6k inkcibb a ta11yd11 voltak. Nagyperegen az adatkozlok a helyisegek szlovăk
elnevezeseit adtăk meg: predilia chiia(elbl levo szoba), kuchina(konyha), zadilia
chiia (hatul levo szoba), meg vagy osszeepitve vagy kUlăn volt az ista116 mastal.
Nagyperegen az istăll6k is a porta reszet kepeztek, mert itt nem voltak tanyak.
T6tkoml6son, minthogy a lakossag szlovak evangelikus, az elnevezesek is
termeszetesen szlovăk nyelven vannak: predilia chiia (elăllevo szuba), pitvor
(pitvar), zailia chiia (hatul levo szoba). Erdekes, hogy az alfoldi szlovak nyelvben
a haz elnevezese es a szoba elnevezese ugyanaz chi•a. Tornyăn a helyisegeket az
alăbbi elnevezesekkel illettek: e/s6 szoba vagy tiszta szaba, konyha, hdts6 szoba
el.
A tulajdonos vagyoni helyzetet a lak6hăz helyisegeinek a szăma visszatUkrozte.
Ahogy măr a fentiekben emlftettUk a hăromosztatu hăzak s ezzel a tisztaszobăk a
XVIII. szazad vegen kezdenek megjelenni az Alfoldon, azonban szamos szegeny
csalad a XX. szazad elso feleben sem tudta az ilyen hăzakat megepfteni. 100 A
legszegenyebb csaladi otthonok a ketosztatuak voltak, amelyek szobăb61 es
konyhab61 alltak. Sok esetben, pi. Pecskan vagy Tornyan, aho! letezett
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tanyarendszer es a gazdak rendelkeztek varosi hazzal is, a tanyakat nem mindig
haromosztatu lak6reszre epftettek, csak ketosztatura: szoba, konyha.
A szokasok gyakorlasara alkalmas hely fokent a tisztaszoba volt. ltt kertek
ki a valegeny reszeral a menyasszonyt az eski.ivan, itt kapott helyet a h'Yennekagyas
asszony, ebbe a szobaba ravataloztak fel a halottat, es ez volt a lakason beli.ii az a
hely, aho! a vendegeket fogadtak a jeles i.innepeken. 101 (Foto 31)

2. Nagygazda vagy polgări hăztipus
A XIX. szazad masodik feleben a gazdasagi konjunktura hatasara itt az
Alfold delkeleti reszen is megindul a telepi.ileseken a polgarosodas folyamata.
melynek legszembeotlabb kifejezaje az un. polgari haztipusok megjelenese. A
nepi tradicionalis epitkezes nem sziinik meg. azonban kiszorul a telepi.ilesek
kozpontjab61 a falvak, kisvarosok peremkeri.ileteibe. A polgari haztipusok
kezdetben az allami, târsadalmi, kozossegi epi.iletek stilusa. Azonban nagyon hamar
a jobbm6du gazdak, az ebben az idaszakban megszaporod6 kereskedak es iparosok
hazai is igy epi.ilnek fel, uj epitaanyagokat alkalmazva (egetett tegla. egetett csercp.
habarcs, beton). A nagygazdak, kereskedak. iparosok koreben kialakul6 „magasabb
tarsadalmi statusz" egyi.itt jart a belvarosi polgari lakassal. 102 A telepi.ilcsck
kozpontjai a polgari hazak epitesevel kisvarosias. sat varosias ki.ilsot kaptak.
megujult a telepi.ilesek kepe.
A XIX. szazad vegen, XX. szazad elejen minden telepi.ilesen megjelennek
ezen haztipusok, demonstra!va a benne lak6k gazdagsagat. tarsadalomban betoltiill
szerepet, helyet. A vizsgalt telepi.ilesek kozi.il, a polgari haztfpusok legreprezentatfvabb peldajat Eleken es Pecskan talalhatjuk leginkabb.
Pecska belvarosa is visszati.ikrozi a XIX. szazad masodik felenek viharos
gazdasagi fejladeset, itt is a vagyo11i hely~et dominalt, a kozponti utcak a
nagygazdak szarazkapus luizaival vannak egybeepftve . Pecskan a szarazbejar6s
L alaku alaprajzi elrendezesii gazdahazak bizonyos fokig visszati.ikrozik. hogy a
hazban lak6k minek is koszonhetik gazdagsagukat. Tobb hei yen a szarazkapukon
leva domborfaragas mezagazdasagi jeleneteket abrazai. A masik visszati.ikrozodes
pedig abbanjelenik meg, hogy a szarazkapu egyik oldalan a haz lak6resze talalhat6,
ket utcai szobaval, negy ablakkal, a masik oldalon pedig a nagy befogad6kepessegii
ketszintes magtar. A nepi epfteszetben is talalunk az ehhez hasonl6 elrendezesre
anal6giat T6tkoml6son, aho! a termenytarol6t, a g6ret az utca frontjara tettek.
(Foto 32-36)
A pecskai polgari hazak alaprajzi elrendezese is teljes mertekben eli.itott
a megszokott paraszti hazakt61, elol az utca frontjâra ket szoba volt epftve, az L
alak hatranyul6 szarnyaban volt a konyha, kamra, lehettek itt meg szobak is, es
ezek elatt rendszerint zart i.ivegezett veranda volt. Az 1898-ban Pecskan folepitett
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katolikus paplak meretei is 6riasak voltak, bemutatasaval csupan erzekeltetni
szeretnenk a polgari hazak nagysagat, es bizonyos epiteszeti technikai
megoldasokra ramutatni. ,,A foepi.ilet, a plebanialak, 41 meter hosszu, es 14 meter
40 centi szeles. Falazata tegla, tetozete cserep, a plafonon alol stukatur, a padlasa
teglaval kirakott. Az epi.iletet egy szaraz kapubejarat valasztja kette. Jobbrol, a
bejaratt61 van 4 szoba, ezekbol ketto az utcara, mig ketto az udvarra nez .... A
kapubejaratt61 balra van a tulajdonkeppeni plebanosi lakas, amelyben 7 szoba,
egy eloszoba, egy i.ivegezett folyos6, egy-egy konyha, kamra, padlasfeljaro es
amyekszek van. Az epi.ilet mindket resze alapincezett." 103
Nagyon szep epfteszeti peldakat lăthatunk a polgarosul6 fzlesvilăgra
Eleken, ahol un. historizăl6 homlokzatok 1().I jelennek meg, melyekkel a telepi.iles
kepe eklektikussa valik, azonban ez nem rontja az ăsszkepet, sot. .. Tăbbsegeben
jellemzo az utcafronton szarazkapuval epitett, zart varosias utcasort kepezo hazak
tăbb tengelyes ablakfrontja. Nagyon szepek a dupla pilaszterek, oszlopfok,
megemelt felso zar6diszek, melyek felett diszlapok es konzolok lathatok. 105 E
polgari izlesvilag nehany eleme kis id6eltol6dassal megjelenik a paraszti hazak
homlokzatan is, fokent vakolt dfszftmeny formajaban.

IV. A tradicionalis epiiletek, a nepi lak6hazak szerepe korunkban
A dolgozatunkban bemutatott nepi lak6hazak tăbb szaz even kereszti.il
alltak az ember szolgalataban. Napjainkra bekovetkezo tarsadalmi, gazdasagi es
kulturalis valtozăsok megvăltoztattak az ember kărnyezetet, eletszemleletet,
tarsadalomban betăltătt szerepet. A fejlodes fokozatosan eleri a tarsadalom minden
szereplojet. Az epiteszet is valtozik, mindig megujul, uj technikai ujitasok, uj
anyagok felhasznalasa a kor kăvetelmenyeihez vaio igazodăs jellemzi.
Lăssuk, azonban, hogy az ut6bbi păr evtizedben, hogyan pr6bălt
modernizal6dni, alkalmazkodni egy nepi lak6haz a megvaltozott, dinamikusan
fejlodo korunkban. E kozben părhuzamosan, teljesen uj „alapok011" a videki
telepi.ileseken is fejlodik a modem hazak tipusa, mely globalizacio hatasara sem
tud egysegesse valni, egyseges stflust kialakftani.
A paraszti hazakban bekăvetkezo legelso valtozas a tetofedoanyagot
erintette, lekeri.ilt a nadteto es helyette, uj tetoszerkezetre egetett cserepteto keri.ilt.
A haz belseje sem keri.ili el a fejlodest, a kemencek elveszitik szerepi.iket, kalyhakkal
kezdenek fiiteni, sparhelten fozik az etelt, a szabadkemeny ezaltal befedesre,
bepadlasolasra keri.il. Szamos esetben, mikor bontjak ezeket a hazakat csupan a
padlason arulkod6 nagy tapasztott ki.irto mesei arr61, hogy valamikor kemencevel
fiitbttek. A pitvar atalakul konyhava, lebontjak a ciganyfalat, asztalos alta) keszitett
butar keri.il be. A tiszta-, es a lakoszobaban eltiinnek allmennyezet alta! a
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keresztgerendâk, majd a mestergerenda is. A helyisegek padl6jat lebetonozzak, a
kis paraszti ablakokat nagy fenyatereszt6 ablakok valtjak fel. A tomacok beepitesre
vagy beilvegezesre keri.ilnek. A hazban ftirdoszoba es mas helyisegek kialakitasa
is megtortenik. De ez mit sem segit, nehany evtized multan ezek az atalakitott
hăzak is eltiinnek majd ... Lathatjuk, hogy a nepi lak6hazak felvazolt fejlesztese,
mely nem teljes formai, technikai atalakulassaljart nem igazan vezeteu eredmenyre.
Az evszazadok soran, de ki.ilonosen az elmult evtizedekben a falvak,
mezovărosok kepe teljesseggel megvaltozott, a nepi epiteszet emlekei eltiintek,
vagy teljesseggel ătalakitottăk az uj, modem epi.iletek mar nem is sejtetik a regi
nepi epfteszeti fonnakat, epitoanyagokat. Szerencses az a telepiiles, ahol a nepi,
polgări epiteszeti emlekek fennmaradtak, melyekb61 meg bizonyos kepet tudunk
alkotni a telepiiles jellegerol, stilusăr61. A telepiilesekre leginkabb az a jellemzo,
hogy a polgari epfteszet emlekei maradnak fenn, ami a Wrtenelem folyaman
kialakult tarsadalmi megftelessel is magyarazhat6 volt, miszerint a paraszti kultura
mindig is alantasabb volt a polgarinal, a paraszti kultura az als6bb nepretegek
kulturaja volt. E nezetek alapjan az egyen is befolyasolhat6 volt, szamara is
pozitivabb, sot elokelobb volt polgări elodoket felmutatni, mint vallani a paraszti
szănnazast.

A nepi epfteszet emlekei lakas celjaira lassan alkalmatlanna valnak, a
modern kor rohamos fejlodese hatăsăra, ez magyarazza szamuk rohamos
csăkkeneset. A polgarias epiiletek ezzel szemben fennmaradnak, a telepi.ilesekcn
centralisabban helyezkednek el, tagasabbak, mutat6sabbak, homlokzatukban
dfszftettek, ezert alakftjak at nagyobb szamban ezeket, lakas, vagy mas kt,zossegi,
kereskedelmi funkci6kat betolto epiilette. A nepi epiiletnek a tulelesre, csupăn
nehăny eselye van, melyek kozill kettot emlitenenk ki. Vagy, helyi muzeumot
alakitanak ki belole - tămogatand6 az egy telepiiles egy tâj/uiz mozga/0111 -, vagy
a hetvegi hăzză epitendok ăt, megorizve azt milliot, mely evszazadokon at
koriillengte. Mindket m6dra szamos pe Ida van mar...
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Gabriel

Hălmăgean

ARHITECTURA ŢĂRĂNEASCĂ
- ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN
Interferenţe şi influenţe Uudeţul Arad şi judeţul Bekes)

I.INTRODUCERE
Tennenul de arhitectură desemnează o elaborare materială a spaţiului,
fimd în acelaşi timp o formă de expresie în mod fundamental socială, al cărei
limbaj utilizează conceptul de spaţiu dar înţelege simetria volumelor şi a
clementelor modulare.
Factorii de climă, natura solurilor, materialele disponibile şi soluţiile
tehnice au un efect direct asupra tipurilor de locuinţe. 1
Conceptul de spaţiu interior reprezintă esenţa operelor arhitectonice 1 •
Când utilizăm cuvântul arhitectură majoritatea oamenilor ar înţelege reflecţia
noastră la construcţiile monumentale, opera unor arhitecţi care, în timp, au
devenit prin operele lor personalităţi ale culturii universale sau naţionale.
În studiul de faţă ne propunem însă să scoatem în evidenţă creaţiile
arhitecturii populare, al construcţiilor realizate de către meşterii de case care au
aparţinut lumii satelor, cei care au ridicat, pe lângă casa-locuinţă, şi anexele ei:
şura, grajdul, şoprul sau colna, coteţele, etc. De altfel, informaţiile culese pe
parcursul cercetărilor efectuate ne confirmă faptul că majoritatea acestor
construcţii au fost ridicate de meşteri autohtoni sau provenind din satele
învecinate. O asemenea muncă necesită însuşirea unor deprinderi şi priceperi
aflate la nivelul unor cunoştinţe logice ale calităţilor sensibile, cum ar fi aprecierea
materialelor din ochi, ascultat şi pipăit. 2
Cercetarea noastră s-a îndreptat asupra a trei localităţi din zona de
munte a judeţului Arad- Avram Iancu, Vidra şi Măgulicea - dar a cuprins şi
localităţi din zona de câmpie - Pecica, Pereg, Turnu, Micherechi, Aletea şi
Totkomlos - ultimele trei aparţinând judeţului Bekes din Ungaria.
În paginile următoare ale studiului nostru ne propunem o analiză a
celor două zone cercetate prin prisma tehnicilor de construcţie a caselor, a
planurilor interiorului şi a anexelor gospodăreşti precum şi prin aceea a influenţelor
arhitecturii modeme şi a impactului oraşului asupra lumii satelor.
202
https://biblioteca-digitala.ro

II. WNA DE MUNTE
1. CARACTERISTICI GENERALE

Satele Avram Iancu, Vidra şi Măgulicea aparţin comunei Vârfurile. zona
respectivă fiind un mare bazin forestier, în care lemnul constituie sursa principal{1
de materie primă pentru meşteşugurile din regiune. Prin transfonnarea lemnului
oferit de pădurea, care acoperă încă un sfert din suprafaţa ţării 3 • omul, cu
îndemânarea sa, a creat o mare diversitate de obiecte, ce mai pot fi întâlnite şi
astăzi:de la cozi de sapă, furci, mături de nuiele până la construcţii complexe de
lemn, între care casele şi bisericile ocupă un loc principal.
Mediul geografic exercită, astfel, o influenţă hotărâtoare în privinţa
materialelor de construcţie dar şi în ceea ce priveşte organizarea gospodăne1
ţărăneşti.

Casa şi clădirile anexe care alcătuiesc gospodăria sunt strâns legate de tipul de
sat şi de ocupaţia principală a ţăranului.
Regiunilor de munte le este caracteristic satul 1inprăştiat. în care nu
există o curte propriu-zisă ci doar o îngrădire sumară şi parţială, înlăuntrul căreia
se găsesc adăposturile pentru vitele mici. Modul de aşezare al casei şi şurii. două
corpuri de clădiri nelipsite din satele cu caracter pastoral-abrricol. a dus la separarea
terenului în două curţi: una pentru vite, lângă grajduri, denumită "ocol" şi una
pentru oameni, desemnată cu numele de "curte". 4
Confonn acestui model ancestral de locuire, satul Avram Iancu este
compus din mai multe nuclee de locuire (crânguri):Glemeie. Dealu. Dulălău.
Miclăneşti, Oceni, Văjdesti, Nistoreşti, Grui, Şerbeşti, Neguleşti,Tomşcşti şi
Beteşti.~ Pe lângă creşterea vitelor şi cultura tăneţelor, ţăranii din Avram Iancu
s-au specializat în producerea furcilor de lemn fiind recunoscuţi în zonă pentru
meşteşugul lor.
Satul vecin, Vidra, este compus şi el din unnătoarele crânguri: Măgereşti.
Mihuţeşti, Zbeguleşti, Boroşeşti, Costeşti, Boţieşti, loveşti, Petrişoreşti, Galcni. 7
Satul Măgulicea este alcătuit,de asemenea, din crângul Româneşti- cu
două crânguri mai mici Floreşti şi Rusuleşti- Delani, Ghileşti, Nemeşeşti etc. 8
În cadrul cercetărilor efectuate în Măgulicea l-am întâlnit pc unul dim
meşterii de case, încă activi în zonă, şi anume pe Ghilea Gheorghe, de 78 de ani,
numit de consătenii săi "baciu' /on". 9
El ridică casa de jos până sus, executând inclusiv hornul tencuit şi
anexele acesteia-şura, grajdul, colna pentru lemne, colna pentru cereale, coteţe,
cocm1- şi face, la nevoie, chiar şi cioplitură de piatră.
Potrivit mărturiei oamenilor,"câte case sunt în Măgulicea aproape pe
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toate el le-a construit
un sfert... ' 1 0

şi

a mai construit

incă şi

la Vidra jumătate

şi

În Lazuri

Gheorghe Ghilea a învăţat meşteşugul acasă, pe lângă tatăl său, care
era dulgher, fără însă a practica şi zidăria. Meseria "am furat-o, nu am invăţat
o"spune el, de la un meşter de case de la Vîrfuri, fără a-i fi ucenic.
Din 1957 s-a apucat să construiască singur. De fiecare dată n-a lucrat la
întâmplare,în construcţia fiecărei case bazându-se pe o schiţă.
Tot "baciu· Ion" a refăcut, între anii 1982-1983, şi biserica ortodoxă
din Măgulicea, ai cărei pereţi se aflau într-o stare de degradare avansată, riscând
să se prăbuşească. Masa de la altarul bisericii este făcută tot de el. 1 1
Etapele ridicării unei case tradiţionale ne-au fost relatate chiar de "baciu'
Ion", de altfel informaţiile sale au stat la baza descrierii tehnicilor de construcţie
a casei de la munte.

2 CASA TRADIŢIONALĂ DE MUNTE
2.1.MATERIALE DE CONSTRUCŢIE
Este utilizat lemnul de stejar sau gorun.cum este numit în zonă, şi
de asemenea, lemnul de brad sau de fag. Copacul se poate folosi şi verde, dar
lemnul scade prin uscare. Bârnele din pereţi sunt tăiate cu un tip mai special
de firez « la doi capeţi». Lemnul se pune în pantă iar cei care mânuie firezul
unul trage mai uşor, iar celălalt mai tare. Mai demult, bârna de la un colţ la
celălalt se făcea dintr-o singură bucată.

2.2. TEHNICI DE CONSTRUCŢIE
2.2.1 Temelia.
La cele mai vechi case temelia este din piatră scundă, de mal sau de
râu. Am constatat şi cazuri în care temelia este din bolovani mari fascnaţi, puşi
la colţurile construcţiei. Aşa cum atestă informaţiile culese, piatra era adusă din
vale sau de pe pâraie iar "maistorii numai o finisau". 1 2
Talpa casei, "suptoaia",formată din bârne masive de lemn, care au o
grosime de până la 80 de cm, este din stejar rotund sau cioplit. 1 3 Aceasta,
ajutată de "plioţJi', în care era fixată, se aşază peste temelia de piatră. Cele 4
tălpi formează rama de bază a construcţiei, "butura de jos", încheiată la colţuri
în îmbinări rotunde, drepte sau în coadă de rândunică. 1 4
2.2.2. Pereţii.
Pe această ramă se succed cununile de bârne orizontale, ce alcătuiesc
"cutia" casei, "cununi" încheiate în acelaşi fel, fără a fi folosite cuiele de fier. 15
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Tehnica de construcţie a casei în cazurile observate combină ciotorile "nem,teştl',
netezi, pe cele 4 laturi, şi tăiate drept, la îmbinarea pereţilor, cu tehnica "cioşiloi',
bârne de lemn verticale aşezate din 2 în 2 m. Ele trebuie să fie un pic "câş''
pentru că "altfel ies afară lemnele'. 1 6
Trebuie să semnalăm însă, aici, că, de aproximativ 80 de ani, la
ridicarea pereţilor, nu mai erau folosite bârne întregi de lemn.
2.2.3.Acoperişul

Deasupra pereţilor vin puse "cus11roaiele", adică o cunună de grinzi
aşezată pe margine, sub steaşină, exact ca tălpile de jos. 1 7 Peste această cunună,
de-a lungul întregii construcţii, se aşeza o grindă groasă, dintr-un singur trunchi
de copac, numită "grindariu", "grindă'. "11rsoaie". Transversal pe grindariu
se fixau grinzile interioare. Peste grinzi se aşezau scândurile suprapuse, care
formau "podeaua casei", iar la capetele grinzilor interioare erau aşezate
"coamele". 1 8 La fiecare «grinzele» vin aşezate 2 coame. Aceste «gri11;:,e/e»,
aşezate la 1m, sunt mai lungi şi alcătuiesc cadrul de lemn al acoperişului sau
"butura de sus". Cornii se legau între ei cu leaţuri, prinse la distanţe egale,
leţăria fiind de obicei din "arini". 19 Acestea, la rândul lor, serveau drept suport
al învelişului. La învelişul caselor se foloseau, până spre al doilea război mondial,
paiele,acestea lăsând locul, mai târziu, acoperişului de şindrilă şi mai apoi din
«ciripii». În majoritatea cazurilor la care facem referire acoperişul este (( În
două ape», sau «in două pante», cu « cionc» sau fără.
La casele din bătrâni nu era folosit ((ma/dăruh> sau cimentul. Ele
rămâneau din lemn aşa cum au fost contruite .
După ce se termina construcţia, pe acoperiş se punea o sticlă cu
băutură legată cu o ştergură. Ea îi revine meşterului, care o bea de obicei după
ce îşi termina lucrarea. 20
În sfârşit, înainte de a fi dată în folosinţă, casa era sfinţită de preot.
Privind în ansamblu construcţia caselor ţărăneşti din zona de munte a
judeţului Arad nu putem să nu observăm echilibrul existent în tot ceea ce
priveşte tehnica de ridicare a casei pornind de la temelie şi terminând cu
acoperişul.

2.2.4.Sistemul de Încălzire
De la bun început trebuie să subliniem că, în cele ce urmează, vom
face referire la modul de încălzire tradiţional şi apoi la evoluţia sistemului de
încălzit, de-a lungul timpului, acesta fiind fundamental pentru repartiţia spaţiului
de locuit.
Primul sistem de încălzit, care este şi cel mai vechi, are o vatră liberă
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denumită "camm/ă'

sau "caloniu" , cu un coş suspendat deasupra, de formă
sau piramidală, construit din nuiele lipite cu lut, pentru captarea
fumului, care este condus în pod, printr-un tavan fals, "băbură'. 2 1
Evolutiv vorbind, următoarea etapă are în vedere ridicarea vetrei de la
nivelul solului la 0,40- 0,50 cm, având deasupra un coş, făcut din nuiele împletite
sau din piatră şi înlocuit, mai apoi, de o construcţie similară, realizată din plăci
ceramice,cahle, smălţuite sau nesmălţuite. Denumirea de "cuptor cu căh/1' indică
un sistem de încălzire mai nou care a înlocuit vatra liberă. 12 Pe lângă tipurile
menţionate mai sus şi, mai apoi, independent, s-a dezvoltat soba cu plită.
Îndeplinind funcţii duble, de gătit şi încălzit, soba cu plită, denumită "şpor' sau
·~'ipoherf', este construită în bucătărie, care serveşte drept cameră de locuit pe
timpul zilei. Cuptorul de copt pâinea este mutat din tindă în bucătăria de vară,
numită în zonă "cuptorişte".
Pentru tipul casă-tindă-casă, cel mai răspândit şi observat de către
noi,focul, care strânge în jurul său familia, fiind în ace leşi timp sursă de încălzire
şi de lumină, se găseşte în tindă.
Acesta se materializează, în timp,sub formă de vatră liberă, cuptor de
gătit şi cuptor de copt pâinea.
Tot în tindă se află plasate şi gurile de foc ale cuptoarelor sau sobelor
oarbe din camerele laterale.În «casa din fa,t;i», unde nu se locuieşte, de cele mai
multe ori, lipseşte soba de încălzit.
Odată cu modernizarea şi mărirea spaţiului interior, sistemul de încălzire
cunoaşte la rândul lui modificări legate de apariţia sobelor de teracotă,
concomitent cu păstrarea mai vechiului "şpor', în bucătăria plasată în vechea
cameră de locuit, unde dorm bătrânii familiei.
dreptunghiulară

2.3 PLANURILE INTERIORULUI
Conform lui Paul Petrescu,în funcţie de numărul de intrări, structura
interiorului caselor ţărăneşti poate să fie cu o singură intrare, prin tindă,sau cu
două intrări, una în cămară şi una în tindă.
Planurile mai noi de compartimentare a casei, răspândite azi în
majoritatea regiunilor, se orientează, aproape unanim, către soluţia simetrică în
care tinda împarte casa în două, iar intrarea este aşezată chiar la mijlocul faţadei
principale.
Funcţional vorbind, spaţiile locuinţei româneşti tradiţionale de munte
sunt:
-încăperea de locuit
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-tinda
-încăperea curată
-cămara

-podul
-tărnaţul

Trebuie să observăm că evoluţia se face de la o încăpere unică, cumulând
toate funcţiile către un spaţiu diversificat, cu încăperi specializate, care preiau
funcţiile legate de existenţa gospodăriei şi nevoile familiei. 23
Casa este formată din 2 camere, cu o galerie deschisă în faţă, şi pe o
latură în unele cazuri, cunoscută sub denumirea de "su părete"', "tâma( sau
mai rar "prispă'.
Târnaţul este, de altfel, un element specific al arhitecturii tradiţionale
din zonă, comun atât regiunilor de munte cât şi celor de câmpie observate de
către noi. 2 4
Funcţiunile sale sunt multiple:de spaţiu ferit de soarele verii dar şi de
spaţiu menit să ocrotească pereţii de omătul iernii sau de vicisitudinile vremii,
"să

nu

bată

ploaia în

uşa

de la intrare·:

La capătul târnaţului este amplasată cămara sau "şapais"-ul.
Între cele două camere se află tinda, locul unde se pune soba . Treptat
tinda este transformată în bucătărie prin apariţia "spoherului" sau "şpor
ului",devenind locul unde se găteşte şi se ia masa.
Tinda este prima încăpere, în care se intră direct din târnaţ. Problemele
puse de acest spaţiu, loc de trecere spre camerele de locuit, sunt multiple, având
în vedere că, în acelaşi timp, tinda este atât încăpere de locuit, pe timpul zilei,
cât şi loc de depozitare a unor obiecte de uz casnic sau a unor unelte mici.În
tindă este locul unde se face focul, plasat de obicei înspre peretele median al
casei, ce desparte tinda de "casa de locuit" cu paturi. 25
La casele vechi suprafaţa de călcare a tindei era făcută din pămînt
bătut, formând o pardoseală netedă şi curată, peste care, în zonele de munte,
deseori se aşeza cetină de brad sau coajă de trunchi de brad .Se păstra astfel
curăţenia, ramurile fiind schimbate foarte des.Lipsa tavanului este aproape o
regulă la tindele din arhitectura ţărănească veche, iar, dacă acesta exista, totuşi,
el era construit fie din scânduri, de diferite lungimi , sprijinite pe grinzi, fie din
lese de nuiele împletite. 2 6
Legate nemijlocit de tindă sunt alte două anexe ale gospodăriei ţărăneşti,
podul şi cămara.
Fumul de la vatra din tindă ajunge în pod, unde sunt agăţate de nişte
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cîrlige mari de lemn, slănina şi cărnurile rezultate din tăierea porcului pentru
afumat. În locuri mai ferite sunt păstrate lăzile mari pentru cereale şi uneori
putinile cu brînzeturi.Tot în pod erau aşezate şi lucrurile, care nu mai sunt
folosite. în mod curent.Intrarea în el se face prin tindă sau din afară prin târnaţ
Nevoia de a depozita alimentele a dus la apariţia unei încăperi speciale
în interiorul locuinţei sau separat de aceasta. Este vorba despre cămară. Aici se
ţineau produsele alimentare necesare traiului zilnic ( făina, clisa, carnea). De
lăţimi variabile, cămara este aşezată paralel cu peretele din fund al casei. La cele
mai vechi modele de casă, intrarea în aceste încăperi se făcea din "casa de
locuit". Pe lângă cămară trebuie să notăm şi o construcţie separată de casă,
"cuptoriştea' , o bucătărie de vară, unde se găseşte şi cuptorul pentru pâine.
Casa de locuit observată cel mai adesea ce către noi are două camere
distincte. Prima este camera din faţă, "Încăperea curată'; ''casi' îmbrăcată
întotdeauna în straie de sărbătoare. În această încăpere nu se locuieşte. În camera dinapoi se desfăşoară întreaga viaţă a familiei, atât iama cât şi vara, aici
aflându-se şporul şi cuptorul cu şutru, loc de dormit după vatră. 27 Fumul este
condus, prin partea de sus a sobei. sub "băbura' din tindă, de unde este
evacuat în pod.
Interiorul ţărănesc românesc cuprinde cele 4 colţuri sau centre de
greutate: colţul cu vatră pentru foc, colţul cu pat, colţul cu masă, colţul cu laviţă
sau un dulap pentru vase. Mergând în continuare pe folosirea la maxim a spaţiului
interior, tavanul construit din grinzi de lemn, frumos fasonate, adăposteşte poliţe
şi suporturi pentru linguri şi cuţite, de el fiind agăţate cuiere pentru haine sau,
ca elemente decorative, vase ceramice şi şterguri, de diferite mărimi, cu modele
pe margini, în variate culori. 2 8
De fapt, casa ţărănească este reprezentativă pentru oamenii locurilor,
pentru spiritul care-i guvernează şi mentalitatea lor reflectată atât în aspectul
exterior cât şi în amenajarea spaţiului interior. Toate obiectele de artizanat sau
de mobilier evidenţiază gustul pentru frumos al ţăranului român de la munte.

2.4. ANEXELE
Şura

este construcţia din gospodărie comparabilă, ca mărime, cu casa
Ea include, în fapt, sub acelaşi acoperiş, de 8 pereţi, grajdul tradiţional
care are două camere, în stânga pentru cai şi în dreapta pentru vaci, iar la mijloc,
şura sau colna. Podul şurii este locul unde se depozitează fănul. Ca să nu intre
omul cu furca cu fân în grajd, era făcut în partea de jos a acestuia un "obloc",
o deschizătură mică prin care se dădea mâncare la animale.
locuinţă.
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Grajdul de lemn este mai sănătos pentru animale, fapt confirmat de către
informatorii noştri , fiindcă el nu ţine umezeală iar animalele nu transpiră. Pe jos.
în grajd, era pământ, peste care se puneau paie. Mai puţini sunt cei care îşi
podesc grajdul, pentru că animalele alunecă foarte uşor .2 9
În cadrul cercetărilor de teren efectuate în regiunea de munte a judeţului
Arad, ne-am oprit la câteva case, asupra cărora dorim să insistăm în studiul
de faţă.
Trebuie să precizăm că, pe baza inforn1aţiilor primite de la subiecţii
noştri, am datat aceste case ca fiind construite în urmă cu cca 80-100 de ani, ele
putând fi însă chiar mai vechi.
Prima dintre ele, casa cu numărul 124, din satul Avram Iancu, aparţine
familiei Codreanu şi este, socotim noi, prin tehnica construcţiei şi prin elementele
ei componente probabil cea mai veche dintre casele pe care le-am studiat.
Temelia, aşezată direct pe pământ, o fundaţie propriu-zisă neexistând,
este din piatră de pe pâraie.
Talpa casei, aşezată peste temelie, este din trunchiuri mai groase de
copac.Deasupra ei vin aşezaţi pereţii îmbinaţi în "ciotori" româneşti, rotunde
la capăt.(fig. 1,2,3)
Am remarcat de la începutul descrierii noastre faptul că pereţii casei
sunt din bârne orizontale de gorun întregi de la un capăt la altul al construcţiei.
Forma casei este dreptunghiulară, având o lungime de I Om şi o lăţime
de 4m. Acoperişul casei este din ciripă (ţiglă), în două pante.Sub acoperiş este
podul.
Informaţiile primite ne confirmă faptul, că această casă a fost construitf1
numai din secure şi din joagăr. În total, aşa cum afirmă informatorul nostru, la
construcţia unei asemenea case s-au folosit aproximativ I Om3 de lemn prelucrat
şi cioplit. 3 0
Nu putem afirma cu certitudine numele meşterului care a ridicat-o.
Unul dintre meşterii cunoscuţi în satul Avram Iancu a fost Dumuţa,
care a construit, în trecut, case împreună cu fiul său. Dar, se pare, că totuşi nu
el este cel care a ridicat această casa.
De mai bine de douăzeci de ani casa nu mai este locuită. 3 1
Casa are în faţă un târnaţ deschis, pe unde se pătrunde în interior, şi
două uşi, care aparţin, fiecare, câte unei încăperi. Dintre acestea una este mai
mare iar cealaltă de dimensiuni mai mici. Această casă poate fi încadrată în tipul
casă gemină, fără tindă, deoarece aici au locuit, într-o anumită perioadă, fraţii
Codreanu. Aşadar repartizarea spaţiului interior corespunde nevoilor menajului
familiar.
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Anexele casei cuprind, întru-un spaţiu neîngrădit, caracteristic, de altfel,
zonelor de munte,o cămară şi o „cuptonşte' .(fig. 4,5)
A doua casă, pe care dorim să o analizăm este casa lui Ionu 'Oanii,
situată în crângul Româneşti, din satul Măgulicea. Cumpărată astăzi, împreună
cu terenul, de o persoană din America, este denumită de localnici "casa
lu 'americanu".
Casa este construită, pe lungime, în formă de dreptunghi, cu temelia
din piatră de râu ridicată la o înălţime de 50-80 cm.
Tehnica ridicării pereţilor combină „ciotonle nemţeşti" - care, la
încheietura pereţilor, sunt tăiate drept şi sunt netezi, pe cele 4 laturi - cu tehnica
în"cioşl'.Case are o lungime de aproximativ !Om, pe o lăţime de 4-5 m.(fig. 6)
Acoperişul, în două ape ,cionc, din ciripă (ţiglă), acoperă şi târnaţul,
având 7 stâlpi de susţinere pe exterior. Pe aceştia se poate observa, atât în partea
de jos cât şi în partea de sus, motive decorative zimţate.
În faţă şi lateral există un târnaţ, sub acelaşi acoperiş,care este parţial
închis şi prin care se intră în casă.(fig. 7) Tot în târnaţ, mai există o intrare în
cămară, care se află situată în capătul din spate al târnaţului.În sfârşit, în partea
opusă, se găseşte scara care urcă spre intrarea în pod.
Lateral dreapta de construcţia casei, se află coteţul pentru păsări, iar în
faţă grajdul pentru animale mari. Acesta este ridicat în "lozbe", pe fundaţie de
piatră fasonată, cu două încăperi şi acoperişul în ape. (fig. 8, 9) Construcţia în
sine este solidă, lucru observabil şi din îmbinările acoperişului.
Pe o parte a casei şi pe faţa podului au rămas urme de tencuială.
În cursul cercetărilor efectuate în satul Vidra am întâlnit şi tipul de casă
monocelulară, cu o singură încăpere. Casa are aceleaşi caracteristici: fundaţie
din piatră, pereţii ridicaţi în "ciotori nemţeşti' , retezate la colţurile pereţilor,
acoperişul în două pante. Intrarea în singura încăpere de locuit se face prin
târnaţul parţial închis. Lipită de casă se află situată o colniţă pentru adăpostirea
uneltelor mici. Gospodăria este deschisă, casa având în faţă un gard din leaţuri
cu spaţiu între ele (fig. 10).
Deşi nu ne-am propus studiul bisericilor de lemn nu putem să nu
menţionăm aici, tot în Vidra, biserica de lemn, construită în secolul al 18-lea,
care are un gorunul secular din faţa ei(fig. 1 I).
Un alt tip de casă, mai deosebit, pentru zona de munte cercetată, am
identificat la Măgulicea. Aceasta este construită în tehnica "cioşilor', cu târnaţ
în faţă, la care, probabil, din cauza terenului în pantă, constructorul a adoptat
o soluţie ingenioasă, prin supraînălţarea fundaţiei şi amenajarea, aici, a unei
încăperi, care serveşte probabil ca şi cămară.(fig. 12) Alături de casă se află un
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spaţiu împrejmuit, lipit de casă, utilizat pentru depozitarea uneltelor şi a

lemnelor.(fig. 12) Separat de locuinţă se găsesc anexele, grajdul pentru animale
man.
Mai menţionăm ca model pentru zonă o construcţie cu două camere,
cu intrări separate, care la mijloc sunt despărţite de un spaţiu liber, o "colnii'
care seIVeşte la adăpostirea carului şi a diferitelor unelte. Este vorba despre casa
lui Roman Nicoară cunoscut ca "Romanu /11' Piru" .(fig. 13)
În sf'arşit, ultima asupra căreia ne oprim ,este casa lui "/o1111 · Lem11/11i"',
care a aparţinut iniţial unor bătrâni, Ghilea Ioan şi Creştina.(fig. 14)
A fost construită în tehnica „ciotonlor nemţeşti', cu fundaţie de
piatră fasonată şi cu târnaţ în faţă. Ceea ce o diferenţiază de casa lui Roman,
este acoperişul în patru ape şi nu în două cu „cionc".
Despre casele menţionate mai sus , oamenii spun că "sunt case din
bătrâni' şi că au o vechime de cel puţin 80 de ani _.1 2
Aşa cum am subliniat deja, repartiţia teritorială a diferitelor modalităţi
de folosire a materialelor de construcţie şi felul acestora se raportează la factorul
geografic în primul rând.
Dacă construcţiile din bârne de lemn acoperă versanţii interiori şi
exteriori ai Carpaţilor, către zona de câmpie predomină construcţiile de pământ.
Materialele folosite la ridicarea casei, indiferent că este vorba despre
lemn sau pământ, oferă locuitorilor săi izolaţie termică atât pe timp de iam{1 c,ît
şi pe timp de vară.

III. ZONA DE CÂMPIE
1. CARACTERISTICI GENERALE

Cercetarea noastră în partea de şes a judeţelor Arad şi Bekes a cuprins
6 localităţi: Pecica, Pereg, Turnu, Micherechi, Aletea şi Totkomlos. O caracteristică
comună a acestor aşezări
este coexistenţa multietnică şi ocupaţiile similare
practicate de locuitori. La acestea, trebuie să adăugăm legăturile economice şi
culturale care, pe parcursul timpului, au existat între localităţile care, până la
începutul secolului al XX-iea, au făcut parte din acelaşi stat, legături întrerupte
după 1918, când prin frontiera trasată aşezări vecine au ajuns în componenţa a
oamenilor care ,
doua în state diferite. Acest lucru nu a afectat însă mentalitătile
'
după zeci de ani am constatat, că aceste graniţe nu reprezintă foarte mult pentru
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ei. Obişnuinţa de a circula de o parte şi de alta a frontierei, participarea la târguri,
transportul mărfurilor, al oamenilor şi al mâinii de lucru, activităţile culturale şi
educaţionale pledează pentru cele afirmate mai sus.
Localităţile de câmpie au fost expuse într-o măsură mult mai mare
influenţei urbane, unele dintre fostele sate devenind, între timp, oraşe: Pecica,
Aletea sau Totkomlos.
Pecica a fost declarat oraş în aprilie 2004. Este o localitate multietnică
şi multiconfesională în care alături de români trăiesc maghiari, germani, sârbi,
slovaci şi romi. În Pecica au trăit şi evrei care practicau activităţi economice şi
comerciale. 33 (fig.15 ) Ocupaţia principală a locuitorilor este agricultura, dar se
mai practică şi o serie de meşteşuguri. În trecut în Pecica au existat şi bresle de
meseriaşi. 3 J Turnu şi Peregu Mare sunt localităţi de graniţă având şi ele acelaşi
caracter multietnic şi multiconfesional.
Elek(Aletea) a devenit oraş în 1996. Aici trăiesc maghiari, români şi
germani. La mijlocul secolului al XVlll-lea localitatea era integral germană.
Ocupaţiile principale sunt caracteristice aşezărilor de câmpie pe lângă agricultură
se mai practică încă meşteşugurile.
Totkomlosul este un oraş multietnic în care trăiesc slovaci evanghelici
colonizaţi la jumătatea secolului al.XVlll-lea şi maghiari colonizaţi începând cu
secolul al XIX-iea. se practică agricultura şi meşteşugurile.
Dintre localităţile maghiare cercetate, Micherechiul este singular prin
etnicitatea sa, el fiind şi azi locuit, aproape în exclusivitate, de români .35 Satul
este înconjurat de aşezări cu populaţie majoritar maghiară .16 Ocupaţia principală
a locuitorilor săi, mai ales după 1990, este aceea de cultivare a legumelor
(castraveţi şi ardei) ,activitate care le-a adus prosperitate.
La nivelul construcţiilor de case, Micherechiul poate fi împărţit în 3
categorii: casele vechi, "rele", casele reparate după 50 de ani de la ridicarea lor
şi casele modeme, construite după 1970. 3 7
În regiunile de câmpie unde sunt situate localităţile menţionate
predomină satul cu case şi gospodării adunate cu caracter aproape exclusiv
agricol. Legat de ocupaţiile din regiune structura gospodăriei închise cuprinde:
colna, coteţele, cocinile, grajdul, hombarul.Altă caracteristică a satelor de şes o
reprezintă existenţa caselor de la sălaş unde se creştau în fapt, animalele. Asupra
acestui aspect vom reveni pe parcursul studiului nostru.
Dacă la munte etapele tehnice ale construcţiei unei case vechi de lemn
ne-au fost descrise de meşterul Ghilea Gheorghe, în partea de câmpie informaţiile
noastre privind procedeele de construcţie au la bază relatarea unui alt meşter de
case, Vasile Poiendan din Micherechi.
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Vasile Poiendan a învăţat la şcoala din Jula(Gyula) în limba maghiară,
după care s-a angajat ucenic, pe lângă un meşter din Şerkad. unde a făcut
practică. Case din pământ bătut nu a ridicat,

"numai din v;iioag;i', dar în
a văzut cum se făceau asemenea construcţii. Relatările sale au la bază
cunoştinţele dobândite în cursul anilor de experienţă în ridicarea unei case.
copilărie

2.CASA TRADIŢIONALĂ DE LA CÂMPIE
2.1.MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
Deşi

lemmnul este o materie primă cu un rol important în construcţia
caselor, lipsa acestuia în zona de şes a făcut din pământul amestecat cu paie
numit în limbaj popular „ văioagâ' sau „ văiuga' principalul material de
construcţie.Abia mai târziu apare cărămida lipită cu lut nears folosită la ridicarea
pereţilor (fig 16) care, sub presiunea oraşului va fi înlocuită de cărămizile arse.
cimentul şi alte materiale, ce definesc constrcţiile modeme.( fig. 17)
Puţinul lemn, indispensabil totuşi, alături de materialele enumerate, în
construcţia de casă , ajungea în câmpie, conform informaţiilor primite, prin
intermediul carelor de moţi, a plutelor care coborau pe Mureş şi mai recent prin
intermediul trenului. 3 8 Lemnul este cioplit, tăiat şi firezat, fiind folosit. mai cu
seamă, la schelăria acoperişului şi la stâlpii de susţinere ai târnaţului.
(fig. 18,19)
Ţăranii din Totkomlos achiziţionau lemnul necesar de la Arad, fapt ce
vine să confirme încă o dată legăturile economice şi comerciale au existat în
trecut între Arad şi localităţile din Ungaria investigate, ce se înscriu în această
regiune. 39

2.2.TEHNICI DE

CONSTRUCŢIE.

Cea mai arhaică modalitate de construcţie utilizată în zona de câmpie
a fost împletirea pereţilor din nuiele şi lipirea lor cu lut.Acesteia i-a urmat clădirea
pereţilor din pământ bătut cu maiul, între cofraje de scândură, iar mai târziu
construcţia pereţiilor din văiugă. 40

2.2.1

Fundaţia.

Casele din "pământ bătut cu maiul' sunt cele mai vechi în zonă.
Acestea nu aveau deloc sau doar într-o mică măsură fundaţie, fiind ridicate
direct de la sol. Fundaţia nu era decât un rând de hârleţ, "cât era arşeul' , săpat
puţin, îngrădit cu scânduri mai înalte umplute cu pământ proaspăt, după care
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pământul

era bătut, rămânând uscat ca "scoaca ". 4 1 Tot pământul acesta era scos
afară şi se punea altul pe care îl băteau înapoi.
Case cu ftrndaţie s-au construit mai ales după al doilea război mondial. 4 2

2.2.2. Pereţii.
În ceea ce priveşte tehnica de ridicare a casei, între "cofraje", scânduri
legate cu funia, se aşeza pământ amestecat cu paie ''şi pe noi copii ne puneau
să-l bătucim cu picioarele" pentru ca acesta să nu se lipească de "mai". 4 3
Toată ziua băteau pereţii aproximativ un jug. Jugul reprezintă o unitate de măsură
de 15 cm. La înălţimea unui perete intrau aproape 20 de juguri ( fig. 20).
Pereţii din pământ bătut erau ridicaţi de o echipă formată din 6-8 oameni,
care erau denumiţi "părăţerl', chemaţi de gazdă, şi care, de-a lungul anului,
făceau 8-1 O case. Ei sunt cei ce construiesc casa coordonaţi de meşteri şi ajutaţi
de vecinii şi neamurile gazdei.Aceştia lucrau pe bani sau pe cereale, "cucuruz"
sau grâu, "după cum era tocmeala", înţelegerea cu gazda. 44 Meşteri de case,
cei care conduceau jugurile, au fost în Micherechi baciu Văsălica a ' Puiului"
( Vasile Cozma) şi baciu Văsălica a 'Şutului ( Vasile Netea). 45
2.2.3 Acoperişul.
La casele din această zonă acoperişul în două ape era în vechime din
paie. goz sau trestie. Mai târziu apare acoperişul din ciripă ( ţiglă ). De jurîmprejurul pereţilor se punea o cunună de grinzi de lemn la nivel numită
"costoroabâ', "cusurăti'. Peste cununa lungă se aşază la distanţe de câte un
metru, de-a curmezişul, grinzile care susţin tavanul. De obicei ele sunt din lemn
tare, de gorun, pentru a suporta greutatea tavanului şi a podului. 4 6 Drept prin
mijlocul casei trece o grindă mai groasă, dintr-o bucată sau mai multe bucăţi, pe
toată lungimea casei denumită "meşter-grindă''.(fig. 21) ,,Busuiocul, săpunele
şi sculele de ras ale stăpanului casei' erau ţinute pe grinda cea mare. 47 Tavanul
caselor ţărăneşti vechi nu era tencuit. 4 8 Capetele grinzilor interioare susţineau
"cornii'' sau "căprionl' prinşi în cuie de lemn şi legaţi între ei la distanţe egale
cu leaţuri, peste care se aşezau paiele sau trestia.
2.3.PLANURILE INTERIORULUI
Locuinţa ţinuturilor de şes are în linii mari aceeaşi repartiţie şi structură
a interiorului cu cea de la munte,şi ea evoluând,în timp, de la casa cu o singură
încăpere la casa cu tindă şi mai apoi la casa cu trei încăperi.Tipul obişnuit, casatinda-casa, este întâlnit şi în zona de câmpie.
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Nelipsit este şi aici, cu puţine excepţii, târnaţul sprijinit în propte libere
sau îngrădite. "Toate casele aveau (târnaţ)din privin(a vremii"~ 9 • La casele
vechi târnaţul este din lemn, partea sa de sus având şi elemente decorative.
Ulterior, influenţat de arhitectura urbană, târnaţul a început să aibă stâlpi de
sprijin din cărămidă iar partea îngrădită tot din cărămidă. (fig. 22) De asemenea.
în interior, el este decorat şi azi cu motive florale fiind astfel zugrăvit.(fig. 23)
La casele cele mai noi acest târnaţ este complet închis cu geamuri în rame de
lemn.
Încăperile poartă numele de "case": casa mare sau casa dinainte,de la
uliţă. Casa la uliţă sau "stătăreţă" este camera în care se păstrează cele mai
frumoase lucruri, blide pe pereţi, ştergurile, ţesăturile cele mai de preţ, piesele de
mobilier-dulapuri, scaune, paturi,laviţe, lăzi de zestre- cel mai bine întreţinute.~ 0
În această parte a câmpiei de vest, vatra închisă în fundul tindei largi.
este apărată de o construcţie interioară, care poate adăposti două guri de foc. În
josul vetrei sunt depozitaţi tuleii şi paiele pentru alimentarea cuptorului din
camera dinapoi.
La casele vechi tinda este lipsită de tavan, deasupra cuptorului fiind
plasat un coş de nuiele lipite cu lut pentru captarea scânteilor dm cuptor
împiedicând aprinderea acoperişului din paie, goz sau trestie. Fumul este evacuat
printr-un horn, mai larg în partea sa de jos, unde, pe o rudă, erau agăţaţi cârnaţii
la afumat, în pod şi afară. -; 1
Încăperea din spatele locuinţei se numeşte casa cea mică, casa dinapoi
sau sobiţa . Aici există cuptorul zidit, cu un loc special după vatră, numit şutru
sau pom11ol,unde se putea dormi la nevoie. Treptat însă în această încăpere îşi
face apariţia soba cu plită pentru gătit numită, aşa cum am menţionat deja.
"şpor' care înlocuieşte cuptorul din tindă, ce devine astfel neîncălzită.
Alături de casa dinspre ogradă avem cămara. Aici era depozitată
„clisa" şi în general alimentele rezultate din porc ce trebuiau ţinute la rece. Prin
cămară sau prin tindă se urca în podul casei. În timp, locul bucătăriei din casă
a fost luat de o clădire anexă- bucătăria de vară, care devine centrul spaţiului
familial şi al menajului gospodăriei, începând să fie folosită şi ca spaţiu de
locuit. 5 2
Pivniţa este făcută afară, separat de casă, iniţial sub formă de groapă,
unde se depozitau cartofii.
Mai rar în uliţă şi de obicei în târnaţ, jos lângă perete, era „pomnorul"
făcut din noroi cu paie lungi ca o laviţă şi lipit în partea de jos a peretelui cu
un noroi mai fin . Era în altă culoare decât casa. În puţine cazuri era aşezat în
faţa casei pe uliţă deoarece fiind din pământ dacă ploua se înmuia. De aceea îl
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regăsim mai ales în târnaţ. Toamna la pomnor erau organizate şezători, era locul

unde femeile se adunau, discutau şi povesteau. 5 3
2.4. ANEXELE
Grajdul sau „ iştălău/' exista în trecut aproape la fiecare casă, fiind fie
lipit fie separat separat de aceasta; într-o parte erau vacile iar în alta caii, având
o lungime de aproximativ 5m. Lăngă iştălău era colniţa pentru scule,unde erau
ţinute unelte folosite în gospodărie şi unde era băgată cocia, grebla, furca,
vânturătoarea sau „ciurul de vâllturat" .. iarba soarelut'( floarea soarelui) şi
colniţa în care erau ţinute hrana pentru animale, orzul, ovăzul, lucerna.
Pentru că oamenii creşteau porci, oi, capre, gâşte - ,, ţineau / O, 15. JO
gâşte. după puterea fiecărui;i' ,le îngrăşau şi toamna le vindeau, penele de
gâscă fiind folosite la zestrea fetelor de măritat ( erau puse în perne sau în
dune)- au apărut în cadrul gospodăriei şi anexele unde erau ţinute aceste animale
mici şi păsări: cocini, coteţe, grajd.
Cerealele erau păstrate şi ele într-o construcţie specială numită
,,Iz om bar" sau „cotarcă''.
Curţile erau îngrădite „aproape ca şi acuma' cu garduri din lemn, din
împletitură de nuiele , iar cei mai bogaţi aveau scânduri 5 4 • Poarta mare din lemn
care se deschide în două este denumită „căpuf'. Acestea separă gospodăria de
uliţă şi este locul prin care se pătrunde în interiorul curţii. Configuraţia descrisă
mai sus este impusă de structura satului adunat, cu uliţă, care în zona de munte,
unde satul este împrăştiat nu există în bună măsură. Cu toate acestea sub influenţa
oraşului au apărut şi în partea de munte mai ales în timpurile recente gospodăria
de tip închis, cu poartă şi uşă, care o delimitează de uliţă. În fapt cele două
forme de gospodărie coexistă la munte.
Un model de construcţie din pământ bătut cu maiul am putut o observa
la casa care a aparţinut lui Ioan Ţârle din Micherechi. Atât elementele de
construcţie- pereţii casei, unde se poate vedea mărimea şi grosimea jugului de
aproximativ 30-35 cm, meşter- grinda alcătuită din doi sau mai mulţi directori
(este adăugată) peste care sunt aşezate grinzile de lemn, pentru susţinerea
tavanului- cât şi structura interiorului, format din două camere separate de o
tindă, în care s-a aflat un cuptor şi un horn larg la care se afumau cârnaţii, ne
oferă o imagine reală despre 3 case vechi.
Impactul oraşului, puternic,a fost resimţit,aşa cum am arătat deja, mai
ales în aşezările de câmpie,situate în apropierea unor centre urbane.
Aici structura internă a vechilor case a suferit modificări pregnante, atât
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în ceea ce priveşte faţada cât şi în amenajările interioare, care au căutat o mănre
a gradului de confort a familiei.
Modificări importante au apărut şi la celelalte părţi ale gospodăriei
tradiţionale, şi ele au fost legate de colectivizare şi de migrarea forţei de muncă
dinspre sat spre oraş, fapt care a dus la dispariţia unor anexe gospodăreşti sau
folosirea lor în alte scopuri decât au fost create,
Totuşi în timp s-au mai păstrat anumite părţi din casă neschimbate dar
renovate, cum ar fi bucătăria de vară sau colna, unde sunt păstrate uneltele
casei.
Un asemenea exemplu de vechi şi nou este casa din Micherechi care
aparţine lui Gheorghe Savu.În prezent ea este modernizată pentru a asigura
familiei confortul necesar. Are 3 ferestre la stradă, dintre care una dă într-un
târnaţ complet închis.( fig. 24)
Pe faţada casei au fost aplicate motive decorative la ferestre şi sub
acoperiş, care ne amintesc de arhitectura urbană.
Din construcţia de odinioară se mai păstrează vechea colnă. cu o scară
în pod.În bucătărie a supravieţuit cuptorul vechi. (fig. 25) Curtea în schimb este
una modernă, foarte bine întreţinută, cu gazon şi aranjamente ornamentale,
lucru valabil pentru toată zona cercetată.
Aşa cum am notat deja, localităţile studiate au avut o structură
multietnică şi multiconfesională. În ele s-au aşezat şi au trăit de-a lungul timpului
români, maghiari, sârbi, cehi, slovaci şi germani.
În peisajul arhitectural al zonei se desprinde, fără îndoială, prin
dimensiunile sale şi prin utilizarea spaţiului interior casa germană prezentă în
Pecica, Pereg şi Aletea .
O astfel de casă nemţească este cea în care se află astăzi Capela
Ortodoxă Română din Elek( Aletea).(fig. 26) Ea a fost achiziţionată, de la o
familie de germani porecliţi „ Cap de Bou", în perioada interbelică.
Nemţii erau consideraţi de ceilalţi aleteni ca fiind cea mai bogată
comunitate din localitate: ,, Nemţii 1şi făceau căşi mai faine!" 5 5
După cel de-al doilea război mondial, germanii au fost deportaţi sau
obligaţi să părăsească Aletea şi să se repatrieze. Casele lor au fost preluate de
colonişti maghiari.
De altfel, fenomenul este unul general şi din Pereg nemţii au fost duşi
forţat la muncă în Rusia. În locul lor au fost aduşi colonişti din Nădlac, Pecica,
Şeitin .56
Revenind însă la modelul de casă germană din Aletea,la stradă este
poarta de intrare înaltă,masivă, închisă, prin care se pătrunde în curte şi apoi pe
217
https://biblioteca-digitala.ro

scări,

într-un hol spaţios, care este acoperit şi închis cu geamuri. (fig. 27) Fosta
de locuit are 3 încăperi şi bucătăria, unde se află cuptorul. Pe partea cu
geamurile la stradă, înainte au fost probabil 2 camere,însă astăzi interiorul a fost
modificat,amenajându-se un altar ortodox, şi un spaţiu ce ţine locul de naos,
unde se ţin slujbe. În continuarea construcţiei se coboară pe nişte scări, iar în
josul lor se află pivniţa şi intrarea în pod.
Toate casele germane aveau pivniţă, şi aceasta deoarece toţi aveau vie.
Pivniţa era din piatră.( fig. 28) În spate ,dar pe aceeaşi lungime cu casa, sunt
anexele gospodăreşti.
Colna, înconjurată de 3 pereţi este deschisă în faţă, înaltă, cu stâlpii de
susţinere din lemn,se găseşte sub acelaşi acoperiş cu casa. Senzaţia de spaţios
nu ne părăseşte nici aici şi nici în pod.(fig. 29)
Acoperişul este în două pante, toată construcţia în formă de „L"
respirând un aer de soliditate.
Tipul acesta de casă, cu fundaţie din cărămidă şi mai târziu din beton,
supraînălţată, cu pivniţă, colnă şi anexe am identificat-o şi în Pereg. Un element
comun este şi poarta înaltă din lemn, înconjurată de un cadru construit din
cărămidă, care o încadrează în formă de arc de semicerc, în partea de sus.
În Peregu Mare, la numărul 243, se găseşte o astfel de casă de „găzdac"(
om cu o stare materială bună), veche de aproape I 00 de ani, care a aparţinut
lui Podany Rudolf.
Structura interiorului cuprinde două camere la stradă, una la mijloc şi
bucătăria în spate. 5 7 Intrarea, pe sub poartă, dă într-un hol, cu o verandă
închisă, cu totul asemănător casei din Aletea.
O casă cu structură identică am întâlnit şi la Pecica, ea aparţinând încă
de la construcţia ei unor români. Modelul este evident cel al casei germane.
(fig. 30) Este tot casă „găzdăcească" , cu 3 camere- două cu ferestre la stradă,
una la mijloc- şi bucătărie, unde se află cuptorul de copt vestita, în z::mă, ,,pită
de Pecica".
Cuptorul încălzit cu tuleie de porumb era în trecut singura sursa de
încălzire, în anotimpul rece.
În spatele spaţiului de locuit sunt anexele, amplasate sub acelaşi
acoperiş cu casa : bucătăria de vară, cămara ( magazia de bucate), grajdul.
În curte este hambarul înălţat de la sol pentru aerisire.(fig. 31 ). Târnaţul
este larg podit, nu are însă geamuri deci nu este complet închis. Pivniţa este
situată sub camerele din faţă, la intrarea sub poartă, lateral stânga.
Astăzi anexele, din partea din spate a casei, au fost transformate în
casă
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spaţiu de locuit.În acest scop a fost construit un al doilea cuptor şi un şpor
pentru gătit.
Mobilierul-dulapurile din lemn masiv, dulapurile de bucătărie, mesele,
scaunele, patul, oglinzile splendide, clanţele de la uşi, uşile în sine sunt păstrate
fără modificări, aşa cum au amenajat interiorul, cu mult bun gust, cei care au
locuit această casă. Vechimea lor datează, spunem noi, de aproape 80 de ani. 1 '
Casa se găseşte pe uliţa principală, pe aceeaşi parte cu primăria fostei
comune Rovine şi este cunoscută în Pecica cu denumirea de „casa fu' Amu1111t"
, porecla lui Constantin Chevereşan. ~ 9

3.CASA DE LA SĂLAŞ
Aproape în toate localităţile de şes cercetate am înregistrat prezen\a
casei de la sălaş, care corespunde ca structură a interiorului casei din sat. Ea se
află amplasată în afara localităţii propriu-zise, fiind folosită sezonier ca locuinţă
dar şi ca loc de depozitare a cerealelor, ţinând seama că suntem în marea
câmpie de vest o zonă preponderent agricolă.
La sălaşe,pe lângă agricultură se mai practica şi creşterea vitelor mari,
a cailor dar şi creşterea păsărilor, oilor şi porcilor.
Casa de la sălaş era locuită atât de proprietar cât şi de angajaţii lor.
În continuarea studiului nostru vom analiza câteva aspecte
reprezentative cu privire la existenţa casei de la sălaş.
Pentru a evidenţia trăsăturile casei slovăceşti ne-am oprit asupra casei
de la sălaş din Totkomlos, astăzi muzeu, pe care am vizitat-o cu plăcere pe
parcursul cercetării noastre.(fig. 32)
Slovacii au fost colonizaţi şi au locuit atât în regiuni din Ungaria cât
şi în România. Noi i-am întâlnit în Peregu Mare şi în Totkomlos. Într-o coexistenţă
de sute de ani slovacii au trăit împreună cu românii, maghiarii, germanii în bună
înţelegere, fără a ţine seama de diferenţele de etnie sau confesiune. Pe parcursul
acestei perioade ei au influenţat şi au fost la rândul lor influenţaţi de aceştia.
Există asemănări şi deosebiri şi în privinţa locuinţei, dacă nu atât în ceea ce
vizează repartiţia camerelor şi anexelor, cât în motivele decorative sau în
ornamentică şi culoare.
Faţada. Spre stradă casa slovăcească are 2 geamuri şi o uşă mică,
poarta care dă spre prispă sau târnaţ. Din stradă se vede partea de sus a hornului
care este din cărămidă, iar deasupra lui este un vârf din ceramică tradiţional în
regiune. Târnaţul este pavat cu cărămidă a cărei culoare, de un roşu puternic,
contrastează cu partea de jos a casei, care este neagră, în cazul de faţă, dar poate
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asemenea şi maro, verde, bordo, albastru şi mai ales gri, pictată manual,specific
slovacilor.
Femeile din Totkomlos au fost vestite pentru picturile lor murale.
Tehnica de pictură este arhaică, şi la Totkomlos s-a păstrat până la al doilea
război mondial.
Geamurile dinspre stradă sunt cu două canate, simple cu sticlă , de
afară sunt prevăzute cu jaluzele. Această caracteristică am notat-o şi la Pereg,
unde în plus apar şi jaluzele de lemn sus la pod, tradiţional pentru slovacii din
zonă. Partea interioară a acestora este vopsită cu ornamente florale, unde este
menţionat anul când au fost făcute şi monograma ( numele) celui care le-a
realizat. Acestea dovedesc că meşterii tâmplari au făcut nu numai mobilier dar
şi geamurile şi porţile ţărănimii.
Din târnaţ intrăm în tindă încăpere împărţită în două de peretele care
susţine meşter grinda(fig. 33 ). Partea din faţă este pridvorul iar după perete se
află cuptorul cu hornul deschis, unde sunt gătite bucatele, unde se cocea, adică
partea de jos a hornului. Acest cuptor era astfel construit încât prin gura lui
era încălzit şi cuptorul din cameră. În partea de jos a cuptorului erau depozitate
paiele şi tuleii de porumb utilizaţi la încălzit.
Acest sistem de încălzire este specific în zona de şes, indiferent că
este vorba de români, slovaci, maghiari sau germani aşa cum am subliniat deja.
Ceea ce diferă de la o etnie la alta nu este poziţionarea focului în tindă sau
comunicarea cu încăperea de locuit ci ornamentica cuptorului din "camera
frumoasă', care la slovaci este decorat, cu cocoşi roşii şi flori colorate pe fond
alb, de către femeile îndemânatice din gospodărie.(fig. 34)
Mobilierul tindei- bucătărie era alcătuit dintr-un bufet-credenţ la românişi un suport pentru farfurii, într-un colţ, iar, în celălalt, o bancă pentru apă. Pe
bufet sunt aranjate ceşti şi căni. Pe suportul de farfurii şi pe bufet sunt aşezate
o mulţime de farfurii din lut ars, pictate manual. Pe perete lângă bufet e"te agăţat
cuierul de bucătărie. De peretele despărţitor, meşter grinda, este agăţat "raftul
oalelor"
În partea afectată de fum au fost aşezate oalele şi cratiţile obişnuite
folosite zilnic pentru gătit şi prăjit. Dacă privim în sus prin hornul deschis,
putem observa, la fel ca şi în celălalte gospodării menţionate,prezenţa celor
două rude, pe care se agăţau carnea şi cârnaţii la afumat, după tăierea porcului.
Nu putem să nu amintim aici, ca făcând parte din inventarul casnic al
gospodăriei, oalele de lut smălţuite de culoare verde caracteristice Totkomlosului,
care a fost , până spre cel de-al doilea război mondial, un vestit centru ceramic
în zonă.
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Tinda construită pe lăţime în zona de câmpie separă cele două camere
de locuit.
1. "Camera frumoasâ' sau curată, în care erau păstrate obiectele cele
mai de preţ ale familiei are aceeaşi repartiţie ca şi în cazul casei frumoase la
români: colţul din stânga cu patul; în trecut situaţia materială a gospodinei o
dădeau pernele clădite pe pat, chiar până la tavan, bogat ornamentate.(fig. 35)
Acesta nu era însă un pat obişnuit pentru dormit decât atunci când femeia lăuză,
culcată în el, primea vizita naşilor şi a rudelor. În colţul opus cu patul este
laviţa- colţar iar în faţa ei masa şi fotoliul jilţ, foarte bine lucrat şi ornamentat.
Lângă cuptor se află o bancă în jurul lui pe care gazda stătea de vorbă cu
musafirii.(fig. 34)
Este partea din casă destinată primirii oaspeţilor, unde se desfăşoară
evenimentele importante din viaţa familiei: naşterea, nunta, înmormântarea.
2. Camera din spate, numită şi "camera mică' este încăperea de locuit
propriu-zisă, aici locuia şi îşi petrecea viaţa familia. Este copia primei încăperi
cu deosebirea că piesele de mobilier sunt obişnuite, înlocuite în camera curatf1
de mobilă mai nouă şi mai bogat ornată.
Tot aici este montat şi războiul de ţesut, instrumentul cel mai important
al industriei gospodăreşti. Cuptorul din această cameră are o fonnă mai arhaică
, fără ornamente, deşi are bănci în jur, loc de stat pentru membrii familiei.
Din încăperea de locuit se intră în cămară şi de aici în grajd. În ansamblu
casa este ridicată, împreună cu anexele, pe lungime, în curte aflându-se cotarea
cu picioare pentru depozitarea cerealelor. Picioarele cotărcii sunt ridicate la 4050 cm de la sol pentru aerisire. Pereţii au structură din lemn iar deschizăturile
sunt din împletitură de nuiele. O dată pe an înainte de recolta nouă erau vopsite.
Acest tip de casă slovăcească de la sălaş, în fapt similară casei de sălaş
a românilor sau maghiarilor, existentă în câmpie,îşi raportează dimensiunile la
starea materială a proprietarului.
În Pecica unul dintre cele mai mari sălaşe a fost cel al familiei Ponta,
aşezat în drumul Bătănii în tarlaua nr. 3 60 . "Arăta exact ca o casă, cu târnaţ
deschis, casă, tindă, casa dinapoi; cămară, la fel ca şi casa din sat. •r. 1 Avea
în continuare un coridor, o altă cămară, grajd de 12 capete, pod, colnă, colnă
mai lungă unde erau şi cocini pentru porci şi era depozitat fânul.
Grajdul era amplasat în capătul casei şi era destinat pentru cai şi vaci.
Alături de aceste animale mari,familia Hedeşan mai creştea şi oi. Animalele
rămâneau întotdeauna la sălaş,cu toate că şi la casa
din sat familia avea un
grajd pentru 8 capete,în care ţineau caii de trăsură. Copiii din familie erau cei
care mergeau pe mirişte cu animalele, cu toate că aveau şi slugi, într-un timp
chiar şi slujnică şi un porcar.
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După al doilea război mondial, odată cu instaurarea comunismului în

România, au fost consideraţi chiaburi iar oile, trimise la montă în Ungaria, nu
le-au mai primit înapoi.
Din Pecica ajungeai la "duleiele" din hotar, şi apoi pe un "drumuţ" se
ajungea la sălaş. Acesta a fost construit în perioada interbelică şi se afla în
mijlocul pământului avut în proprietate. În spatele sălaşului erau plantaţiile de
pomi: gutâi, duzi, peri, cireşi în total peste 60 de arii de pământ.
Iarna se tăia porcul iar cârnaţii, carnea şi clisa erau agăţate în cămara
mare. În cămăruţă erau depozitate compoturile. Pe lângă "drumeţul" care ducea
la sălaş erau semănături de ţelină, mac, cartofi, ceapă iar în anul celălalt semănau
grâu. "Era foarte bine la săla/' 6 2 •
Nu toată lumea avea sălaş, dar au fost mulţi cei care au avut, atât în
partea românească cât şi în cea ungurească. Aici a existat chiar şi o şcoală, unde
mergeau copii sălăşenilor maghiari( clădirea se mai păstrează şi astăzi dar
transformată în sălaş).
Şi familia Chevereşan a avut sălaş, nu departe de sat, pe drumul spre
Arad. Fiind oameni cu stare, au avut şi pământ mult."Ei Însă nu pre locuiau

acolo, aveau slly/' 63 .
Sălaşele

au

din România au fost dărâmate din ordinul comuniştilor, care
astfel mărirea suprafeţelor agricole, întrerupând astfel un mod
de locuire.

urmărit

tradiţional

4.0BICEIURI LEGATE DE CASĂ
locuinţă este ridicată în urma unui efort colectiv cu scopul de a
membrilor unei familii, fiind şi locul unde aceştia îşi desfăşoară
viaţa. Construcţia ei se doreşte a fi de lungă, durată pentru 2-3 generaţii, pe
parcursul a I 00-150 de ani.
Legat de obiceiurile de durabilitate a casei am consemnat pe parcursul
cercetărilor întreprinse câteva aspecte semnificative pe care le vom descrie mai
jos conform mărturiilor fumizate de informatorii noştri.
La Pecica conform relatărilor culese, la colţurile construcţiei erau puşi
bănuţi şi în perete era zidită o lădiţă cu un pui de găină, toate având se pare
acelaşi rol de a da casei o consistenţă cât mai îndelungată. 6 4
În Micherechi era obiceiul ca la temelia casei se fie îngropat un cap de
cocoş, iar restul cocoşului se mânca. La colţurile construcţiei se punea o nuiauă
groasă care conducea colţul peretelui, de aceasta fiind legate nuiele mai subţiri
care mergeau pe toată suprafaţa jugului pentru a nu se "sfărâma colţul peretelui

Casa

oferi

adăpost

dacă bătea

ploaia" 6 5.
222
https://biblioteca-digitala.ro

Când se punea ciripa gazda cumpăra la neamuri, la nevestele meşterilor
cadouri: cămeşi, şapcă, batiste, etc. În scheletul de lemn al acoperişului se punea
o creangă de pom şi o "fagii' de pălincă împreună cu darurile. 66
După terminarea construcţiei se organiza un „bal", ,Joc" în interiorul
locuinţei. Pe jos era pus pământ şi pleavă iar cei care jucau băteau pământul cu
picioarele. La încheierea jocului erau readuse în casă scaunele, paturile, masele.
Aşadar pe suprafaţa de călcat era pământ bătut, aceasta nefiind podită.
În cadrul unei familii sunt cuprinse trei generaţii: bunici, părinţi şi
copiii. Dacă am întâlnit cazuri când ambii fraţi au conlocuit în aceeaşi casă cu
două camere şi intrări separate-casa gemină de la Avram Iancu - de obicei fiul
cel mic rămâne în casa părintească.,, De când o fost lumea" cel mai mic copil
al familiei este cel care moşteneşte casa, el având obligaţia de a-şi îngriji părinţii
la bătrâneţe. Dacă era fată „junele" venea în casă şi la purtau de grijă părinţilor.
67

IV. CONCLUZII
La o privire mai atentă asupra zonelor cercetate am observat diferenţe
care nuanţează pespectiva geografică reliefată de noi pe parcursul studiului, dar
şi apropieri date atât de structura interiorului cât şi de modalităţile de aranjare
ale acestuia.
Modernizarea şi influenţa exercitată de centrele urbane mai pregnantă
în zona de şes dar resimţită deopotrivă şi în zona de munte au avut drept urmare
modificarea interiorului vechi, de tip tradiţional, şi înlocuirea acestuia cu o viziune
nouă, care pune pe primul plan confortul familiei şi mărirea spaţiului locuibil.
(fig. 36) Acest fapt duce la o uniformizare a tehnicilor şi materialelor de construcţie
dar în acelaşi timp are drept consecinţă inevitabilă dispariţia modului tradiţional
de a ridica o casă. Fără a contesta în vreun fel necesitatea promovării noului
considerăm că vechiul îşi are rolul său în peisajul arhitecturii populare şi trebuie
păstrat şi conservat într-un cadru amenajat, pentru a oferi o "aftii' imagine
despre termenul de casă.
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Bonte, Izard,Dicţionar de etnologie şi antropologie,Polirom,Iaşi, I 999,p.79
Paul Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România, Ed. Meridiane,
Bucureşti, I 974, p. 13
Bonte, Izard, Op. cit. ,p. 388
3
Paul Petrescu, Op. cit., p. 9
4
Grigore Ionescu, Arhitectura populară românească, Ed. Tehnică, Bucureşti,
1957, p. 81
5
Traian Mager, Ţinutul Hălmagiulw: Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1938,
p. 127
1
Ibidem, p. 175
8
Ibidem. p. 156
9
inf.Neag Viorel, 25 ani, Sat Măgulicea (comuna Vârfurile, jud. Arad)
1

1

10

11

12
13
14

15
16

Ibidem
Ibidem
inf. Codreanu Traian,74 ani, Sal Avram Iancu (comuna Vârfurile, jud. Arad)
Paul Petrescu, Op. cit., p. 18
inf Gheorghe Ghilea, 78 ani, Sat Măgulicea
Paul Petrescu, Op. cit., p. 18
inf. Gheorghe Ghilea, 78 ani, Sat Măgulicea

11

Ibidem

18

Radu Octavian Maier. Arhitectura
inf . Gheorghe Ghilea, 78 ani, Sat

19

20

ţărănească

in vestul

ţăni,

Arad, 1979, p. 29

Măgulicea

Ibidem

21

R. O. Maier, Op. cit., p. 68
22
Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului
1974, p. 21
23
Paul Petrescu, Op. cit., p. 26
24
R. O. Maier, Op. cit., p. 42
25
Paul Petrescu. Op. cit., p.26

locuinţei ţărăneştJ;

26

Ibidem

27

R. O. Maier, Op. cit., p. 33

28

Paul Petrescu, Op. cit., p.31
inf. Gheorghe Ghilea, 78 ani, Sat Măgulicea
inf. Traian Codreanu, 74 ani, Sat Avram Iancu

29

30
31

Ibidem

32

inf Ecaterina Ghilea, 72 ani, Sat Măgulicea
inf.Doru Petescu, 65 ani, Pecica (jud. Arad)

33
34

Râmnicu Vâlcea,

Ibidem

Emilia Martin, Tradiţiile româmlor din Micherechi. în Micherechi, pagini
istorico-culturale, Giula, 2000, p. 202
35
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36

Ibidem. p. 206
inf.Vasile Poiendan. 63 ani. Sat Michercch1(jud. Bckcs. Ungaria)
38 inf.Ghcorghe Dulău, 78 ani, Sat Michercchi
39 inf.Toth Pal, 84 ani şi Lopusny Ondrcj, 75 ani, Sat Totkomlos (Jud. Bckcs.
Ungaria)
40
R. O. Maier, Op. cir .. p. 12- I 3
41
inf.Vasile Poiendan. 63 ani, Sat Micherechi
41
Ibidem
43
Ibidem
44
inf.Gheorghe Dulău, 78 ani, Sat Micherechi
45
inf.Vasile Poiendan, 63 ani. Sat Michcrcchi
46
Romulus Vuia.Op.cit., p.98
47
inf. Vasile Poiendan ,Micherechi
48
Romulus Vuia.Op.cit.. p.99
49
inf.Vasile Poicndan. Micherechi
50
R.O.Maier,Op.cit.. p 19
51
inf.Gheorghe Dulău, Micherechi
51
Emilia Martin, Art.cit.. p232
53
inf.Georghe Dulău, Micherechi
54
Ibidem
55
inf.Pctru Zsurka ,Aletea
56
inf. laneciko Gheorghe,Peregul Mare
57
Ibidem
58
inf..Ecaterina Teretean,Pecica
59
inf.Doru Petescu,Pecica
60
inf.Persida Hedeşan , născută Ponta, Pecica
61
Ibidem
61
Ibidem
63
inf. Ecaterina Teretean născută Chevereşan,Pccica
64
inf.Persida Hedeşa, născută Ponta, Pecica
65 inf. Vasile Poiendan, 63 ani, Micherechi
37
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Gabriel

Hălmăgean

A PARASZTI EPÎTESZET - HAGYOMĂNY ES
MODERNIZMUS KOZOTI

„val6di" udvarok, csupan feluletesen es reszlegesen elkeritett reszek, aho! a
kisallatoknak kialakitott menedekek vannak. A pasztorkodasra es mezogazdasagra
berendezkedett falvak elengedhetetlen eptiletreszeinek, a haznak es a csiirnek az
elhelyezkedese reven a telek, tulajdonkeppen, ket reszre oszlik: a szarvasmarhaknak elkeritett, istall6 melletti ak6lra, es az emberek tart6zkodasara kijelblt
reszre, az udvarra.~
Ennek az osregi teleptilesforrnanak megfeleloen, Avram Iancut tbbb
faluresz (mag, csom6pont) alkotja: Glemeie, Dealu, Dulălău, Miclăneşti, Oceni,
Văjdeşti, Nistoreşti, Griu, Şerbeşti, Neguleşti, Tomşeşti, Beteşti. 6 A
marhatenyesztesen es a kaszal6k hasznositasan kivtil, az Avram Iancuban elo
parasztok favillak keszitesere szakosodtak es mestersegtiknek koszonhetoen az
egesz tersegben hiresek voltak.
A szomszedfalut, Yidrat: Măgăreşti, Mihuţeşti, Zbeguleşti, Boroşeşti,
Costeşti, Boţieşti, loveşti, Petriţoreşti, Galeni alkotja. 7
Măguliceat: Româneşti, amely maga is ket kisebb ( Floreşti, Rusuleşti
) magra oszlik, valamint Delani, Ghileşti, Nemeşeşti, stb. 8
A kutatasaink soran, Măgulicean talaltunk ni a terseg egyik, jelenleg is
aktiv, hazepită mesterere, a 78 eves Ghilea Gheorghera, akit a falubeliek „Ion
bacsinak" hivnak. 9
Elejetol a vegeig megepitette a hazat, meg a vakolt kemenyt es a haz
mellekeptileteit is - a csurt, a faskamrat, gabonatarol6t, a csirke- es diszn66lakat
- es ezenkivtil, sztikseg eseten, kăfaragassal is foglalkozik.
Az emberek vallomăsai szerint, ,,majdnem minden hazat o epitet!
Măgulicean,

es Vidran a hazak fe/et, es Lazun"-on a negyedet... ' 10

Ghilea Gheorghe a mesterseget az apjat61 tanulta, aki acs volt, de nem gyakorolta
a komiives-mesterseget. Amint mondja, egy Yîrfuri-i mestertăl ,./optam, nem
pedig tanultam" a szakmat, anelktil, hogy annak inasa Iett volna.
1957-ben kezdett el egyedtil hazat epfteni. Sohasem dolgozott talalomra,
egy haz felepftesekor mindig egy vâzlatra tamaszkodott.
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Szinten Ion bacsi volt az, aki 1982-1983-ban u_ijaepf tette Măgulicea roman ortodox
templomât, amelynek rendkivi.il rossz âllapotban levă foiai az osszeomlas szelen
alltak. Az oltar elotti asztalt szinten o keszitette. 11
A hagyomânyos haz epitesi szakaszair61 szinten Ion bacsi tajekoztatotl
benni.inket, a hegyvideki hâzak epitesi technikajânak leirasahoz. egyebkent. a
tole kapott informâci6kat hasznâltuk foi.

2. A HAGYOMĂNYOS HEGYVIDEKI HĂZ
2.1. EPITOANYAGOK
Epitoanyagkent a tălgyet vagy. ahogyan itt neveztck. a „gorun··t(kocsânytalan tălgy - ford. megj.: a tovabbiakban egyszeriien a tolgy elnevczcst
hasznâljuk), valamint a fenyot es a bi.ikkăt reszesitik elonyben. A fa nyersen is
hasznâlhat6, de szâradâskor a fa veszit sulyâb6I. A falhoz hasznâlatos gerendakat
fiiresszel vâgjâk, de egy ki.ilănleges fajtaval, a keresztvag6 furesszel. A fat ferden
helyezik el, es a fiireszt kezelok kăzi.il egyik gyengebben, a masik pedig erosebben
huz. Regebben a gerendât egy tămbbol faragtak.

2.2. EPITESI TECHNIKAK
2.2.1 AZ ALAP.
A legregibb hâzak alapjât alacsony, parti vagy foly6ban elofordul6
kăvekbol epitettek. Talâlkoztunk olyan esettel is, aho! az alapot nagy, kikepzett
feli.iletii kăvekb61 keszitettek, amelyeket az epitmeny sarkaira tettek. Ahogy azt
az ăsszegyiijtătt informaci6k is megerositik, a kăveket a vălgyb61, vagy a
patakocskâkb61 hoztâk, es a „mesterek csak lesimitottâk ". 12
A haz talpa masszfv, kerek vagy megmunkalt tblgyfagerendab61 kesztilt.
amelynek vastagsaga 80 cm-ig terjedt. 13 Ezt egy călăppel erositettek meg, amelyet
a koalapra tettek. A negy talp adja a sarkoknal lekerekitett, egyenes vagy
fecskefarok-formâban osszeillesztett, lezârt alapkeretet, az a!s6 fatalpat (romanul
„butura de jos"). 14

2.2.2. A FALAK.
Erre a ramara egymas utan eptilnek ra, a haz „dobozat" alkot6 vfzszintes
„gerendakoszoruk", amelyeket vasszegek nelktil illesztettek ossze. 15 Ebben az
esetben, a falak bsszeillesztesenel az egyenesen vagott, negy oldalan simara
csiszolt fagerenda nemet illesztesi technikajât (ford. megj.: romanul a ciotorile
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nemţeşti neven ismert technikat) egyesitettek a ketmeterenkent ftiggălegesen
elhelyezett fagerenda roman illesztesi technikajaval (ford. megj.: romanul a
„cioşilor" neven ismert technikat). Egy kicsit ,,ferdenek" kell lennii.ik, mert
16
„ kiilănbe11 kijă1111ek a fak ".
Meg kell jegyezni.ink, hogy kări.ilbeli.il nyolcvan eve a falak felhuzasanal
mar nem hasznaltak egy darabb61 vaio fagerendat.

2.2.3. A TETO.
A falak fole - pontosan ugy, mint az a!s6 alapzatra - teszik az eresz
alatt elhelyezkedă, haz kări.ili gerendakoszorut, koszorufat. 17 Az egesz epi.ilet
hosszaban, erre a koszorura egy hasabfab61 keszi.ilt vastag gerendat helyeznek,
amelyre, keresztiranyban a belsă gerendakat tettek. A belsă gerendakra keri.iltek
az egymasra helyezett deszkak, amelyek a haz padlasat alkottak, a belsă gerendak
vegehez pedig a szarufakat helyeztek. 18 Mindegyik gerendahoz 2 szarufa kerillt.
Ezek, az egymast61 I meter tavolsagra elhelyezett gerendak hosszabbak es a
tetăszerkezet keretet (,,bututura de sus") tartjak. A szarufakat, egyenlă
tavolsagban, lecekkel erăsitettek egymashoz, a lecek altalaban egerfab61
keszilltek. 19 Ezek a haztetă burkolatat tartottak, amelyek, a masodik vilaghaboruig
szalmab61, majd kesăbb zsindelybol es cserepbol keszilltek. Az altalunk emlitett
legtăbb esetben a csonkos vagy csonk nelkilli nyeregteto volt a jellemză.
Az „ăreg" hazaknal nem hasznaltak maltert vagy cementet. Ezek
mindvegig fahazak maradtak, ahogy eredetileg megepitettek ăket.
Amikor a haz elkeszi.ilt, a haz tetejere tărălkăzăvel erăsitett ilveg italt
tettek, amelyet az epitămester a munkaja befejeztekor megivott. 20
Vegill, mielott hasznalatba adtak volna a hazat, a pap felszentelte.
Ha egeszeben nezzi.ik az Arad megyei hegyvidek epftesi tehnikajat,
eszre kell vegyi.ik a haz felepiteseben (az alapokt61 a tetăig) megrnutatkoz6
egyensulyt.

2.2.4. A FUTOBERENDEZESEK
Elore kell bocsatanunk, hogy az elkăvetkezokben, a hagyomanyos fiitesi
m6dokr61, majd a fiităberendezesek idăbeli fejlodeserol fogunk beszelni, amely
alapvetă fontossagu a lakter felosztasanak szempontjab61.
Az elsă es legregibb fiităberendezes, egy szabadtiizhelybăl (ford. megj.:
romanul „caloniu" vagy „camniţa") allt, amely fdle egy teglalap- vagy piramis
alaku, agyaggal tapasztott vesszobăl keszillt flistfog6 kosarat helyeztek, igy a
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fustăt az allmennyezeten (ford. megj.: romanul, ,,băbură") keresztiil a padlasra
vezette. 21
A fejlodes szemszăgebol nezve, a kăvetkezo szakasz egy a talajt61
0,40-0,50 cm magasra megepitett tuzhely, amely folătt egy vessz6b61 font vagy
k6b61 kesziilt kiirto keriilt. Ezt a tuzhelyet kesobb egy hasonl6 epitmennyel
helyettesitettek, amely mazas vagy mazatlan keramialapokb61, kalyhacsempeb61
kesziilt. A „csempes tuzhely" kifejezes egy ujabb, a szabadtuzhelyt idovel
helyettesito futoberendezesre uta!Y A fent emlitett tipusok mellett, kesobb
ănall6an fejlodătt ki a fozolapos tuzhely. Mivel dupla rendeltetesu, fozesre cs
fiitesre is alkalmas volt, a sparheltnek nevezett berendezest a nappal lak6szobakent
hasznalt konyhaba epitettek. A kenyersiito kemencet a pitvarb61 az ezen a tajon
,,cuptorişte"-nak nevezett nyâri konyhâba koltoztettek.
Az âltalunk legelterjedtebbnek talâlt haz-pitvar-haz tipusnal, a csaladot
maga kăre gyujto tuzhely, amely ugyanakkor meleg- es fenyforras is egyben, a
pitvarban talalhat6.
Ez idovel szabadtuzhelykent, majd fozoalkalmatossagkent es kenyersi.ito
kemencekent jelenik meg.
Szinten a pitvarban talalhat6k az olda!s6 szobak vakkemencejenek es
vakkalyhajanak tuzgyujto nyilasai. Az elso hazban, aho! nem laktak, nem
tart6zkodtak, legtobbszor nem volt kâlyha.
A belso ter modemizalasaval es kibovitesevel egyiitt, a fiitoberendezesek
is szamos valtozason mennek at, hiszen megjelenik cserepkalyha, amelyct a
regebbi keletu es a regi lakoszobaban kialakitott konyhaban ( ott, aho I a csalad
ăregjei alszanak) levo sparhelttel parhuzamosan hasznalnak.

2.3. A BELSO TEREK
Paul Petrescu elmelete szerint a haz belso terkikepzesenek ket fajta
alaptipusât ki.ilănboztethetji.ik meg. Egyiknel csak egy bej.irat van a pitvaron
kereszti.il, a mâsik vâltozat szerint a pitvaron es a kamrân kereszti.il is van bej.irat.
Az ujfajta tervrajzok egysegesen egy szimmetrikus megoldâsra torekednek. ahol
a pitvar ket reszre osztja a hâzat, es a bej.irat pont a haz homlokzatânak kozepen
helyezkedik el.
A hagyomânyos român haz a kovetkezo rendeltetesu helysegekbol al!:
- lak6hâz
- pitvar
- tisztaszoba
- eleskamra
- padlâs
- tom.ic
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Fejlodest figyelhetilnk meg az ăsszrendeltetesii egyhelyiseges hâzt61, a
tobbrendeltetesii helyisegekbol âll6 terkikepzesig, aho! a terek funkci6i a gazdasâg
es a csalad szUksegleteihez igazodtak. 23
A haz ket szobâb61 âll, egy elotte es esetenkent, oldalt nyitott folyos6val,
amelyet românul „supărete", ,,târnaţ" vagy ritkabban „prispă", magyarul,
egyszeriien, tornâc neven ismernek.
A tornac a videk hagyomanyos epitkezesenek jellegzetes eleme, az
âltalunk tanulmânyozott alfoldi es a hegyvideki tersegre egyarânt jellemzo. 24
Sokoldalu funkci6t lat el: megved a perzselo nyâri napsiltestol, meg6vja
a hazfalakat a teii havazâsokt61 es az idojârâs viszontagsâgait61, .,lzogy ne veijen

be az eso az ajt6n ' .
A tornâc vegen talâlhat6 a kamra vagy a „speiz".
A ket lak6szoba kozătt talâlhat6 a pitvar, amelybe a kâlyhât is helyeztek.
A pitvar fokozatosan konyâvâ alakul, hiszen a sparhelt megjelenesevel a fozoes etkezohelyisegge valt.
A pitvar az e!s6 helyiseg, amelybe egyenesen a tornâcr61 lehet bejutni.
A pitvar lete tăbb problemât is felvet, hiszen tăbb rendeltetese van: a
lak6szobâkhoz vezeto reszen talâlhat6, napkbzben lak6helyisegkent is hasznâlt
helyiseg, amely a hâztartâsi târgyak es kUlbnbăzo kismeretii munkaeszkăzăk
tarol6 helye is volt. Az âgyakkal berendezett lak6szobât es a pitvart elvâlaszt6
fa! kăzepvonalân helyezkedik el a pitvari tiizhely. 2'i
A regi hâzaknâl a pitvar padl6zata dăngălt foldbol keszUlt, es egy sima
es tiszta padl6t eredmenyezett, amelyre a hegyvidekeken gyakran fenyoâgakat,
vagy fenyokerget helyeztek. Îgy meg tudtâk orizni a tisztasâgât, hiszen az âgakat
gyakran csereltek. A mennyezet a paraszti epiteszetben rendszerint hiânyzott a
pitvarr61, de ha megis volt, akkor kUlbnbăzo hosszusâgu, gerendâkra tâmaszkod6
deszkâkb61, vagy vesszofonatb61 keszillt. 26
A pitvarhoz elvâlaszthatatlanul hozzâtartozik a paraszthaz raasik ket
tartozeka, a padlâs es az eleskamra.
A pitvari tiizhely fiistje a padlasra er, ahol fakamp6kra akasztva 16gnak
a fUstolni vaio szalonnâk es a diszn6vagasi husok. 6vottabb helyen taroljak a
nagy gabonasladakat, es egyes esetekben a tur6sbodonoket. Szinten a padlâson
helyezik el a kevesbe hasznâlt dolgokat. A padlasfeljâr6 a pitvarban van, vagy
kfvillrol, a tornâcon keresztill kăzelitheto meg.
Az elelmiszer tarolâsânak szUksegessege miatt egy uj helyiseg jelent
meg, amely epillhetett a bazon belul vagy att61 kUlbn. Ez volt a kamra. Itt
taroltâk a mindennapi lethez elengedhetetlen elelmiszereket (a lisztet, a szalonnât,
a hust). A kiilănbăzo szelessegii kamrât, a haz vegeben levo falia! pârhuzamosan
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helyeztek el. A legregebbi hâztipusoknâl, a kamrâba a „ lakos-:.oba11 ",
„ lak6hazon" keresztul lehetett bejutni. A kamran kfvi.il emlftest kell tenni.ink
egy a hazt61 ki.ilonâll6 epi.iletrăl, a nyâri konyhâr61 (,,cuptorişte"), ahol a
kenyersi.ită kemence is elhelyezkedett.
Az altalunk leggyakrabban megfigyelt hâzaknak ket ki.ililn szobâja van.
Az egyik az eli.ilsă szoba, ,.a tiszta helyiseg ", ,.a lui-:.", amelyiket mindig dfszescn
rendezik be. Ebben a helyisegben nem laknak. A hâts6 szobâban zajlik telen es
nyaron a csalâd elete, itt talâlhat6 a tiizhely es a kemence a kuck6val, ahol
aludni szoktak. 27 A fustot a kâlyha felsă reszen, a pitvar âlmennyezete (,,băbură")
ala vezetik, amelyen kereszti.il a padlasra jut.
A hagyomanyos roman hazbelsănek negy sarka, sulypontja van: a
tiizhelynek, az âgynak, az asztalnak, a 16canak vaio sarok, egyes esetekben az
edenyek tarolâsara alkalmas szekrennyel. Ha megfigyelji.ik, a teljes kihasznaltsagra
torekvă belsă tereket, eszrevehetji.ik, hogy a megmunkalt feli.iletii famennyezeten
polcok, kanal es kestart6k, a ruhak szamâra szolgal6 fogasok helyezkednek el,
diszităelemkent pedig keramiaedenyek, es ki.ilonbozăs szinii es szegelydiszitesii
torolkozăk vannak. 28
A paraszthaz, tulajdonkeppen, a benne elă cmbereket kepviseli, az oket
meghataroz6 szellemiseg es gondolkodâsm6d megmutatkozik a haz ki.ilso
megjeleneseben, es a belsă ter berendezesi m6djaban. A nepmiiveszeti targyak
es lakberendezesi elemek a hegyvideki roman paraszt szeperzekerăl tanuskodnak.

2.4. MELLEKEPULETEK
A csiir a haztartas azon mellekepi.ilete, amely mereteit tekintve,
alak6hazhoz hasonlithat6. A csiir ugyanaz alatt, a 8 falreszbăl all6 tetăszerkezet
alatt van, a hagyomanyos istall6 pedig ket helyisegbăl, reszbăl alt: egyik oldalt
a lovak, masik oldalt a tehenek, kozepen a csiir vagy kolna talalhat6. A csiir
padlasan taroltak a szenat. Azert, hogy az embemek ne kelljen a szenahord6
villaval bemennie az istâll6ba, az a!s6 reszen egy ablakot, nyilâst vagtak, amelyen
kereszti.il az allatok eledelet adtak be.
Az adatkozlesek szerint a faistall6 egeszsegesebb komyezetet biztosit
az allatok szâmâra, hiszen nem tartja a nedvesseget, es az allatok nem izzadnak.
Az istall6 alja foldbăl volt, amire szalmat tettek. Kevesen vannak azok, akik
padl6t tesznek, mert azon az âllatok konnyen megcsuszhatnak. 29
Az aradi hegyvideki kutatâsaink soran tobb hazat megvizsgâltunk,
amelyek kozi.il nehanyra kiilon is ki szeretnenk temi jelen tanulmanyban.
A pontossagra vaio tărekves szandekaval, meg kell emlfteni.ink, hogy
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az adatkăzloinktol kapott informaci6k alapjan, ezeknek a hâzaknak az eletkorat
80-100 evben allapithatjuk meg, de va16jaban regebbiek is lehetnek.
Az elso a Codreanu csalad birtokaban levo Avram Iancu-i 124-es szamu.
A haz epiteszeti technikajanak, alkot6reszeinek milyensege, arra enged
kovetkeztetni, hogy a vizsgalt hazak kăzi.il ez a legregebbi.
A haz talapzata, amelyet egyenesen a talajra helyeztek, patakkăvekbol
keszi.ilt, tulajdonkeppeni kiasott alapja (fundaci6) nincs.
Az talapzatra helyezett haztalp vastag farănkăkbol keszi.ilt. Erre keriilnek
a roman „ciortori"-technikaval ăsszeillesztett falak, lekerekitett vegzodesekkel.
(I., 2., 3. abra)
Mar lefrasunk elejen elmondtuk, hogy a haz falai az epi.ilet teljes
hosszaban vfzszintesen elhelyezett, egesz hasab tălgyfab61 keszi.ilt gerendab61
vannak.
A haz teglalap alaku, I O m hosszu es 4 m szeles. A nyeregtetot cserep
fedi. A teto alatt a padlas talalhat6.
Ahogyan azt az adatok alapjan megallapithattuk, a hazat kizar61ag fejsze
es harantfiiresz segitsegevel keszitettek. Ahogyan azt a tajekoztatasunkra adtak,
egy ilyen haz elkeszftesehez kori.ilbeli.il JO kăbmeter feldolgozott es faragott fat
hasznaltak el. 30
Nem tudjuk teljes bizonyossaggal megallapitani, ki volt az epitomester.
Avram Iancu egyik ismert mestere Dumuţa volt, aki a fiaval egyi.itt
epitette a hazakat, de ugy tiinik, hogy a tanulmanyozott hazat nem o keszitette.
A haz tăbb mint husz eve lakatlan. 31
A haz elejen egy nyitott tornac van, onnan lehet a haz belsejet
megkăzeliteni, valamint ket ajt6, amelyek ket ki.ilănbăzo helyiseg bejaratat
kepezik. Egyik ezek kăzi.il kisebb, a masik nagyobb. Ez a haz a, pitvar nelki.ili
ikerhazak kăze sorolhat6, egy idoben itt laktak a Codreanu testverek. Tehat a ter
belso elosztasa megfelelt a csaladi berendezkedesnek.
A mellekepi.iletek kăze tartozik meg a hegyvidekre oly jellemzo be
nem keritett resz, az eleskamra es a nyari konyha. (4.,5. abra)
A masodik epi.ilet Ionu Oanii haza, amely ma a teri.ilettel egyi.itt egy
amerikai ember tulajdonaban van, ezert is hfvjăk a helybeliek az „amerikai
hâzanak". A haz Măgulicea falu Româneştinek nevezett reszen talalhat6.
A teglalap alakban, hosszanti iranyban epi.ilt haz 50-80 cm magassagu
talapzata patakkăvekbol keszi.ilt.
A falfelhuzasnal a nemet „ciotori"-technikat, - amelynel a fatorzsak
negy oldalat a falak talalkozasanal egyenesre es simara vagtak, - a „cioş"
technikaval egyiitt alkalmazzak. A haz kăriilbeli.il I O m hosszu, es 4-5 meter
szeles. (6. abra)
234
https://biblioteca-digitala.ro

A csonkos nyeregteto, amelyet cserepek fednek, a 7 ktilso tart6oszlopu
tomacra is kiterjed. A tart6oszlopok a!s6 es felso reszen cakkos diszitoelemeket
fedezhetiink fel.
Elol es oldalt egy nem teljesen zart tomacot talalunk, amelynek tetozete
azonos a bejarateval. (7. abra) A tomac hats6 felen vana kamrabejarat. A tomac
ellentetes oldalan van a padlasfeljar6. (8. abra)
Jobbra talalhat6 a szamyasok ketrece, elol a nagyallatok istall6ja, amelyet
megmunkalt koalapra helyezett faronkokbol epitenek. A kethelyiseges istall6 is
nyeregtetos. (8.,9. abra) A tetoszerkezet illesztesi modja is az epi.ilet tart6ssagat
hivatott jelezni.
A haz egyik oldalăn es a padlas elejen vakolat-maradvănyokat is
fel fedezheti.ink.
A Vidrăn vegzett kutatasaink sorăn a monocellas, egyhelyiseges epi.ilettel
is talalkoztunk. A haznak ugyanolyan alapozasi, falfelhuzasi, es nyercgtctoszerkezeti megoldăsai vannak, mint az elobb emlitett epi.ilcteknek. A haz egyetlcn
helyisegebe a reszben zărt tomacr61 lehet bejutni.
A hazhoz epitve talalhat6 a kiskolna, amelyet a kisebb szerszamok
tarolasara hasznaltak.
A gazdasag nyitott, a haz elott hezagos leckerites van. (I O. abra)
Bar nem tuztiik ki celui a fatemplomok tanulmanyozasat, megis meg
kell emliteniink a 18. szazadban eptilt vidrai fatemplomot, az elotte ăll6 evszăzados
tolgyel. ( 11. ăbra)
A kutatott hegyi tersegben folfedezett măsik ktilonleges haztipusra
Măgulicean bukkantunk. A „cioş"-technikăval eptilt, elol tomăccal ellatott haz
talapzatat, val6szinuleg a lejtos talaj miatt, egy elmes megoldassal megemeltek
( 12. abra) es itt egy, val6szinuleg kamrănak hasznălt helyiseget rendeztek be.
Kozvetlentil a haz mellett talâlhat6 a szerszamok es a fa raktarozasăra hasznalt
elkeritett ter. (12. abra) A lakâst61 kulon vannak a mellekepi.iletek, fgy az istăll6
1S.

Megemlfttink itt egy hăztfpust, amelynek ket, ktilonbejaratu szobăjăt
kozepen egy „szabad" ter, a szeker es a kulonbozo szerszămok tartăsăra alkalmas
kolna valasztotta szet. A Roman Nicoară (a Pitu Romanjanak) hazar61 van sz6.
(13. abra)
A Lentu Ion (românul „Ionu' Lentului") hăzât is megemlitenenk, amely
az oreg Ghilea Ioan es Creştina tulajdonaban volt. ( 14. ăbra)
Nemet „ciotor"-technikaval eptilt, megmunkălt feltiletu kobol ăll6
alappal es elol tomăccal. A Roman hazăt61 a teto ktilonbozteti meg, amely nem
csonkos nyeregteto, hanem csonkakontyos teto ktilonbozteti meg.
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A fent emlftett hazakr61 az emberek azt mondjak, hogy „emberemlekezet 6ta leteznek" (romanul „sunt din bătrâni"), azaz legalabb 80 evesek. 32
Amint azt mar emlitetti.ik, az epitoanyagok milyensegenek es
felhasznalasi m6djanak teri.ileti megoszlasa elsosorban a foldrajzi tenyezoktol
ftigg.
Mig a fagerendakb61 keszi.ilt epitmenyek a Karpatok belso es ki.ilso
hegyoldalaira jellemzoek, addig az alfoldi videken a foldbol keszi.ilt epitmenyek
vannak tulsulyban.
A hazepfteshez hasznalt anyagok, legyen sz6 akar far61, akar foldrol,
telen es nyaron is megfelelo hoszigetelest biztositanak a lak6knak.

III. AZ ALFOLDI TERSEG
1. ĂLTALĂNOS JELLEMVONĂSOK
Arad es Bekes megyek alfoldi tersegeiben hat helysegre terjedtek ki a
kutatasaink: Pecskara, Peregre, Tomyara, Mehkerekre, Elekre es T6tkoml6sra. A
tanulmanyozott telepi.ilesek kozos jellemvonasai a multietnicitas, az azonos
foglalkozasok, a gazdasagi es kulturalis kapcsolatok, amelyek az ido mulasaval,
a tbrtenelmi viszonyok fejlodesehez merten, kozosek voltak ugyanabban az
allamban. de 1918 utan megszakadtak, mivel a szomszedos telepi.ileseket ki.ilbnvalt
allamokhoz csatoltak. Amint azt tobb evtized elteltevel tapasztalhattuk, ez nem
befolyasolta az emberek gondolkodasm6djat, a hatarok nem jelentenek tul sokat
szamukra. A fonti kijelentes mellett sz61 a hatarok hasznalata, a vasarokon vaio
reszvetel, az aruk, az emberek es a munkaero szallitasa, a kulturalis es oktatasi
tevekenysegek.
Az alfoldi helysegek jobban ki voltak teve az urbanizaci6s hatasoknak,
amelyek kovetkezteben egyes falvak idokozben varossa valtak. Ilyen Pecska,
Elek vagy T6tkoml6s.
Pecskat 2004 aprilisaban nyilvanitottak varossa. A multietnicitassal es
vallasi soksziniiseggel jellemezhet6 Pecskan a romanok mellett, magyarok,
nemetek, szerbek, szlovakok es romak elnek. Pecskan gazdasagi tevekenyseget
folytat6 es kereskedelemmel foglalkoz6 zsid6k is eltek. 33 (15. abra) A lakossag
f6 foglalkozasi aga a mezogazdasag, de szamos mas mesterseg is megtalalhat6
a telepi.ilesen. Regebben, Pecskan iparos cehek îs leteztek. 34 A hatâr menti Tomyat
es Nagypereget szinten a tobbnemzetiseg es a vallasi soksziniiseg jellemzi.
Elek 1996-ban valt varossa. A telepi.ilesen magyarok, romanok es
nemetek elnek. A XVIII. szazad kăzepeig szinnemet telepi.iles volt. A
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sikvideki
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letformăra jellemzăen
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mezăgazdasag,

de egyeb mestersegeket is iiznek

T6tkoml6s szinten tobbnemzetisegii văros, amelyben a XVlll. szazad
derekan betelepitett evangelikus szlovakok es a XIX. szazad elejen betelepitett
magyarok elnek. A mezăgazdasaggal foglalkoznak, es ki.ilonboză mestersegeket
gyakorolnak.
Etnikumăt tekintve, Mehkerek egyedi.ila116 falu, hiszen szinte kizar6lag
romănok lakjăk. 35 A falut tobbsegi magyar lakossagu telepi.ilesek veszik ktlrbe. 36
A lakossag, fokent 1990 utani idăszakt61, elsăsorban zoldsegtermesztessel (uborka
es paprika termesztesevel) foglalkozik, s ez tevekenyseg gazdasagi gyarapodast
eredmenyezett.
A mehkereki epi.iletek 3 kateg6riara oszthat6k: a regi „rossz" hazak. a
megepitesilktăl szamitott 50 even beli.ii folujitott hazak es az 1970 ut,in epi.ilt
modern hăzak. 37
Az alfoldon, aho! az altalunk emlitett tobbi telepi.iles fekszik, a falvak es
gazdasagok rendezettek, es kizar61ag a mezăgazdasagra rendezkedtek be. A
videk foglalatossagai meghataroztak a zart gazdasag felepiteset, amely a kolnat.
a tyukketreceket, a diszn66lat, az istall6t, es a magtarat foglalta magaba. Az
alfoldi falvak masik jellemzăje, a tanyasi hazak, szallashazak meglete, amelyek
az allattartasra szolgaltak. Erre az aspektusra a kesăbbiekben visszateri.ink.
Mfg a hegyvideken a falusiak alta! .,Janos bănak" (.. baciu Ion") nevezett
Ghilea Gheorghe mester frta le a regi fahaz epftesi technikajanak szakaszait.
addig a sfkvideken az epfteszeti eljărasokra vonatkoz6 informaci6kat egy masik
mester, a mehkereki Vasile Poiedan szolgăltatta.
Vasile Poiedan magyarul tanult a gyulai iskolaban, majd egy sarkadi
mesterhez szegădott inasnak, itt toltotte gyakor16eveit. Foldbăl dongolt hazat
nem, csupan valyoghazat epitett, de meg gyermekkoraban latta, hogyan keszi.ilnek
ezek az epitmenyek. Elbeszelesei az evek soran folhalmozott hazepitesi
ismeretekre, tapasztalatokra alapulnak.

2. A HAGYOMANYOS ALFOLDI HAZ
2.1. EPITOANYAGOK
Bar a fa, mint alapanyag, fontos szerepet jătszik a hăzepftesben, az
alfoldon, a fa hianya miatt, a szalmaval kevert fold, nepi neven a „ valyog" valt
a fo epităanyagga. Kesobb megjelenik a nyers agyaggal ragasztott tegla, amelyet
a falak folhuzasănăl hasznăltak ( 16. ăbra) es amelyet, a văros hatăsăra, idăvel
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egetett teglara, cementre es a modern epitmenyekre jellemzo mas epitoanyagokra
csereltek. ( 17. abra)
A keves, de elengedhetetlen fa, a felsorolt epitkezesi anyagok mellett,
a kapott informaci6k szerint, a m6cok szekerein, a Maroson leereszkedo tutajokon
es a mostani idokben vonattal erkezett az alfoldre. 38 A fat legyalultak, elvagtak
es szetfiireszeltek, mivel elsosorban a tetoallvanyzathoz es a tornac
tart6oszlopaihoz hasznaltak. (18., 19. abra)
A t6tkomkl6si parasztok Aradr61 szereztek be a făt, ami meg egyszer
bizonyitja az Arad es Magyarorszag e tersegeben leva telepUlesek kozotti
gazdasagi es kereskedelmi kapcsolatok jelenletet. 39

2.2. EPITESI TECHNIKAK.
A legosibb epitkezesi m6dszer az agyaggal tapasztott vesszofonatb61
keszUlt falepites volt. Ezt kovette a sulyko16val, a deszkazsaluk koze vert, fold, majd kesobb a valyogfal epitese.-1()

2.2.1 Az alap.
A vertfalu hazak a legregebbiek a tersegben. Ezeknek nem volt
tulajdonkeppeni asott alapjuk, kozvetlenUI a talaj szintjerol emelkednek foi,
„nonek" ki. Megis, egy as6nyomnyi, ,,annyi, mint az as6lap", jelentette a
talapzatot, azaz astak egy kicsit, elkeritettek nehany magasabb deszkaval, amelyek
koze friss foldet sz6rtak, aztan bedongăltek, majd hagytak kemenyre szaradni. 41
Ugyanezt a foldet kivettek, majd masikat tettek es azt visszadăngăltek.
Az alappal rendelkezo hazakat foleg a masodik vilaghaboru utan
epftettek. 42
2.2.2 A falak.
A haz folepfteset tekintve, a zsalukba, azaz a kotellel egymashoz erositett
deszkak koze szalmaval kevert foldet tettek, ,, benniinket, gyerekeket, pedig
odaraktak, lwgy letapossuk", hogy ne tapadjon a „sulykolohoz". 43 Egesz nap
vertek a falakat, kb. egy sukkal kesziiltek el. A sukk egy 15 cm-es mertekegyseg.
Egy fa! 20 sukk magassagu volt (20. abra).
A dongolt foldbol kesziilt falakat, a gazda alta! hivott, ,,falaz6k "-nak
nevezett 6-8 tagu brigad huzta foi, amely egy ev alatt 8-1 O hazat epitett. Ok
voltak azok, akik a mester iranyftasâval, a gazda szomszedainak es rokonainak
segftsegevel folepftettek a hâzat. Penzert vagy kukoricaert vagy buzaert dolgoztak,
att61 fiiggoen, hogy „mi volt az egyezseg ". 44 A sukkokat vezeto hazepito mester
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volt Mehkereken baciu Văsălica a ' Puiului (Vasile Cozma) es Văsălica a ' Şutului
(Vasile Netea). 45

2.2.3 A teto.
A nyeregtetă regen szalmab61, gazb61 vagy nadb61 keszi.ilt. Kesobb
megjelenik a csereptetă. Korbe a falakra, koszorufanak nevezett gerendakoszorut
tettek. A hosszu koszorura, egymast61 egy meter tavolsagra, keresztbe helyezik
a mennyezet tart6gerendait. Ezek, altalaban kemenyfab61, tolgybăl keszi.iltek,
hogy elbirjak a mennyezet es a padlas sulyat. 46 Egyenesen a haz kozepen, a haz
teljes hosszân halad at egy vastagabb, egy vagy tobb reszb61 all6, gerenda, .. a
mestergerenda ". (21. abra) ,,A bazsalikomor, a haz 11ra11ak szappanâr es
borotvalkozdsi eszkăzeir" a mestergerendan tartottak. 47 A regi paraszthazak
mennyezetet nem vakoltak be. 48 A belso gerendak vegei tartottak a faszeggel
odafogott es egymashoz egyenlă tavolsagban lecekkel er6sitett szarufakat,
amelyekre a zsup- vagy nadtetăt helyeztek.
2.3. A BELSO TEREK
Az alfoldi hazak eloszlasa es bels6 elrendezese, illctve struktur{1ja
nagyvonalakban azonos a hegyvideki hazakeval; idăvel az egyhelyiseges alfoldi
hazak is pitvarral ellatott, kesăbb pedig haromszobas hazakka fej lădtek. A
megszokott hâz-pitvar-hâz tfpus az alfoldăn is megtalalhato.
Nehany kivetellel, az alfoldi hazaknal sem hianyzott a tomâc, amcly
szabad vagy beepftett tartofakra tamaszkodott. .,Az 1d6ja.ras miatt minden haznak
volt (tornaca). "4 ~ Az oreg hazaknal fab61 keszi.ilt, a felsăreszet diszitoelemek
boritottak. A varosi epiteszet befolyasara a tomacnal megjelentek a teglab61
kesztilt tart6oszlopok, a zart resz, pedig szinten teglab61 epi.ilt. (22. abra) A belso
reszet viragmintakkal diszitettek, igy le is volt festve. (34. abra) A legujabb
hazaknal, a fakeretes ablakok alta! teljesen zart tomacot talalunk.
A helyisegeket hâzaknak hfvtak: a nagyhaz vagy az elti!s6, utcara neză
haz. Az utca felăli haz, a „stătăreaţă" tulajdonkeppen az a szoba, amelyben a
legszebb dolgokat, falra akasztott talakat, torolkăzoket, a legertekesebb szătteseket
es butorokat, szekrenyeket, szekeket, agyakat, padokat, hozomanyosladat
tartottak, es egyben a legjobban karbantartott helyiseg volt. 50
A nyugati sfksag eme reszen, a tagas pitvar vegen levă zart tiizhelyet
egy belsă epitmeny vedi, amely ket tiizgyujt6 nyilast is magaba foglalhat. A
tiizhely aljan tartottak a kukoricaszarat es a szalmât, hogy a hats6 szoba
kemencejet fiithessek.
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A regi haztipusoknal hianyzott a pitvar mennyezete, a tiizhely fole
azonban agyaggal tapasztott vesszofonatb61 keszi.ilt kast helyeztek, amely
megfogta a tiizhelybăl kipattan6 szikrakat es igy megakadalyozta a zsup-, gazvagy nadteto folgyulladasat. A fust egy alui szelesebb kemenyen kereszti.il - ott,
aho! egy rudon a fiistolendo kolbaszok 16gtak - tavozott a padlasra es kifele.51
A haz mbgbtti reszt kishâznak, hâts6 hâznak vagy szobâcskânak
neveztek. Itt van a beepitett kemence a ki.ilonleges hellyel, a kuck6val, aho!
szi.ikseg eseten aludni lehetett. Idovel azonban ebben a helyisegben megjelenik
a făzesre alkalmas vasplatnis tiizhely, a sparhelt, amely, mint mar emlitetti.ik,
atveszi a pitvari kemence helyet, amelynek fiitese fokozatosan elmarad.
Az udvar feloli haz mellett van a kamra. Itt taroltak a szalon11cit es,
altalaban, a diszn6vagaskor keszi.ilt elelmiszereket, amelyeket hidegen kellett
tartani. A kamran vagy a pitvaron keresztul lehetett folmenni a padlasra. Idovel,
a hazbeli konyha szerepet atvette egy mellekepi.ilet, a nyciri konyha, amely
vegi.il a csalad es a haztartas kozponti helyeve valik, hiszen lak6helyisegkent is
elkezdik hasznalni. 52
A pincet, amely eloszbr csupan a krumpli tarolasara hasznalt gbdbr
volt, kivi.ilre, a hazt61 ki.ilbn epftettek.
Ritkabban az utcan es altalaban a tomacon, lent a fa! mellett, volt a
hosszu szalmaval kevert sarb61 keszi.ilt padka (romanul „pomnor"), amelyet egy
finomabb sarral ragasztottak a falhoz. A haz szinetol ki.ilonbozo szinii volt.
Mivel foldbol volt es eso eseten atazott, csak ritkan helyeztek az utcara, a haz
ele. Ezert altalaban a tomacon talaljuk. Osszel ennel a padkanal tartottak a
fon6t, ez volt az asszonyok talalkoz6helye, itt beszelgettek, meseltek. 53

2A. MELLtKtPOLETEK
Istâll6 minden hazna! letezett, ahhoz hozzatapadva vagy tole
ki.ilbnall6an; a kb. 5 meter hosszusagu epitmeny egyik reszen voltak a tehenek,
a masik reszen a lovak. Az istall6 mellett volt a szerszamos kolna, - amelyben
a haztartasban hasznalt szerszamokat taroltak, ide tettek a kocsit, a gereblyet, a
vasvillat, a rostat vagy a „rosta16 szitat", a „nap fuvet" (napraforg6t) - illetve a
kiskolna (romanul „plevărie"), amelyben az allatok taplalekat, az arpat, a zabot
es a lucemat taroltak.
Mivel az emberek diszn6t, baranyt, kecsket, libat neveltek- ,,10-t, 15t, 30-t a lehetosegeiktol fuggoen", meghizlaltak oket, es osszel eladtak a libatollat,
amelyet az elad6 sorban levă lanyok hozomânyanal hasznaltak (pamaba vagy
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dunnâba teve) -, a gazdasâgban megjelentek a tartozekok. aho! ezeket a
kisallatokat es szârnyasokat tartottak: a diszn66lak. a csirkeolak es az istall6.
A gabonât a magtarban vagy a kotârkâban raktaroztak.
Az udvarokat „majdnem ugyanugy, mint most ,Jakeritessel.
vesszăfonattal, a gazdagabbak, pedig deszkakerftessel kerftettek el.) 4 A ketfele
nyilo nagykaput „căput"-nak nevezik. Ez vâlasztja el a hâztartâst az utcatol, es
ezen keresztill lehet az udvarra bejutni. A fenti megjelenest (konfiguraci6t) a
rendezett, utcâkra alapulo falustruktura szilksegeltette, amely a hegyvideken,
aho! a hazak szetszortak, nem leteztek. Ezzel egyiltt, a văros hatasâra, făkent a
mostani idăkben, a hegyvideken is megjelentek a zârt tipusu gazdasagok.
amelyeket kapu es ajto vâlaszt el az utcâtol. A valosâgban, a ket gazdasagtfpus
egyiltt van jelen a hegyvideken.
Vertfalu hâztipus, a mehkereki Ioan Ţârle haza. Az epităelemek - ugy
a haz falai, amelyeknel eszrevehetă a kb. 30-35 cm-es sukk nagysâga es vastagsaga
-, a ket vagy tobb vezetăbăl âllo (hozzâadott) mestergerenda, amclyre a
mennyezetet tarto gerendâkat helyeztek, mint a belsă ter strukturaja, amely ket
szobâbol es az azokat eltvâlaszto pitvarbol âll, amelyben volt a kemence es a
kolbâszok filstolesere hasznâlt szeles kemeny, visszaadjâk a regi hâzak valosagos
kepet.
A vâros eros hatâsât elsăsorban a nagyvârosokhoz kozeli alfoldi
telepilleseken ereztek meg.
A regi hâzak belsă strukturâja, a homlokzatra es a csalâd kenyelmi
szintjenek noveleset celzo belsă berendezkedesre nezve, egyarânt komoly
modosftasokat szenvedett.
Fontos vâltozâsokat hozott a teeszesites es a falurol vârosra irânyulo
munkaeră-migrâcio, amely a hagyomânyos parasztgazdasâg bizonyos
tartozekainak eltuneseben vagy azoknak az eredeti, szorosan bizonyos
foglalkozâsokhoz fiizădă rendeltetesetăl killonboză celokra vaio felhasznâlâsâban
nyilvânult meg.
Megis, a haz nehâny resze vâltozatlanul megmaradt, de ezeket, mint
peldâul a nyâri konyhât es a hâzi szerszâmok târolâsâra hasznalt kolnat idăvel
felujitottâk.
A regire es az ujra egyarant jo pelda, a mehkereki Gheorghe Savu haza,
amelyet a csalâd kenyelmenek biztositâsâert, folujitottâk. Jelenleg haram utcara
neză ablakânak egyike a teljesen zârt tornâcra nyilik. (24. abra)
A homlokzaton, az ablakoknâl es a tetă alatti reszen diszită motivumok
talâlhat6k, amelyek a vârosi epfteszetre utalnak.
Megmaradt a regi kolna, amelynek egyetlen letrâja a padlasra visz. A
konyhaban van a regi tuzhely is. (25. âbra) A modem es joi karbantartott udvart,
241
https://biblioteca-digitala.ro

gyep fedi, es diszit6 elemek ekesitik; ez a megfigyeles az egesz kutatott tersegre
ervenyes.
Ahogyan azt mar megjegyezti.ik, a kutatott telepi.ileseken tobbnemzetisegii es ki.ilonboz6 vallasu lakossag elt. A helysegekben romanok,
magyarok, szerbek, csehek, szlovakok es nemetek telepedtek le es eltek az idok
soran.
A terseg epiteszeti panoramajab61, mereteinek es a bels6 ter
folhasznalasanak koszonhetoen, ketseg kivi.il, kitiinik a nemet haz, amelyet
Pecskan, Peregen, Eleken is fellelti.ink.
Egy ilyen epi.ilet az is, amelyben ma az eleki Ortodox Roman Kapolna
van. (26. abra) A hazat a ket vilaghaboru kozotti idoszakban szereztek egy
nemet csaladt61, amelyet „Okorfejnek" csufoltak.
Az eleki nemeteket az elekiek a telepi.iles leggazdagabb kozossegenek
tartottâk . .. A nemetek fajntosabb hazakat csinaltak maguknak! " 55
A masodik vilaghaboru utani esemenyeket kovetoen a nemeteket el
kellett hagyniuk Eleket es sajat hazajukba kellett telepi.ilnii.ik. A hazaikat magyar
tclepesek vettek at.
A jelenseg, ki.ilonben, altalanos volt, a peregi nemeteket kenyszermunkara vittek Oroszorszagba. A helyi.ikre nagylaki, pecskai, sajtenyi telepeseket
hoztak. 56
Visszaterve azonban az eleki nemet haztipusra, az utca fel61 van a
nemet hazakra jellemz6, magas, massziv es zart bejarati kapu, amelyen kereszti.il
belepi.ink az udvarra, majd lepcsokon egy tagas es ablaki.iveggel zart, illetve
lefedett eloszobaba jutunk. (27. abra) A volt lak6haz 3 helyisegb61 es egy
tiizhellyel ellatott konyhab61 al!. Az utcara nez6 hazreszben, regebben
val6sziniileg 2 szoba volt, ma viszont a misek celebralasara alkalmas hely, az
ortodox oltar talalhat6. A lak6haz folytatasaban le kell menni nehany lepcsofokot,
ezek aljan van a pince es a padlasbejarat.
Minden nemet haznak volt pinceje, ugyanis mindegyik mellett volt
sz616. A pince k6b61 epi.ilt. (28. abra) Hatul, de a hazzal azonos hosszusagi
vonalon, vannak a mellekepi.iletek.
A 3 falia! elkeritett kolna el61 nyitott, magas, tart6oszlopai fab61 keszi.iltek
es a hazeval azonos fedel alatt helyezkednek el. A tagassag erzete itt es a padlason
sem tiinik el. (29. abra)
A nyeregtet6, az egesz „L" alaku epi.ilet szilardsagot, erot araszt.
Ezt a magasitott teglaalapu (majd kesobb betonalapu), pincevel, kolnaval
es mellekepi.iletekkel ellatott haztipust, a peregi nemet hazaknal is megtalaljuk.
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Kozos elemkentjelenik mega magas, fab61 keszi.ilt kapu, amelyet a folso reszen
felkorivben teglakeret vesz korbe.
Peregen, a 243. szâm alatt van egy ilyen, ugynevezett „gazdaghaz"
(român neven „casă de găzdac"), amely majdnem I 00 eves es egykoron Podany
Rudolf tulajdonâban volt.
A belso struktura 2, utcâra nezo es egy kozepso szobăb61. illetve a
hatul talâlhat6 konyhăb61 ăll. 57 A bejârat, a kapualj, az eleki hăzhoz igen
hasonl6an, egy zârt verandăju eloszobăba nyilik.
Egy azonos szerkezetu hâzat talăltunk Pecskăn is, de ez folepitesetol
kezdve românoke volt. Epfteseben a nemet haz modelljet kăvettek. (30. abra)
A szinten 3 szobâs gazdaghâz ket szobâjanak ablakai az utcara neznek. egy
szobâja van kăzepen, majd kăvetkezik a konyha. amelyben. a tersegben oly
hfres „pecskai kenyer" si.itesere alkalmas kemence van.
A kukoricaszărral fiitott kemence a hideg evszakokban az egyetlen
hoforrâs volt.
Hatul, a hâzeval azonos fedel alatt vannak a mellekepi.iletck. a nyari
konyha, a kamra (az elelmiszer-raktâr), az ista.116.
Az udvaron vana gabonaraktâr. amelynek, mivel a talajt61 magasabban
helyezkedik el, lehetosege van szellozni. (31. ăbra) A tomăc szeles es padl6zott.
nincsenek viszont ablakai, tehât nem teljesen zârt. A pince az eli.ilso reszen levo
szobâk alatt van, a kapualj bal oldalăn.
Mara, a haz măgătti mellekepi.ileteket lak6terre alakitottâk, epitettck
egy mâsodik kemencet es egy, fozesre alkalmas tiizhelyet is.
A butorzat - a masszfv fa.bol keszi.ilt szekrenyek. a konyhaszekrenyek.
az asztalok, a szekek, az âgy, a csodâlatos ti.ikrăk, az ajt6kilincsek, az ajt6k vâltozatlanul, erintetleni.il megmaradt, ugyanugy, ahogyan azt, sok j6izlessel, a
haz egykori lak6i elrendeztek. A butorzat, szerinti.ink, mintegy 80 eves. 58
A haz a foutcân, a volt Rovine kozseg polgărrnesteri hivatalăval azonos
oldalon helyezkedik el es Pecsken „az Armanu haza" neven ismerik, amely
Constantin Chevereşan csufneve volt. 59

3. A SZA.LLA.SHA.Z
Az alfold szinte osszes telepi.ilesen feljegyezhetttik a szâllăshăzakat,
amelyek strukturâlis szempontb61 azonosak a falusi hâzak belso terevel. A
szăllâshâz a tulajdonkeppeni telepi.ilesen kivi.il helyezkedik el es, idoszakosan,
lakâskent, de a gabona raktărozâsâra alkalmas helykent hasznăltâk - figyelembe
veve, hogy a nyugati siksâg vagyunk, amely tobbsegeben mezogazdasăgi teriilet.
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A szallason nemcsak foldmiivelessel foglalkoztak, hanem nagy
szarvasmarhakat, lovakat, de szarnyasokat, juhokat es diszn6kat is tartottak.
A szallashazban a tulajdonos es annak alkalmazottai laktak.
Tanulmanyunk folytatasaban elemezni fogjuk a szallashazakra nehany
jellemzo vonsat.
A szlovak haz jellemvonasainak bemutatasara a t6tkoml6si tajhazat
valasztottuk, amelyet kutatasunk alatt nagyon szf vesen latogattunk. (32. abra)
A szlovakokat betelepftettek, Magyarorszag es România tersegeiben
egyarant eltek. Mi Nagypregen es T6tkoml6son talalkoztunk veliik. A szlovakok
tobb szaz esztendon at eltek kozossegben es egyetertesben romanokkal,
magyarokkal, nemetekkel anelkul, hogy torodnenek a nemzetisegi es vallasi
kulonbozosegekkel. Ezalatt az ido alatt ok is hatast gyakoroltak ezekre az
etnikumokra, de ugyanakkor oket is ertek befolyasok. A hazaknal is fellelhetok
a hasonlosagok es kulonbsegek, ha nem is annyira a szobak es mellekepuletek
eloszlasaban, mint inkabb a diszito motivumokban, a diszitesben es a szinekben.
A homlokzat. A szlovak haznak 2, utcara nezo ablaka es egy kis ajtoszerii
kapuja, amely a tomacra nyilik. Az utcarol latni lehet a teglakemenyt, amelynek
tetejen, a tersegben hagyomanyos, keramiacsucs talalhato. A tomac padlojat
teglaval boritottak, amelynek tiizvorbs szine kontrasztban al! a haz also, jelen
esetben fekete szinu reszevel, amely azonban lehet akar bama, zold, bordo, kek,
de fokent szurke szinii es kezzel festett, ami specifikusan szlovak.
A totkomlosi szlovak asszonyok hiresek voltak falfestmenyeikrol. A
festesi technika osregi es egesz a masodik vilaghaboruig megoriztek Totkomloson.
Az utca feloli ketszarnyas, egyszerii uveges ablakokat kivulrol
zsalugaterrel lattak el. Ezt a jellemvonast Peregen is folfedeztuk, aho! a terseg
szlovakjainak hagyomanyakent, a padlasnal is megjelennek a zsalugaterek. Ezek
belso reszere viragdiszeket festettek es szinten itt jelenik meg keszitesuk datuma,
illetve keszitoji.ik monogrammaja (neve). Ez azt bizonyitja, hogy az asztalosok
nemcsak butorokat keszitettek, de a parasztsag ablakait es kapuit is.
A tornacrol a pitvarba erunk, amelyet, a mestergerendat tarto fa! oszt
kette. (33. abra) Az elso resz az eloter (romanul pridvor), a fa! mogott pedig a
nyitott kemenyii tiizhely van, amelyen - tulajdonkeppen a kemeny also reszeben
- foztek es a sutbttek. Ez a tiizhely taplalta a szoba kemencejet is. A tiizhely
also reszeben tartottak, a szoba kemencejenek fiitesere hasznalt szalmat es a
kukoricaszarat.
Ez a ti.izelesi rendszer, amint azt mar alâhuztuk, att61 foggetlenul, hogy
românokr61, szlovakokrol, magyarokrol vagy nemetekrol van szo, altalanosan
hasznalt az alfoldi videken. Ami megkulonbozteti oket, az nem a pitvaron vaio
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elhelyezesi.ik vagy a lak6resszel vaio osszekottetestik, hanem a „ s::.ep s::.obaba11 "
levo kemence diszitese, amelyet - piros kakasokat es feher alapra festett szines
virăgokat - a szlovăkoknăl a keztigyesseggel rendelkezo asszonyok keszitettek.
A pitvar-konyha butorzata a romănoknăl egy tălal6-kredencbol es az
egyik sarokba helyezett tănyertart6b61, illetve, a viz szamăra, a masik sarokba
helyezett padb61 âllt. A btifen cseszek es băgrek alltak. A tanyertart6ra es a
tâlal6ra sok, kezzel festett, egetett agyagb61 keszi.ilt tanyert helyeztek. A talal6
melle, a falra akasztottâk a konyhai fogast. Az elvâlaszt6 falra. tulajdonkeppen
a mestergerendâra, akasztottâk a ,Jazekak polcât".
A fustnek kitett reszbe helyeztek a naponta, stiteshez es fozeshez
hasznălt fazekakat es lăbasokat. Ha folneztink a nyitott kemenybe, az osszes
bemutatott gazdasăghoz hasonl6an, eszrevehetjtik a kotelezoen folszerelt rudakat.
amelyekre a diszn6văgăskor keszitett hust es kolbaszt akasztouak fi.istolni.
Meg kell itt jegyezntink a gazdasăg hăztartăsi leltarban szereplo. zold
zomancos es T6tkoml6sra oly jellemzo agyagedenyeket, hiszen a falu a masodik
vilăghaboruig hires kerămiakeszito kozpont volt.
A szelessegben epftett pitvar, az alfoldăn, a ket lak6szobat valasztja el.
l. ,,A szep szobânak" vagy a tisztaszobanak. amelyben a csalad
legertekesebb târgyait tartottâk, ugyanolyan felosztasa van, mint a szep hâznak
a românoknâl: a bal sarok az âggyal; regen a haz asszonyânak anyagi helyzetet
az âgyra helyezett es esetenkent a mennyezetig folducolt, gazdagon dfszftett
pârnâk mutattâk. (35. âbra) Ez azonban nem egy szokvânyos. alvâsra hasznalt
âgy volt, ebbe csak a gyennekâgyas asszonyt fektellek a nasznagyok es a rokonok
fogadasakor. Az ăggyal szembeni sarokban volt a sarokl6ca, elotte pedig a nagyon
szepen kidolgozott es diszes asztal es karosszek-fotel. A kemence mellett volt
egy kore fon6d6 pad, amelyen a gazda uit es beszelgetett a vendegekkel. (34.
ăbra)

A hăznak ebben a reszeben fogadtăk a vendegeket, itt zajlottak a csalădi
elet fontos esemenyei: sztiletes, eski.ivo, temetes.
2. A hăts6 szoba vagy „kis-szoba" a val6di lakresz, itt elt es toltotte
mindennapjait a csalăd. Az elso helyiseg masa, azzal a kulonbseggel, hogy a
tisztaszobâban talâlhat6 uj es gazdagon dfszftett butorok helyett, itt szokvânyos
butorzat van.
Szinten ide helyeztek a szovoszeket, a hâzi ipar Jegfontosabb eszkozet.
Az ebben a szobaban levo kemence archaikusabb fonnăju, annak ellenere, hogy
volt padja, amelyre a csalâdtagok leulhettek.
A lakreszbol a kamrăba, onnan pedig az istall6ba jutunk. Osszessegeben,
a hăzat, hosszusăgban, a mellekeptiletekkel egytitt epitettek foi, az udvaron
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talalhato a gabona raktarozasara alkalmas labas kotarka. A kotarka lâbai a talajtol
szamitva 40-50 cm magasak voltak es a szellozest biztositottak. A falak favaza
van, a nyilasok vesszofonatbol keszilltek. Egyszer egy evben, betakaritas elott
lefestettek.
Ez a szlovak tipusu szallashaz, amely tulajdonkeppen azonos a romanok
vagy magyarok szallashazaival, hiven ti.ikrozi tulajdonosanak anyagi helyzetet.
Pecskan a legnagyobb szallas a Ponta csalade volt es a Battonya fele
vezeto uton, a 3. szam alatti tarlon helyezkedett el. 60 „Pont ugy nezett ki, mint
egy ha:. nyitott tornaccal, ha:wl, pitvarral, hats6 hazzal, kamraval, ugyanugy,
mint a falubeli haz. " 61 Folytatolagosan volt egy folyosoja, egy masik kamraja,
egy 12 fos istalloja, padlasa, kolnaja, a szena raktarozasara es a diszn66lak
reszere kialakitott hosszabb kolnaja.
Az istall6 a haz vegen volt es a lovak es tehenek reszere alakitottak ki.
Ezeken kivi.il, a Hedeşan csalad juhokat tartott. Az allatok mindig a szallason
maradtak, noha a faluban is volt egy 8 fos istallojuk, aho! a fogatot huzo lovakat
tartottak. A gyerekek jartak az allatokkal a tarlora, annak ellenere, hogy volt
szolgajuk, egy idoben szolgalojuk es kanaszuk is.
A masodik vilaghaboru utan, a kommunizmus beallasakor, Romaniaban
kulakoknak (romanul, ,,chiabur") tekintettek oket, juhaikat elvittek hagatasra,
Magyarorszagon nem is kaptak vissza oket.
Pecskarol a hatari dulokre lehetett jutni es onnan, a kisuton el lehetett
erni a szallashoz. Ezt a ket vilaghaboru kozott epitettek es a tulajdonban levo
fold kozepen volt. A szallas mogott voltak a gyilmolcsos: birsalma-, eper-, korte, barack-, cseresznyefa ăsszesen tăbb mint 60 ar foldăn.
Telen disznot vagtak, a kolbaszt, a hust es a szalonnat, pedig a
nagykamraba akasztottak. A kiskamrakban tartottak a kompotokat. A szâllas
fele vezeto utacska menten levo foldon zellert, makot, krumplit, hagymat
tennesztettek, es aho va a kovetkezo evben buzat vetettek. .. Nagyon )6 volt a
s:allason ". 62
Nem mindenkinek volt szallasa, de sokan vannak olyanok, akiknek
mind a roman, mind a magyar reszen volt egy-egy. Itt letezett egy iskola is,
ahova a magyar szallasosok gyerekei jârtak; az epi.ilet ma is letezik, de atalakitottak
szallashazza.
A Chevereşan csaladnak is volt egy szâllâsa, a falutol nem messze, az
Arad fele vezeto uton es, gazdag emberek leven, sok foldjilk is volt. ,,Ok viszont

nem nagyon /aktak oft, volt szolg3Jik ''. 63
A româniai szâllâshâzakat, a mezogazdasâgi terilletek noveleset celzo
kommunistâk rendeletere lebontottâk, megszakitva igy egy hagyomânyos
letfonnât.
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4. A HAZZAL KAPCSOLATOS SZOKĂSOK
A lak6hazat kozos erofeszites anin epitettek foi, hiszen ez az az epi.ilet
amely menedeket nyujt a csaladnak, itt zajlik a csalad elete. Az epi.iletet tart6sra.
2-3 generaci6nak, azaz I 00-150 evre terveztek.
Kutatasaink soran, feljegyezti.ink a haz tart6ssagaval kapcsolatos
szokasokra vonatkoz6 nehany jelentos aspektust, amelyeket. az adatkozloink
altal szolgaltatott inforrnaci6k alapjan mutatunk be az elkovetkezokben.
A begyiijtott elbeszelesek szerint Pecskan, az epi.ilet sarkaiba apr6penzt
tettek es a falba egy ladaba zart csirket epitettek be; val6sziniileg mindegyiknek
a haz megerositeseben es tart6ssaganak biztositasaban volt szerepi.ik. <,.I
Mehkereken az volt a szokas, hogy a haz talapzatanal elastak egy
kakasfejet, a kakas tobbi reszet, pedig megettek. Az epftmeny sarkaihoz egy
vastag vesszot tettek, amelyik a fal sarkat vezette (formazta meg), ehhez
vekonyabb vesszoket kotottek, amelyek sukknyi fold egesz teri.iletet beboritottak.
hogy „nehogy szetma/jon, ha ver az eso''.0 -'
Amikor foltettek a cserepet. a gazda ajandekokat vett a rokonoknak es
mesterek felesegenek: ingeket, sapkat, zsebkendot stb. A tetovazra az
ajandekokkal egyi.itt egy faagat es egy i.iveg (romanul „iagă") palinkat tettek.6('
Az epi.ilet befejezesekor egy „balt". ,.tancat" rendeztek a lakasban. A
padl6ra foldet es pelyvat sz6rtak, amelyet a tancol6k letaposlak a labukkal. A
mulatsag vegen visszahoztak a hazba a szekeket, agyakat, asztalokat. Îgy a
jar6feli.iletet nem padl6, hanem dongălt fold fedte.
A csalad haram generaci6b61 allt: nagyszi.ilok, szi.ilok es gyerekek.
Azokban az esetekben, ahol ket testver ugyanabban a ketszobas es ki.ilonbejaratu
hazban - ikerhaz Avram Iancuban - lakott, altalaban a kisebbik fiue marad a
sziiloi haz. ,,Amiota vilag a vildg" a legkisebb gyermek orokli a hazat es azzal
egyi.itt a kotelesseget, hogy oregkorukban szi.ileirol gondoskodjek. Ha lany volt,
a vo koltozott oda es egyiitt viseltek gondjat a szi.iloknek. 67

IV. KOVETKEZTETESEK
Az altalunk kutatott tersegek figyelmesebb vizsgalata soran, a mar
emlitett foldrajzi ki.ilănbozosegekbol ad6d6 eltereseket, de a belso ter
strukturajab61 es annak felosztasi, berendezesi m6djaib61 ad6d6 hasonl6sagokat
is megfigyelhettiik.
A modemizaci6s folyamatok es a varosok altal, elsosorban az alfoldi
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teleptilesekre gyakorolt, de a hegyvideken is eszlelheto hatasok kăvet
kezmenyekent, megvaltozott a hagyomanyos belso ter, amelynek helyet atvette
az elso helyre a csalad kenyelmet, illetve a lak6ter boviteset helyezo uj meglatas.
(36. abra) Ez a tenyallas az epitesi technikak es epitoanyagok egysegesiteset
eredmenyezi, de ugyanakkor elken1lhetetlentil a hagyomanyos hazepitesi m6d
eltiinesehez vezet. Anelktil, hogy elleneznenk az uj tamogatasanak sztiksegesseget,
ugy gondoljuk, hogy a reginek is megvan a maga szerepe a nepi epiteszetben,
es ennek ertelmeben, meg kell orizntink, konzervâlnunk kell azert, hogy a hâznak
egy „mâsik" kepet, ertelmezeset is fel tudjuk mutatni.
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PRILEJ DE CUNOAŞTERE ŞI CONVIEŢUIRE
(JUDEŢELE ARAD - BEKES)

lumea
la

Istoricul Fernand Braudel în remarcabila sa lucrare „ Mediterana şi
În epoca lui Filip al II-iea" spunea în capitolul referitor

.mediteraneană

munţi:

marea istorie. atât povenle cât şi avantajele e1;
misiunea să amestece la
locuitorii Înălţin11Jor cu cei ai ţinuturilor din câmpie." 1

,, ... muntele
ori le

refuză

acceptă şovăind Şi totuşi viaţa Îşi asumă

nesfârşit

La finalul aceluiaşi capitol autorul concluziona :
„ Între câmpie şi munte opozljia este deci şi o problemă de vârstă
istorică.

Studiile agrare ne-au Învăţat să distingem în Europa Centrală şi
vechi de cele noi; Atland şi Neuland din lucrănle
istoricJ/or şi geografi/or gennam; cele dintâi cucen"te de agricultorii neofitici,
iar celelalte desţelenite de colonizarea medievală şi modernă. ' 1
Occidentală pământunle

Judeţele

Arad şi Bekes, situate din punct de vedere geografic unul în
prelungirea celuilalt, alcătuiesc împreună o microzonă în care formele de relief
predominante sunt tocmai câmpia şi muntele. Câmpia perfect plană care prin
defileul Crişului Alb spre Depresiunea Gurahonţ pătrunde destul de adânc în
Munţii Zărandului şi Munţii Codru-Moma, iar pe de altă parte Munţii Apuseni
(aflaţi la graniţa de est a judeţului Arad) care prin prelungirea Munţilor Zărandului
se termină brusc în Podgoria Aradului, de unde atotputernică devine din nou
câmpia.
Deşi , la o primă vedere, datorită formelor de relief atât de contrastante
ale celor două judeţe, am fi tentaţi să credem că ele au avut o evoluţie separată,
una specifică zonei de câmpie ,iar alta zonei muntoase, lucrurile nu stau în
realitate chiar aşa.
E adevărat că în decursul istoriei cele două judeţe au făcut parte din
aceeaşi monarhie, dar ele au fost totuşi despărţite administrativ. Ceea ce le-a unit
însă în timp au fost drumurile de la munte spre câmpie şi de la câmpie spre
munte, târgurile şi schimburile comerciale.
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Studiul de faţă îşi propune ca plecând de la o cercetare istoricoetnografică efectuată în 9 localităţi din cele două judeţe, să demonstreze că a
existat un contact şi un schimb economic în permanenţă între regiunea muntoasă
şi cea de câmpie. Localităţile alese pentru cercetare au fost Avram Iancu, Vidra.
Măgulicea (zona de munte a judeţului Arad)şi Micherechi. Aletea (Elek).
Totkomlos (judeţul Bekeş-câmpie).
Trebuie precizat de la bun început că cercetarea etnografică a putut
reconstitui viaţa socio-economică a acestor aşezări doar pentru ultimii 80-100 de
ani, în timp ce istoria prin sursele şi izvoarele la care apelează poate pătrunde
mai adânc în trecut. Perioada pe care se va insista mai mult în studiu. datorită
relatărilor directe obţinute de la diferiţi subiecţi din localităţile cercetate va fi
ultima sută de ani.

SITUAŢIA

SATELOR DE MUNTE

Localităţile Avram Iancu, Vidra, Măgulicea. aparţin de comuna
Vârfurile. Sunt sate formate din mai multe crânguri . fiecare crâng purtând
denumirea familiei care l-a întemeiat (ex. Avram Iancu este format din crângurile:
Miclăneşti, Dumuţeşti, Nistoreşti, Vâjdeşti. Gruiu. Dulălău. Băceşti. Tomeşti.
Glemeia, Oceni, Checheş; satul Vidra din crângurile: Mihuţeşti, Mădereşti, Boteşti
- Todereşti, Zbeguleşti, Costeşti, Ioneşti Petrişoreşti; satul Măgulicea d111
Româneşti, (Floreşti şi Rusuleşti), Nemniş, Ghileşti, Delani).
Sunt sate de munte unde ocupaţia principală este creşterea animalelor.
Agricultura a fost slab reprezentată în trecut deoarece pământurile nu erau fertile. Alte ocupaţii care aduceau venituri importante erau şi sunt şi astăzi, cultivarea
pomilor fructiferi, uscarea poamelor, făcutul ţuicii, lucrul la pădure.
În urma patentelor imperiale din 1853 şi 1854 care desfiinţau iobăgia,
satele din zona de munte, printre care şi Avram Iancu, Vidra şi Măgulicea au
fost împroprietărite cu păduri composesorale. Ele se aflau în proprietatea satului
şi puteau fi exploatate doar în comun. Reforma agrară din 1921 a reconfirmat
aceste composesorate ( Măgulicea avea 783, 128 iugăre, Vidra- 653,529 iugăre,
Avram Iancu împreună cu Vârfurile avea 1536, 198 iugăre ). 3
Pădurea era foarte importantă în viaţa comunităţii, prezenţa lemnului
de diferite esenţe, mai ales gorunul (stejarul ) fiind o sursă importantă de venit.
Traian Mager, un om al locului, descrie astfel pădurile din zonă:
„ Până pe la mijlocul secolului trecut (secolul XIX n.n.) codni de

gorun

stăpâneau

în

aşa măsură

regiunea, încât ogoarele cu
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aşezănle omenşti

se inlăţişau ca mici poiene ale unui unic imens codru de gorun. Generaţia
mea, inainte cu 50 de am; am ajuns să vedem cum satele erau despărţite unele
de altele prin păduri de gorun. Chiar grupele de case, ,, Crângunle" erau
izolate prin pâlcuri de goruni'. 4 (Foto 1,2)
Prezenţa

lemnului a dus şi la apariţia meşteşugurilor legate de prelucrarea
acestui material: rotari, cioplitori în lemn, dulgheri, dogari, furcaşi.
Satul Avram Iancu s-a specializat chiar în fabricarea unui anumit tip de
produs din lemn: furcile pentru fân. Este singurul loc din Munţii Apuseni şi din
zona de vest a României unde se fabrică asemenea furci. Toate cele trei sate
Măgulicea, Avram Iancu şi Vidra excelează şi prin confecţionarea de cozi pentru
unelte, coase, sape, mături de mesteacăn.
Satul Vidra era şi el specializat în uscarea poamelor. Cuptor pentru
uscat poame exista aproape la fiecare casă. Se uscau mere, pere şi prune care
apoi se foloseau fie pentru alimentaţia proprie, fie se comercializau în satele de
câmpie. Tot aici s-a mai produs şi var.
Este evident că aceste meşteşuguri au apărut datorită materiilor prime
existente în zonă şi necesităţilor localnicilor, dar ele s-au dezvoltat mai ales
pentru că reprezentau o sursă de venit sigură într-o zonă unde viaţa era foarte
aspră şi sărăcăcioasă.
Situaţia socio-economică

a satelor din această zonă de munte, la
începutul secolului XX era deosebit de tristă. Industria de prelucrare a lemnului
exploata pădurile în mod sistematic mai ales după terminarea căii ferate AradBrad la 1896.Au fost instalate după aceea şi căi ferate cu ecartament îngust care
se întindeau ca o pânză de păianjen în întreaga zonă transportând trunchiurile
de copaci. 5
Populaţia satelor de aici era foarte săracă, industria casnică rezumânduse la meşteşuguri primitive. Pământul era neproductiv, sătenii fiind nevoiţi să
trăiască doar din ceea ce valorificau mergând cu căruţele la câmpie (produse din
lemn, fructe, var, ţuică.).
În perioada dintre cele două războaie mondiale starea de sărăcie a
regiunii Munţilor Apuseni (şi partea din judeţul Arad, vecină cu aceşti munţi )
au atras atenţia autorităţilor române care după o cercetare atentă a satelor de aici
au lansat o serie de proiecte cu scopul de a le îmbunătăţi situaţia economică.
Merită a fi amintite câteva dintre ele.
În anul 1928, autorul lucrării IndustriIJe săteşti in raport cu localizarea
marii industrii, Oreste A. Anastasiu referindu-se la bogăţia de materii prime
care se găsesc în apropierea satelor(mai ales a celor de pe valea Crişului Alb)
spunea:
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„În primul rând trebuiesc tn1111se ateliere ambulante in Munţii
Apuselll; unde o meserie atât de tradrjională ca cea a mo,tilor. nu trebuie
părăsită din pricina preocupănlor noastre de altă natură. căci altminteri vor
părăsi şi mo,tii munţii şi vor lua calea oraşelor sau ceea ce este incă mai r,iu.
calea străinătă,tii.În Mun,tii Apuseni acolo unde există popul,1ţi,1 cea mai
compactă de dogari. de spătarr; de pietrari. trebuie să trimitem ,1teliere
ambulante, ba chiar şcoli elementare de meserii pentru ca mo,tri să perlec,tioneze
vechrle lor fâbricate, ba să fie illljia,ti in alte ramuri ale industriei lemnului"''
El mai propune introducerea curentului electric în munţi dezvoltarea şi
dotarea industriei casnice cu motoare şi utilaje noi, reduceri pe calea ferată
pentru moţi, să se ia măsuri ca marfa produsă de săteni să fie primită în magazine pentru a putea fi vândută mai uşor, să fie scutite de taxe pentru import şi
micile industrii. 7
În aceeaşi idee, profesorul Alexandru Alimăneşteanu în lucrarea,
Organizarea muncii rurale, calculează de-a lungul unui an, câte zile din an sunt
efectiv ocupate cu munca câmpului de către ţăran.Din totalul de 365 se scad
zilele de sărbătoare, de târguri şi zilele de iarnă din noiembrie p,ină la sfărşitul
lunii martie. Ajunge la concluzia că zilele în care ţăranul nu lucrează la câmp sau
la pădure sunt într-un an în număr de 115. Aceste zile ar putea fi utilizate pentru
practicarea unei industrii casnice profitabile care să mărească bugetul familiei."
În anii 1932-1933, prof. Dr. Sabin Opreanu, constată în zona Crişului
Alb (şi în localităţile Avram Iancu, Vidra, Măgulicea) o variaţie mai mare decât
în orice loc din Munţii Apuseni a diferitelor meşteşuguri, situaţie pricinuită de
nevoia de a trăi. 9 Pricinile sărăciei le pune pe seama crizei mondiale, a devastării
pădurilor, a legiuirilor proaste în domeniul industriei miniere, a repatrierii
emigranţilor.

O altă cauză este orientarea economică a populaţiei din Munţii Apuseni
spre câmpia Tisei. Din cele zece căi ferate care au legătură cu Munţii Apuseni,
şapte coboară spre Câmpia Tisei. Satele din Munţii Apuseni nu reuşesc să-şi
producă grânele de care au nevoie şi pentru a le obţine sunt nevoite să practice
trocul cu locuitorii câmpiei. Acest troc s-a practicat şi în trecut, produsele muntelui
fiind schimbate pe cele din câmpie, dar după 1918 câmpia care a rămas României
nu mai poate absorbi toate produsele muntelui şi mai ales braţele de muncă. 16
Ca urmare propune şi el câteva soluţii pentru Munţii Apuseni:
1 Ridicarea nivelului lor cultural;
2 Construirea de drumuri şi căi ferate care să facă legătura şi cu Podişul
Transilvaniei;
3 Intensificarea industrializării munţilor;
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4 Să li se dea moţilor piaţă de desfacere atât în interior cât şi în
străinătate pentru produsele lor;
5 Un plan de colonizare a elementelor provenite din suprapopularea
regiunii; 11
În vara anului 1933 primul ministru de atunci al României, Alexandru
Vaida-Voevod îi însărcinează pe dr. Ion L. Ciomac şi pe Valeriu Popa-Necşa să
facă o cercetare asupra stărilor economice din Miunţii Apuseni.Cercetarea se
desfăşoară timp de trei ani şi cuprinde 276 de sate dintre care 16 sunt din judeţul
Arad (au fost incluse şi satele Măgulicea,şi Avram Iancu). Concluziile finale
sunt publicate în volumul Mun,tii Apusem; cercetări asupra stărilor economice
din Mun,tii Apuseni. Este o lucrare deosebit de complexă, de fapt o monografie
( actuală la vremea aceea ) a Munţilor Apuseni. Cartea începe cu descrierea
geografică a Munţilor Apuseni, a faunei, florei şi se continuă cu prezentarea
populaţiei, a situaţiei agricole ( suprafaţa terenurilor, a pădurilor, a semănăturilor)
, felul proprietăţii, pomicultura, creşterea animalelor. Unele capitole se referă la
ocupaţii, la reforma agrară în Munţii Apuseni, la industrie ( mori, industria
lemnului, alte industrii, la colonizarea locuitorilor din munţi ). Ultimul capitol
propune câteva soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei din zonă, soluţii care vizează
agricultura cu ramurile ei, pădurile, vânatul, industria casnică, căile de comunicaţii,
minele un sistem funcţiomal cooperatist şi nu în ultimul rând turismul despre
care autorii spun:
„Regiunea extrem de pitorească a Munţilor Apuseni, oferă prilejuri
nemărginite pentru dezvoltarea turismului. De pe urma acestuia în alte ţări s-a
dezvoltat acea industrie hotelieră care este foarte bănoasă. Îmbunătăţindu-se
căile de comunicaţie şi prin electrificare, turismul va progresa de la sine într-o
măsură pe care nici nu ne-o putem imagina. ,, 12
În aceeaşi perioadă apar şi broşuri care încearcă să popularizeze în
satele de munte diferite culturi agricole rezistente la condiţiile de mediu din
regiune. Mai mult decât atât, camera de comerţ Arad cumpără în comuna
Gurahonţ ( la 20 de km de satul Avram Iancu) un conac cu pământul din jur.
Aici cultivă experimental cereale care să fie model pentru moţii din zonă. Tot
aici, moţii sunt învăţaţi să cultive cereale după metode ştiinţifice şi moderne. Se
fac de asemenea cursuri de cultură cetăţenească şi specializare profesională _B
Alte broşuri se referă la pericolul depopulării munţilor, la exodul rural.
D. R. Ioaniţescu, autorul broşurii Exodul rural identifică două feluri de depopulări:
a) una naturală (fiziologică) şi b) una cu caracter patologic. Despre aceasta din
urmă atrage atenţia că reprezintă un pericol pentru economia naţională deoarece
poate duce la crize economice şi perturbări sociale cu consecinţe dezastruoase. 14

262
https://biblioteca-digitala.ro

specială la zona de munte autorul spune: ,,Este de reţinut că in toate
care au avut mari domenii forestiere şi care printr-o exploatare rapace
le-au distrus, s-a produs pauperizarea uneia din cele mai viguroase p,1turi
agricole ( populaţia montagnardă) care a pornit fn masă dtre câmpie (
oraşe) pentru a nu pieri de foame·: ... "Rămân la munte numai cei care pot să
şi asigure existenţa pe calea meşteşugunlor rurale sau a creşterii a1111w1lelor
, ocupaţii reduse, care nu pot reţine decât un infim număr de muncitori
agricoli .., 15

Cu referire
ţănle

După cum se vede din bogăţia de broşuri şi publicaţii interbelice care
au ca subiect soarta satelor de munte din zona Apusenilor, aceasta a reprezentat
o problemă naţională. Câteva dintre măsurile preconizate în aceste publicaţii au
fost luate încă din anii '30. Ele se referă la protecţia pădurilor, exploatarea lor
raţională şi reîmpădurirea suprafeţelor exploatate, înfiinţarea de şcoli, cămine
culturale şi cabinete medicale.
Statul român a eliberat, pentru moţii care călătoreau în ţară. un „ carnet
de moţ „ care le conferea unele gratuităţi şi avantaje. (ane.rn - copie xerox după

carnetul de moţ}
Din păcate izbucnirea celui de-al doilea război mondial a dus la stab'llarea
luate în perioada interbelică.
După război, satelor din această zonă le-a fost aplicată de către regimul
comunist o cruntă lovitură şi anume confiscarea pădurilor composesorale care
au intrat în proprietatea statutului.
Pe întreaga durată a epocii comuniste , căruţele moţilor puteau fi văzute
plecând din satele de munte, spre câmpie, luârid „Calea Aradului" , ,,Calea
Orăz1i' sau „Calea Timişan/' pentru a schimba produsele lor pe cereale .
După revoluţia din anul 1989 s-a pus problema retrocedării pădurilor,
lucru care s-a şi înfăptuit. Pe şoselele moţilor se văd din ce în ce mai puţine
căruţe, ele fiind înlocuite de maşini. Locul căruţei a fost luat de automobilul
ARO cu remorcă preferat de moţi. În satele Avram Iancu , Vidra, Măgulicea,
frecvenţa sa este egală cu cea a căruţelor înainte de primul război mondial.(/oto

măsurilor

nr.3)

SITUAŢIA SATELOR DE CÂMPIE
Aşezările

de câmpie, datorită situării lor într-o zonă deschisă au avut
mai mult de suferit în decursului istoriei. Populaţia localităţilor din câmpie a
funcţionat în timp ca un barometru : în perioadele de pace creştea, iar în perioade
tulburi , de nesiguranţă şi violenţe scădea. Aşa s-a întâmplat şi în timpul celor
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150 de ani de stăpânire otomană asupra Ungariei şi a părţii de vest a comitatului
Arad.
După eşecul armatei otomane, sub zidurile Vienei în anul 1683, lucrurile
se schimbă. Câmpia începe să devină un teritoriu sigur, iar populaţiei existente
aici i se adaugă printr-un program raţional de colonizare susţinut de Curtea de
la Viena , colonişti din toate colţurile imperiului.
În prima jumătate a sec. XVIII sunt aduşi colonişti germani la Elek
(Aletea), slovaci la Totkomlos , sârbi la Pecica şi Turnu, în a doua jumătate a
sec. XVIII vin maghiari la Pecica, români la Micherechi , maghiari la Peregu
Mic. Un secol mai târziu, la jumătatea sec. XIX cehi şi slovaci se stabilesc la
Peregu Mare.
Pământul era roditor, iar cei care îl lucrau erau pricepuţi, astfel că
rezultatele muncii lor nu aveau să întârzâie. O descriere a domeniului ducelui
Rinaldo de Modena (care se întindea în jurul localităţilor Zărad şi Ineu) din
prima jumătate a secolului XVIII, ne ajută să ne facem o idee asupra bogăţiei
câmp1e1:
„Moşiile

camerale modeneze - arădene se numără cu drept cuvânt
printre cele mai frumoase, mai rodnice şi mai sănătoase ţinuturi din lume şi
există imperii colosal de mari , care nu s-ar putea mândri cu această fen'cită
aşezare geografică şi cu această extraordinară bogăţie a naturh întrunită
aici pe o Întindere de aproximativ 60 mile pătrate'.
16

Din punct de vedere geografic acest domeniu se învecinează cu
de care ne ocupăm în acest studiu (Pecica, Turnu, Peregu Mare,
Micherechi, Elek şi Totkomlos) dar cu siguranţă descrierea bogăţiilor sale este
valabilă şi pentru ţinuturile din vecinătatea imediată.
Lucrurile nu s-au schimbat nici un secol mai târziu, când documentele
vorbesc despre producţii mari de grâu şi de porumb, răspândirea largă a plantelor
industriale cum ar fi rapiţa, cânepa; de bune recolte de legume: cartofi, morcovi,
varză. 17 De altfel, bunul renume al producţiilor mari de cereale, în această zonă
s-a păstrat până în zilele noastre. El a constituit dintotdeauna un miraj pentru
populaţia muntelui care cobora periodic cu produsele sale pentru a le schima pe
bucate.
Dar pe lângă agricultură, care era ocupaţia principală, în satele din
câmpie se practicau şi diverse meşteşuguri. O parte din aceste meşteşuguri erau
locale şi apăruseră în urma necesităţilor comunităţii (fierari, rotari etc.), dar altele
au fost aduse de către colonişti. Aşa s-a întâmplat la Totkomlos unde slovacii
au adus cu ei meşteşugul olăritului şi cel al cojocăritului, meşteşuguri care s-au
păstrat până spre zilele noastre. 18 La Pecica, meşteşugarii erau împărţiţi în bresle,
localităţile
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o parte care deserveau sectoarele productive (fierari, dogari, rotari etc.). iar alţii
trebuinţele personale (cizmari, croitori etc.). 19
Perioada dintre cele două războaie mondiale este una de prosperitate
pentru agricultorii din câmpie. Regimul comunist care a urmat, a procedat şi în
câmpie, exact ca şi în cazul moţilor de la munte cu pădurile, intervenind brutal
în viaţa ţăranului prin confiscarea pământului şi înfiinţarea cooperativelor de
producţie.

După anul 1989 pământul a fost retrocedat, dar cei 45 de ani de
comunism au bulversat puternic satele de câmpie. Mulţi dintre locuitorii de aici
au plecat la oraşe, casele lor rămânând goale ( aşa cum s-a întâmplat în Peregul
Mare unde peste I 00 de case au rămas nelocuite. iar 60% din populaţia comunei
este în vârstă de peste 65 de ani).
În Ungaria , unde regimul comunist nu a fost atât de dur. lucrurile stau
mai bine. Dovadă este satul Micherechi care în ultimii 25 de ani a prosperat
spectaculos, ocupându-se de cultivarea castraveţilor şi ardeilor în sere. Iniţial
castraveţii şi ardeii s-au produs în cadrul C.A.P.-ului, dar oamenii au încercat şi
acasă. Primele reuşite i-au încurajat astfel că în prezent marea majoritate a
sătenilor se ocupă cu această activitate. 20 (foto nr. 4)

Oameni, munte

şi

câmpie. Nevoia de Întâlnire

Produsele câmpiei - cerealele, legumele - sunt vitale pentru locuitorii
muntelui. Din Avram Iancu, Vidra, Măgulicea sau din orice alt sat de munte,
"pădureml' cum îi numesc locuitorii câmpiei, străbat sute de kilometri pentru
a-şi procura "bucate". Acestea le procură fie făcând troc (schimb) între produsele
lor (mere, prune, pere, produse din lemn, var, mături) cu cele ale ţăranilor din
câmpie (grâu, porumb, orz), fie angajându-se ca slujbaşi la diferiţi proprietari de
terenuri agricole, plata muncii lor făcându-se în bucate. O altă metodă era cărăuşia,
adică angajarea munteanului cu calul său pentru a face cărăuşie în schimbul
"bucatelor".
Oamenii câmpiei nu-i resping însă pe aceşti moţi săraci. Dacă pentru
moţi "bucatele" sunt vitale şi pentru locuitorii câmpiei sunt vitale unele produse
ale muntenilor. De pildă, materialele de construcţie cum ar fi scândurile, coamele
de la casă, varul, valorează foarte mult aici. Apoi fructele, fie ele proaspete sau
uscate, măturile de mesteacăn, furcile, scările, ciuberele şi butoaiele, doniţele,
toate au mare căutare în această zonă. Trocul se practică aici de când lumea.
Avantajul celor din câmpie este că schimbul se face la ei acasă fără să fie nevoiţi
să călătorească prea mult. Dar şi muntenii sunt avantajaţi. A călători înseamnă
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a vedea multe lucruri (şi bune şi rele), a cunoaşte multă lume şi mai înseamnă şi
o ascuţire a minţii.
Unul dintre principalele locuri de întâlnire între munteni şi locuitorii
câmpiei este târgul.

Târgul
Târgurile se ţineau de obicei în localităţi importante şi erau legate de
anumite sărbători sau evenimente. La târg se valorificau o serie de produse care
treceau de limita necesităţilor producătorului. Tot târgurile atrăgeau şi meşteşugari
atât localnici cât şi din localităţi mai apropiate sau mai îndepărtate.
Târgul în sine era un prilej de sărbătoare (uneori era chiar ţinut în zile
de sărbătoare), prilej de întâlnire cu persoane cunoscute, de schimburi de opinii
şi de informaţii.
Pe baza unui chestionar, prof. Alexandru Alimăneşteanu (în lucrarea
Organizarea muncii rurale, 1927) face inventarul zilelor din decursul unui an
în care un agricultor este ocupat cu munca câmpului sau este în zile de sărbătoare.
Ziua de târg (sau piaţă) este trecută în categoria zilelor de sărbătoare. 21
O imagine a târgurilor din secolele XVII - XVlll în comitatul Aradului
ne oferă Gheorghe Ciuhandu în cartea sa Românii din Câmpia Aradului de
acum două veacun". Aflăm astfel că Ineu! avea un târg foarte vestit încă din
secolul XVII. Veneau aici comercianţi din Oradea, Beiuş şi Debreţin. 22
În secolul al XVIII-iea numărul târgurilor a crescut, situaţia lor în
comitatul Aradului fiind următoarea:
- din anul 1702 Aradul avea dreptul să ţină trei târguri mari pe an.Foarte
importante erau târgurile de la Sfântul Petru şi Pavel în iunie şi Sfântul Dumitru
în octombrie).
- pe luni, târgurile se succedau, în comitat, în felul următor:
- Ianuarie - târguri la Şiclău şi Ineu;
- Februarie - la Şiria, Zărand, Chişineu;
- Martie - la Ghioroc, Arad;
- Aprilie - la Radna, Şiclău;
- Mai - la Şiria, Şimand;
- Iunie - la Zărand, Chişineu;
- Iulie - Şiclău, Arad, Ineu;
- August - Chişineu, Şiria, Zărand;
- Septembrie - Şimand, Ghioroc;
- Octombrie - la Radna, Ineu, Şiclău;
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- Noiembrie - Arad, Şiria;
- Decembrie - la Zărand, Chişineu. 2-'
Importante erau şi târgurile de la Sarkad şi Salonta unde mergeau
locuitorii Micherechiului.2-1 De asemenea, un târg foarte mare era la Aletea.
Germanii stabiliţi aici erau foarte bogaţi ceea ce a făcut ca şi târgul ţinut aici să
aibă o importanţă deosebită. Era târg şi de haine, alimente dar şi de animale. Se
aduna toată "varmeghia" (judeţul). Se ţineau aici două mari târguri pe an: de
primăvară - la Sângeorz şi de toamnă - la Sânmihai. 25
La târg la Totkomlos. care se ţinea lunea, se aduna lume foarte multf1.
Veneau aici cu gâşte îndopate care erau cumpărate de evreii de la Mako. Veneau
mai cu seamă cu animale mici deoarece animalele mari erau cumpărate de
precupeţi direct de la producători care le duceau la abatoare. 26
Locuitorii din Totkomlos şi din împrejurimi veneau şi la târg la Arad.
De aici cumpărau multe lucruri care le erau necesare. Exista chiar un transport
de căruţe care se efectua lunar şi care aducea la comandă. de la Arad. ceea cc
doreau locuitorii Totkomlosului. 27 Ei mergeau şi la târgul de la Pecica unde era
o mare piaţă de cai.
Spre sfârşitul secolului al XIX-iea târgurile se concentrează mai mult în
localităţi rurale. Scade importanţa târgurilor din oraşele mari deoarece apare
piaţa oraşului cu o activitate de târg zilnică. Creşte numărul consumatorilor dar
şi al producătorilor locali ceea ce duce la o restrângere a zonei de unde provin
mărfurile. Ţăranii de la depărtări mai mari nu pot veni în fiecare zi la târg.
''În perioada care unnează anului 1886 Începe declinul tiÎrguri/01:

datorat În principal progreselor industriei mari şi generalizării tramporturilor
pe căi ferate. Oraşele man' nu mai sunt in acelaşi timp şi târguri de seamă.
Viaţa târgunlor pulsează cu precădere in lumea satelor. acoperind necesităţile
de schimb ale mediului rural. Există un raport invers proporţional Între
progresele capitalismului şi intensitatea activită,tii târgunlor. E semificativ
că târgunle au o viaţă mai prelungită şi mai intensă in zone ca Munţii
Apusem; Secuimea, Câmpia Transilvaniei; zone mai inapoiate sau, in ultimul
caz relativ izolate, În ciuda poz1jiei centrale, din pricina mijloacelor de
comunicaţie reduse şi de proastă calitate. Nu putem trece cu vederea factorul
trad1jie, care joacă un rol extrem de mare in menţinerea târgurilor, chiar
atunci când rolul şi eficienţa economică a unora din ele s-au şters aproape
complet." 28
Chiar dacă în trecut, datorită slabei dezvoltări a mijloacelor de transport, târgurile aveau un caracter mai mult local, spre sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX, târgurile care şi-au păstrat importanţa atrăgeau participanţi
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de la sute de kilometri. Este şi cazul târgurilor de la Pecica, Totkomlos, Aletea
(Elek), Jula la care puteau fi văzuţi moţii cu căruţele lor venind din munte.Unii
dintre locuitorii de astăzi ai oraşului Elek (Aletea) vorbesc despre prezenţa moţilor
la târgul de aici: " ... Veneau până ce n-o fost gram/ă. Atuncea da. După cum
povestea mama, veneau. Dar din 1925 când s-o pus gram/a, d-atuncea nu

mai veneau. Veneau de la dea/un" că nu-s departe dealurile. Veneau cu oi şi
d-aicea duceau grâu că aicea este mai mult grâu şi orz, bucate. Aici mai tare
după bucate veneau." 29
Târgurile erau, în consecinţă, un loc unde se întâlneau între ei şi oameni
de la depărtări mai mari. Plecaţi cu căruţele pline de produse specifice satelor de
munte pentru a le schimba pe bucate, moţii nu ocoleau nici un târg întâlnit în
cale.Ei cunoşteau foarte bine zilele de târg.
Petrişor Andrei din satul Avram Iancu nu a plecat niciodată la drum
fără să fie pregătit să participe la târguri: ,, .... Am ştiut noi toate târgurile, care

când era, când era la Pâncota, la Ineu.... Luni era la Curtici; marţi la Arad.
miercuri la Pecica, joia la Nădlac, vineri era din nou la Arad (dacă vroiai să
vii la Arad vineri era piaţă. Puteai veni la pia_tă. Da' pântru mere şi de astea
n-am venit io.). Dumunica era pia_tă, da' mai slabă, la Sântana. Nu prea erau
târguri duminică, pântru biserică. Lumea merea la biserică.
Sămbătă la Pâncota era şi vineri la Ineu. Am fost şi în Deta şi în
Ceacova. La Ceacova se /âce târg de ţară. Mergeam cu ruz1; cu oişte, mergeam
la târg. Mergeam câte 4-5 inşi .... care de care erau. •~ (foto nr. 5)
Moţii

nu ocoleau târgurile deoarece pe lângă faptul că aici îşi puteau
valorifica cel mai bine marfa, târgul era şi un loc unde îşi puteau întâlni „ortacii"
şi afla o serie de informaţii. Târgul era un moment important în lungul lor drum
prin ţară.
Mihuţa Gheorghe de 92 de ani, din satul Vidra, îşi aminteşte cum pe
vremea tatălui său, oamenii din sat mergeau cu căruţele la târgul de la Jula:
„Bătrânii

or fost. Numa' că noi în Arad am fost sub stărânirea Ungariei
atuncea. Pă timpu acea/a ne spunea tata că să duce cu mere la fula şi ... nu
ştiu cum îi mai spunea acolo. Ş-acuma dacă mergi la Vărşand, ziua să vede
fula în Ungaria. Acolo.... ce-i? nici un kilometru. "31
Drumurile
Într-o zonă săracă, cu pământ care nu produce aproape nimic, singura
soluţie de a-şi procura cele necesare „traiului vie,tii', cum spun moţii, era
plecatul „în ,tară' sau „ în jos" cu căruţele pline de poame sau produse din lemn
pentru a le schimba pe bucate.
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Acţiunea aceasta era denumită de ei foarte simplu: ,,dmmălif', iar
este „în jos" sau ,Jn ţarii' către „ calea Aradului", ,.calea Orăzil',
,,calea Timişonl' (în trecut exista şi „calea Juli,'', ,,calea Şărcadului' etc.).
Scopul acestei acţiuni este şi el foarte simplu, dar vital: ,,câştigarea traiului vieţii".
Pe ei se denumesc „drumeţi', iar în lungile lor călătorii, departe de familie,
fiinţele cele mai apropiate le erau caii (la care ţineau foarte mult), iar casă le era

direcţia

căruţa.

şi

de JO ori meream tnjos. Amu
nu pot mere nici de două oâ. Şi mai mult de I O ori pe an meream . .... Stăteam
două săptămâni de regulă. da• am stat şi o lună. Mai cumpăran1 var de-acolo
de la bihoreni şi meream cu el până cătă Timişoara. Caraş. Prima dată am
mers cu mătuâ La 12 ani am mers prima dat,i. Singur am mers. Tat;i naveam. Am mărs cu oameni care erau mai vechi; cunoşteau drumu·. Mergeam
şi 7-8 căruţe dup-olaltă. Şi mai multe. Când mergeam la Pâncota spre Sântana
erau câte 15 căruţe. " 32
Mergeau de mai multe ori pe an:,. ....

Pentru unii dintre moţi vârsta la care plecau pentru prima dată cu
căruţa era fragedă: Negru Nicolae din satul Poiana a plecat la 12 ani, Gheorghe
Cosma din Avram Iancu la 14 ani; Mihuţa Gheorghe din Vidra la 15-16 ani,
Petrişor Andrei din Avram Iancu la 18 ani.
Plecau ori singuri ori cu vecini sau ortaci. Petrişor Andrei povesteşte:

,, ... mergeam „în jos" şi cu oişte de căruţă. cartofi. mătun; cozi de sapă. de
furcă, scânduri. Plecam seara sau dimineaţa. Mergeam pe timpurile de
pnmăvară până toamna.Cum iţi venea să pleci aşa plecai; in mai. aprilie.
martie. Mergeam catre Nădlac, Ceacova, şi la Carei am fost, la Oradea .... şi
în părţile astea am fost. .... mergeam cam câte 2-3 laolaltă aşa. Mai mergeai
uneori şi singur. Plecai; numa' mai găseai ortaci p 'acolo, că erau destui. Alţii
mergeau, alţii veneau. " 33
Giurgelea Traian din Avram Iancu mergea

şi

singur, dar a fost

şi

cu

soţia:

,, Mergeam şi singur şi cu mai mulţi ... şi cum să nimerea. .... şi cu vecini
de p 'acle. ... Jo mergeam incontinuu, cum îi ş-amu! (iarna n.n.). Ş-amu mergeam.
Şi iama. lama cu mere, alte cele, .... cu mătun; cu rude, .... cu multe fel un?~

În timpul celui de-al doilea război mondial deoarece bărbaţii erau plecaţi
pe front s-au înregistrat cazuri în care au „drumălif' şi femeile. Este şi cazul
soţiei lui Mihuţa Gheorghe care, în perioada cât soţul a fost plecat pe front, a
„drumălif' singură. A fost de 9 ori până la Nădab cu mere. Uneori lua cu ea şi
fetiţa. 35

să

Când se pleca la drum, un lucru foarte important era ca la căruţă totul
fie în ordine. Căruţa nu lipsea din nici o gospodărie şi acest fapt a dus şi la
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încurajarea şi perpetuarea unor meşteşuguri în sat cum ar fi rotăria şi fierăria. Atât
în Avram Iancu cât şi în Vidra şi Măgulicea existau câte 4-5, uneori chiar mai
multe, ateliere de rotărie şi fierărie. Căruţa era realizată în întregime în astfel de
ateliere. Uneori se confecţiona de către acelaşi meşter atât partea lemnoasă cât
şi cea din fier.
Căruţa

Vechiul tip de căruţă era aproape în totalitate din lemn. Roţile erau
din lemn de frasin iar spiţele din lemn de salcâm. Butucul roţii era
şi el din lemn de frasin. Era strunjit la un strung de lemn. De el se prindeau
spiţele. Roţile din spate ale căruţei erau mai mari având 12 spiţe prinse în 6
obezi (câte două spiţe la o obadă), în timp ce cele din faţă erau mai mici (10
spiţe prinse în 5 obezi). Obezile erau strânse în final într-un cerc din fier.
Osiile carului au fost la început din lemn fiind apoi înlocuite cu cele din
fier. Loitrele erau părţile laterale ale carului de care venea prins „ierneul" - un
acoperiş peste căruţă cu scopul de a adăposti de vreme rea atât oamenii cât şi
marfa. Iemeul, confecţionat la început din împletitură de papură a fost apoi
înlocuit cu pânzâ ţesută în război. Pentru a-l feri pe cel de la cârma căruţei de
ploaie, iemeul avea şi o apărătoare rabatabilă care acoperea întreaga „targă" din
faţa căruţei. (,,targă"= locul din faţa căruţei de unde erau conduşi caii. Targa
era utilizată şi pentru donnit). 36
De la sfârşitul anilor '60 roţile de lemn ale căruţelor au fost înlocuite
cu cele de cauciuc iar căruţa se va numi „ştraf".
Procedeul de confecţionare al căruţelor era în mare măsură acelaşi atât
în satele de munte cât şi în cele din câmpie. Problemele care se iveau la căruţă,
de-a lungul drumului de la munte spre câmpie, puteau astfel fi foarte uşor
remediate. Fiecare localitate prin care treceau moţii avea cel puţin un atelier de
rotărie sau fierărie.(foto nr. 6)
Preţul unei căruţe era destul de mare. De obicei materialul îl procura
comanditarul. Doar legatul unei căruţe costa cât preţul unei vaci. Dacă se mai
plătea şi lemnul, preţul ieşea mult mai mare. ,,.... Ţin minte că asta era . .....
confecţionate

După

ce o murit tata am făcut o căruţă. Legatu' fierarului costa cam o vacă
atunci ...... numa' legatu· căruţei Şi lemnu' .... ştiu c-am dat şase saci de
cereale la omu' care mi-o făcut lemnu'." 37 (foto nr.7,8)
în bani sau în produse şi exista şi posibilitatea ca cel care
comanda căruţa să fie aşteptat de către meşter cu plata: ,, Era pă aşteptate. No!
Îi spuneai: mă Ioane; mă maistore! N-am banii tă,t' sau n-am bam; poţi să mPlata se

făcea
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aştepţi până mă

oamenn,

aşa

mai duc o dată-n jos, ori până vand vaca cee,1? S,i-n,te!egeuu
cum ..... făceau treaba unu' cu altu'. 'Js
Marfa care se transporta

După ce căruţa era pregătită să reziste la un drum lung, era apoi înd1rcată
cu marfă pentru târguri sau pentru satele din Câmpie. Încărcătura sau marfa
purta numele de „tărhat".
Merele erau mai multe soiuri de mere: ionatane, batule, connoşe,
şiculane, mere-verzi şi mere-pere. Ele se duceau spre câmpie toamna şi iarna.
Erau soiuri rezistente care ţineau până primăvara târziu. Muntenii le păstrau în
căpiţele de fân sau uneori în livadă acoperite cu un strat gros de frunze.
Prunele erau şi ele de mai multe soiuri: prune roşii. prunc ringlote
(altoite), prune bistriţe, prune cărăndane, prune albe. Trebuia o mare atenţie
când se mergea cu prune. În căruţă se punea un strat de fân . apoi un strat de
prune care se acoperea cu un strat de frunze de ferigă, apoi din nou prune
acoperite cu frunze de ferigă. Prunele trebuiau vândute în 2-3 zile pentru cfl
altfel începeau să curgă şi să fermenteze. Cele mai bune soiuri de prune erau
prunele bistriţe şi cele albe.
Poamele uscate. Dintre prune, cele mai bune pentru uscat sunt prunele
bistriţe şi cele albe pentru că nu sunt aşa de zemoase. Ele se usucă imediat după
ce au fost culese ca să nu se înmoaie. Se usucă cu tot cu sâmbure.
Merele sunt bune pentru uscat toate soiurile. Ele vin însă tăiate în două
sau în patru ca să le pătrundă mai bine căldura.
Şi perele se pot usca dar tot tăiate.
Toţi cei care au mers la târguri cu poame sunt de părere că se câştigă
mai bine aşa decât cu fructele proaspete dearece poamele uscate dacă se spală
cu apă caldă şi se bagă în saci, ele se umflă.
Uscatul poamelor se face pe cuptoare speciale. Este vorba de un cuptor
format din 4 pereţi de împletitură de nuiele lipită cu pământ sau, mai nou, din
piatră şi cărămidă. Deasupra pereţilor se pune o leasă împletită pe care se aşează
fructele. La baza cuptorului, printr-un orificiu special amenajat se face foc.
Fructele se usucă la foc încet şi se iau pe măsură ce fiecare fruct este gata (unele
se usucă mai încet, altele mai repede). Poamele uscate rezistă şi cinci ani fără
să se strice. Ele se pot consuma şi uscate, dar se pot şi fierbe obţinându-se o
supă gustoasă. Se mai folosesc şi ca hrană pentru animale, fiind chiar mai mai
bune decât cele prospete. 39 (foto nr.9,10)
Furcile din lemn. Furcile se confecţionează în satul Avram Iancu, sat
renumit din acest punct de vedere. Confecţionarea lor presupune un lung şir de
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operaţiuni,

toate foarte dificile. Furcile se fac din lemn de frasin prelucrat prin
cioplire, strunjire şi tăiere cu unelte speciale.(foto nr. 11) Pentru obţinerea unei
cozi drepte şi a braţelor arcuite, furcile trebuie fierte în apă şi apoi prinse pe nişte
suporturi speciale şi ţinute mai multe ore într-o afumătoare încălzită cu jar.(foto
11rl2) Îndreptarea lor se face la cald şi este ultima fază a procesului de fabricaţie,
dar şi cea mai periculoasă pentru că furcile se pot rupe în orice moment.
Furcile au mare căutare atât la câmpie cât şi în zona de deal sau de
munte. Ele sunt foarte uşoare putând fi mult mai lesne de mânuit decât furcile
din fier sau din alte materiale.
La Avram Iancu, la Vidra şi la Măgulicea se mai fac şi cozi de sapă,
de coasă, greble de diferite dimensiuni toate acestea luând şi ele drumul târgurilor
şi satelor de câmpie.
Scândun; lea,tun; coame pentru acopen;rnnle caselor - se lucrează
la Avram Iancu şi au căutare pe piaţă. În trecut asemenea materiale de construcţie
erau duse până în Ungaria. Multe case din localitatea Totkomlos au acoperişurile
construite din materialul procurat de la moţi. 40
Ruzile de căruţă - erau confecţionate aici şi erau duse mai ales la
târguri anuale, aşa cum era cel de la Ceacova (Banat). Se mai duceau şi sănii
din lemn folosite pe timpul iernii la transport.
Varul - de obicei se cumpăra din satele din judeţul Bihor specializate
în obţinerea acestui material. Este vorba de satele Călugări şi Izbuc. Se cumpăra
la un preţ avantajos şi se vindea dublu.
Şi în satul Vidra au existat două cuptoare de var. Unul dintre ele este
în ruină, semn că a funcţionat cu mult timp în urmă, dar celălalt este în stare
bună. Aici s-a obţinut var până în urmă cu doi ani. (foto nr. 13)
Materia primă pentru obţinerea varului lipseşte în Vidra. Ea era adusă
de la carierele de piatră de var din judeţul Bihor şi era prelucrată aici. Atâta timp
cât materia primă se procura uşor, din producerea şi comercializarea varului se
scotea un câştig destul de bun. 41
Mătunle se confecţionează acasă. Meşteşugul este larg răspândit în
cele trei sate. Aproape la fiecare casă există câte cineva priceput la făcutul
măturilor. Ele se fac din nuiele de mesteacăn.(foto nr.14)
Măturile nu au constituit niciodată principalul fel de marfă dus cu
căruţa. Ele se puneau mai la urmă în funcţie de locul rămas în căruţă.
În cele trei localităţi cercetate nu s-au făcut spre vânzare scări, doniţe,
butoaie sau ciubere. Aceste produse erau specialitatea moţilor din interiorul
Munţilor Apuseni.
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Pregătirea căruţei

pentru drum

Pentru un drum de cel puţin două săptămâni, căruţa trebuia pregătită
cu mare atenţie. Dacă era iarnă se ivea o problemă în plus şi anume hrana cailor.
În căruţă trebuia găsit loc pentru tăn şi pentru abrac care să ajungă pe perioada
drumului. Pe timp de vară hrana cailor nu era o problemă deoarece puteau paşte
pe marginea drumului. (În perioada interbelică a existat o lege care prevedea ca
din 1O în 1O kilometri să fie lăsată pe o distanţă de I kilometru iarbă necosită
- ,,iarba moţilor'' - special pentru caii moţilor. Această reglementare era trecută
şi în carnetul de moţ.)
Pe lângă marfa care urma să fie transportată cel care pleca la drum
trebuia să se îngrijească şi de nevoile sale personale. Foarte importantă era
bunda sau bituşa rară de care nu se putea pleca la drum. Bituşa era confecţionată
din 7 piei de berbeci şi acoperea trupul omului în întregime. Se făcea din piele
de berbec deoarece aceasta era mai tare şi nu pătrundea apa prin ea. Bituşele
erau făcute de meşteri din satul Delani (jud. Bihor) şi vândute la târguri pe un
preţ bun, valoarea uneia fiind egală cu o jumătate de vacă.(joto 11r. 15)
Se mai punea apoi mâncarea pentru drum: desagi cu pâine. făină.
slănină,sare, boia, olul cu apă, ţuică. Se lua şi un ghiob (vas din lemn cu capac)
pentru lapte.
Pentru gătitul mâncării se folosea o „capr/i' (un suport din fier pe care
se punea oala în care se gătea, în aşa fel încât sub ea să poată fi făcut ş1
întreţinut focul), lăboşiţa în care se făcea mâncarea, cuţitul, lingura. Nu lipsea
lămpaşul şi pentru a se apăra - toporul.
Foarte important era şi „ghiobul" pentru schimb care era de fapt măsura cu care
se dădeau merele contra grâne.(foto nr. 16)
Când marfa şi lucrurile personale erau pregătite se putea pleca la drum.
Au existat cazuri când muntenii şi-au luat cu ei şi câini de pază care i-au însoţit
pe întregul traseu.(foto nr.17)
Drumălitul

Se pleca în orice perioadă a anului fie vară, fie iarnă, dar în alegerea
traseului se ţinea cont şi de marile târguri care ar putea fi întâlnite pe drum.
„Plecam de la Avram Iancu: luam drumu' Aradulw; spre Arad. De aici
incepeam aşa: de la noi la Gurahonţulw; atuncea ButeniI; venea Ineu/, Pâncota.
Şina, Arad. De la Arad mergeam ori cătă Nădlac, on" mergeam la Banat.
Dacă mergeam la Banat - treceam la Aradu' Nou cătă Banat (cătă Timişoara).
Dacă mergeam cătă Nădlac luam drumu' Nădlacului. 42
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,, . . .. La Carei luam drumu' Orăzii.... Drumu' Orăzii îl luam de la
Bocsig şi mergeam spre Salonta. Şi de la Salonta mergeam spre Oradea. De
la Oradea dacă voiam să mergem, mergeam cătă Carei - încolo, p 'aclo pă
sate. " 43

De regulă traseul era următorul: de la Avram Iancu, Vidra sau Măgulicea
spre Gurahonţ - Sebiş - Ineu (de la Ineu - Bocsig se putea lua spre Oradea)
- Pâncota ( de aici se putea merge şi spre Sântana) - Arad. De la Arad erau trei
direcţii: Timişoara, Nădlac, Curtici. Până la Nădlac (circa 180 Km) se ajungea în
trei zile, media fiind cam de 60 km pe zi (uneori se mergea şi noaptea).
Pentru a nu obosi caii era necesar ca din I O în I O km să se facă câte
un popas. Cam la 20 km aceştia era hrăniţi, iar după încă trei sau patru erau şi
adăpaţi.

Pe vreme rea se adăposteau împreună cu caii şi cu căruţa la colne
special amenajate pentru cei care drumăleau. Astfel de colne existau la Mocrea,
la Seleuş, la Şiria. În cazul în care vremea rea îi prindea în sate, cereau adăpost
la oameni. Plata pentru adăpost era fixă: - 2 ghioabe de mere de persoană. (Asta
era înţelegerea).
Au fost şi cazuri în care vremea rea i-a prins în plin câmp fără nici o
posibilitate de a se adăposti. În aceste condiţii caii au fost hrăniţi în „targa'
(partea din faţă a căruţei - care era folosită şi ca pat pentru cel care drumălea).
Orice vreme ar fi fost, caii trebuiau hrăniţi. ,, ... Aşa erau caii de obosiji săracii
că numa' le dădeai să mânce şi nu mai făceau nimic. Nici nu le dădeam să

mânce

să

se sature - numa' hai la drum.

Aşa

erau de schingiwji

săracii

"4-1

Greutăţi întâmpinau şi drumeţii. Au fost ani grei (mai ales începutul
anilor '50) când se răbda foame. ,,Atunci nu căpătaipainenicipă bani. Mureai

de foame cu banii-11 bu;:,u11a1: "45
,,Io trei zile n-am mâncat dărab de pită, numa' biscwji... până nu
mai puteam merge pă jos de slab. Biscwjii nu mi-i mai trăbuia şi n-am
mâncat pită.... Şi dete Dumnezău că mă muşcă un câ1ne-n C:ă1JJ1niş. Rupse
pantalonii de pă mine şi mă-mpăcai cu muierea ceia (proprietara câinelui
n.n.) pă două pite negre. " 46
De regulă îşi făceau singuri de mâncare. ,,Mâncare ne făceam. Aveam
o capră de fier cu trei picioare. Făceam foc şi 1n jumătate de oră erau cartofii
făcuţi gata. Făceam mâncare pă dunga drumului Ne strângeam doi-trei ..
mergea unu' după lemne şi imediat era gata. Aveam laboşe, blid .. tot. imediat
unu' tăia clisă în cratJjă, altu' făcea focu, altu' curăţa cartofi. imediat era
gata." 47
Existau şi momente grele care însă trebuiau depăşite: ,,Prin sate, seara
când era vremea cme1, venea un miros de prăjeală, de mâncare, de credeam
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că leşin.

Cum aş fi mâncat şi io. No! Mă uitam cătă oameni pă geam. cum sii
vedea de la lampă, cum 1s la masă in casă.... Io!? Hai drace. pă drum t;ită
noaptea. " 48
Ajunşi

în sate moţii se despărţeau. Fiecare mergea pe câte o stradă
pentru a-şi vinde marfa: ,, ... Mergeam . ... ne băgam in satu' ista câte 2-3 cu
mere: - No! Tu mei pă strada asta; -tu mei pă asta; - tu pă asta! fntâlnirea
la biserică! Asta era. "49
Biserica aflată în centru satului era punctul de întâlnire în orice localitate.
Apoi plecau împreună spre alt sat.
În localităţi îşi făceau cunoscută marfa strigând: ,.Hai la mere!", .. Hai
I"
• d un.,, , ,. H al. Ia fiurci..,,, , .. H al. Ia matun.
- l" etc.
l a var. , ,, H ai. I a sca11
Uneori marfa se vindea direct din căruţă, alteori căruţa rămânea în
centru şi moţii luau un sac de mere în spinare şi o măsură (ghioaba) mergând
pe străzile localităţilor şi strigând: ,,Hai la mere!". Când tenninau merele dintrun sac se întorceau la căruţă şi luau altul.
Marfa era vândută fie pe bani, fie la schimb pe cereale.În tot acest
comerţ practicat foartă importantă era ghioaba (măsura) cu care se vindea. Existau
măsuri de 5, 10, 15, 20 de litri. Măsurile de 15 şi 20 de litri se foloseau mai mult
la târguri. Gioaba de I O şi de 15 litri se dădea la schimb - mere contra cereale,
iar ghioaba de 5 litri se vindea pe bani.
Pentru a câştiga în acest schimb, moţii au confecţionat o ghioabă care
să aibă gura mai îngustă. De obicei, când se făcea schimbul de produse, cel care
dădea cerealele contra merelor pretindea ca ghioaba cu mere să aibă şi vârf
(merele să fie puse cu vârf). Astfel că la o ghioabă cu gura strâmtă, în vârful ei
încăpeau doar 2-3 mere: ,, ... dacă-i mai strâmtă la gură ghioaba. se câştiga.

Oamenii aveau pretenţia să pui merele cu vârf La o gură strâmtă incăpeau
la vârf doar 2-3 mere. Era câştig. Eram şi şmecheri - dacă o ţineai in căru,tă
câm, la mf;Joc rămânea gol - mai câştigai 4-5 mere. Acela era deţu · nostru." 50
moţii

se

În satele cu populaţie de altă etnie (maghiară, gennană, sârbă, slovacă)
străduiau să vorbească limba localnicilor.
Mihuţa Gheorghe povesteşte cum se înţelegea în Banat cu gennanii:

cu ei : ,,Cât costă?'; cum să zice la mere, la pită. Mai mult
nemţeşte am pnns, numa' acuma am uitat. De prunc mic am prins mai bine." 51
„Ne ştiau â Strigam şi în ungureşte.... Atunci ei te intrebau ,,- Ce
ai baciule?" ,,-Almo" ziceam noi (ziceam că mere)." 52
,,Ştiam să stng - la mere, la pere. Mă-nţelegeam şi cu preţu·. Tenvăţa1; că umblai mult. Ne-nţelegeam şi cu slovacii şi cu nemţii:" 53

„M-am

înţeles

Umblând foarte mult, moţii au ajuns să fie cunoscuţi, să-şi facă şi
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prieteni prin localităţile pe unde treceau. ,,Am umblat mult la Pecica şi la
Nădlac. La Nădlac mai bine de jumătate de sat mă cunoştea." 54 Au fost cazuri
când prieteniile s-au legat atât de puternic încât au ajuns să se viziteze reciproc
în fiecare an împreună cu familiile.
După ce marfa adusă a fost vândută pe bani sau schimbată pe cereale
moţii se întorceau la munte. Uneori însă ei se orientau şi în funcţie de diferite
situaţii. De pildă s-a întâmplat când ei au speculat lipsa de cereale de pe Valea
Mureşului. Au procedat în felul următor: veneau cu marfa lor în satele de câmpie,
o schimbau pe cereale, apoi cu cerealele mergeau în satele de pe Valea Mureşului
şi le vindeau pe bani. Cu o parte din banii câştigaţi se reîntorceau în Câmpie de
unde îşi cumpărau cerealele necesare. Rămâneau în felul acesta şi cu bani şi cu
cereale. Singurul dezavantaj era că drumul „prin ţară" dura mai mult. 55
Drumălitul presupunea şi o serie de pericole. Plecând de acasă „în
farâ' sau „ în jos" pentru săptămâni întregi, moţii se întâlneau cu diferite situaţii.
Au fost şi vremuri de sărăcie cumplită când „ bucatele" câştigate de ei erau
râvnite de localnici din satele pe unde treceau. Toţi cei care au drumălit îşi aduc
aminte de banda de hoţi care acţiona în jurul localităţii Bocsig.
Cosma Gheorghe relatează despre ceea ce i s-a întâmplat la Bocsig:
„Ş-atuncea ... mă gândesc io şi sară ... cum o fost, aveam nişte cozi
de sapă. Mai rămăsără vreo tn'-patru. Mă gandesc că le pun pă saci, deasupra,
aci .. dacă vine cineva să mă atace să am şi io cu ce mă apăra. Ş-aveam şi
topor. Toporu· era în targă, cwn îi zâcem noi; în şireglă, şi.... no!, io vin pă
cale. Mă uitam cum vine cocia. Era drum de piatră, nu era ca ş-acwna.... La
zarea de la lămpaş îmi pare că văd ceva trecând Vin io atent aşa .... Atuncea
nu era şireglă la cărufă, atuncea era fund drept aşe şi pusă o bâtă aşe pă fund
pnnsă şi băgaţi spini Ca să nu poată să fure nimeni din spate. Şi ca să vezi!,
io din zgomotu · aista a căruţii; io nu l-am auzât cand o făcut spinii 1n lături
Poate-am mai şi clipocit io, nu pot să spun că nu. Numa· aud odată paielen cocie şi când mă uit iaca-un sac tras.( Veneam cătă casă cu rereale - aveam
grâu, porumb - pă schimb de mere). Şi el o făcut gaura ceia pnn spini; în
lături ş-o tras sacu. Şi io numa· văzui sacu· tras pă jwnătate ş-atunci ,,-bă!';
zâc - ,,Ce faci?''Şi luai o coadă de ceia ş-o aruncai drept p-acle. Ş-o căzut,
o scăpat de sac. Io mă ţâpai pă sac. L-am lovit în cap? Nu pot să ştiu! Da·
de sac scăpă.... mă ţâpai pă sac şi trăsăi sacu · napoi şi cu altă coadă ........
nu mă dădui jos că mă temeam, că poate-s mai mulţi şi mă bat. Tommi' spiniinapoi aşe cu coada de la ăsta şi..... fiii'! .. .. suduii io atunci: ,,mama ta „ şi nu
ştiu ce... " că nu umblu io sângur că nu-s stăpân de voi!''.... coraj pă mine
mine... hi! hi! hi!..... Şi nu mai păţâi nimic. Vinii pă marginea Mânerăului
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ş-a ele iacă mai
şi mă pusăi

vro şase căruşe de pă la Brustun; de la Luncşoara .... hărăneau ....
şi io acle, le povestesc ce am păţât... ş-apoi scăpai de vm11

acasă.

' 66
"Da· altu· de la noi; ..... o fost un bă.rtân aşe... io furat desagii: cum
zâcem noi, de ăştia cum duceam merinde... Două străip; adică două stră,ji
da 'erau deo/a/tă aşe... Şi muierea io băgat Într-una plăcintă ;,i-ntr-una pita ,,;;i
carnea şi nu ştiu ce. Şi ăsta ce-o făcut?
O vinit ş-o tăiat cu bâceagu •, de la coviltir, o tăiat acoperişu• cea/a. că era
nişte papură de asta ţesută de femei. O tăiat cu cuţitu· sau cu briceagu ş-o
luat desagii ăia cu mâncarea... şi cum erau ei doi deo/a/tă aşe, o ţâpat mâna
pă unu• . L-o fost trasă. Ăsta o tăiat cu cuţâtu · desaga. O tăiat cu cuţâtu' să
rămână şi la el, la hoţ. Ăsta dincoace: " - Mă! Mă! na p-aiesta cu plăcinta
şi adăp-ace/a cu camea, o fost stngând .. "Aşe o fost lumea. O fost la care
i-o luat cerealele tăte dă pă căruţă. Erau oameni somnoroşi ş-apăi poate mai
şi beau... erau oameni care durmeau greu. Le lua fundu· cea/a dinapoi de la
căruţă ş-apoi tăt fura. ' 57
Orice clipă de neatenţie îi putea costa scump pe drumeţi. S-a întâmplat
le fie furaţi chiar caii.
A drumăli nu era deloc uşor. Aceasta presupunea pe lângă un mare
efort şi o atenţie sporită pentru a se feri de diferitele pericole. Era greu, dar
absolut necesar pentru "câşllgarea traiului viepi."

uneori

să

Concluzii
Diversitatea dintre produsele specifice muntelui şi cele specifice câmpiei
a generat şi în regiunea judeţelor Arad şi Bekes, în decursul timpului, stabiliriea
unor relaţii economice munte-câmpie de lungă durată. Acestea au dus la
dezvoltarea unor mari târguri care mai apoi devin oraşe importante, dar şi la
apariţia unui fenomen interesant cum a fost cel al "drumălitulul' care presupunea
o mişcare temporară a populaţiei din zona de munte spre câmpie, mişcare ce
poate fi comparată cu un fel de mini - transhumanţă.
Pentru a putea vieţui intr-o zonă unde condiţiile climaterice nu permiteau
practicarea agriculturii, populaţia montană a fost nevoită să se orienteze din
punct de vedere economic spre relaţiile cu câmpia. În timp, mai ales după
colonizările din secolele XVIII - XIX s-a format în acest areal o microzonă
complexă atât din punct de vedere etnic cât şi economic. Schimburile comerciale
practicate în zonă au avut ca rezultat o cunoaştere reciprocă şi o întrepătrundere
benefică între populaţia montană şi cea a câmpiei.
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53. inf. Negru Nicolae, 67 ani, sat Poiana Uud. Arad);
54. inf. Cosma Gheorghe, 69 ani, sat Avram Iancu Uud. Arad):
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LISTA FOTOGRAFIILOR
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Satul Avram Iancu - vedere generală;
Satul Vidra - vedere generală;
Automobilul Aro care a înlocuit vechile căruţe;
Cultivarea castraveţilor în seră - localitatea Micherechi;
Zi de piaţă în localitatea Pecica;
Atelier de fierărie şi rotărie din localitatea Avram Iancu (aici se

confecţionează

căruţele);

7 ,8. Confecţionarea roţilor căruţei;
9. ,,Coşeri" - cuptor pentru uscatul fructelor (localitatea Vidra);
1O. ,,Coşeri" - cuptor pentru uscatul fructelor (localitatea Vidra);
I I .Confecţionatul furcilor pentru fân (localitatea Avram Iancu);
12. Confecţionatul furcilor pentru fân - furcile în afumătoare (localitatea Avram
Iancu);
13. Cuptor de var (localitatea Vidra);
14. Confecţionarea măturilor (localitatea Vidra);
15. Bituşă folosită în timpul „drumălitului" (localitatea Măgulicea);
16. Obiecte pentru folosinţa personală în timpul „drumălitului" (localitatea
Poiana);
17. Căruţa pregătită pentru drum (localitatea Măgulicea);
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Sorin

Sabău

A HEGYVIDEK ES AZ ALFOLD KOZOTTI
CSEREKERESKEDELEM
A MEGISMERES ES EGYUTTELES LEHETOSEGEI
(ARAD ES BEKES MEGYEBEN)

„A Foldkozi-tenger es a mediterrăn vilăg II. Fulop koraban" cimu
Femand Braduel egy, a hegyekrc vonatkoz6 rcszbcn kifcjti: ..... a
hegy elutasitja a nagy tortenclmet, annak hătrănyaival es elonycivcl egyetembcn,
vagy ketkedve fogadja el. Az eletnek a kUldetesc megis az, hogy mcgunhatatlanul
osszekeverje a magaslati lak6kat az alfoldon clokkel." 2
E fejezet vegen a szerzo ezt a kovetkeztetest vonja le:
„Az alfold es a hegyvidek kozotti szembenăllăs tchăt egy tortenelmi
korral magyarăzhat6 problema. A mezogazdasăgi tanulmănyok mcgtanitottak
benniinket a regi es uj, kăzep-, es nyugat eur6pai foldek kăzătti kUlănbsegtetclrc,
amit a nemet tărteneszek es geol6gusok Altland-nak es Neuland-nak nevcznck.
Az elobbit a csiszolt kokorszakbeli mezogazdasăggal foglalkoz6k, az ut6bbit amely megmiiveletleniil ăllt - a kozepkori cs ujkori telcpcsek h6ditottăk mcg." 3
Arad es Bekes megye foldrajzi szempontb61 egymăs meghosszabităsăban fekszenek, egyUttesen egy mikroz6năt kepeznek, aho! az uralkod6 tăjat
tortenetesen a hegy es az alfold uralja. A tăkeletesen sik, a Fehcr Kărăs vălgyebol
a honctoi medence fele irănyul6 alfold egyik reszrol egeszen a Zarând, - es
Codru Moma Hegysegekig hatol, a masik reszrol pedig a Nyugati Hegyseg amely Arad megye nyugati hataran fekszik - meghosszabitasăban leva Zarand
Hegyseg lăbănăl fekvo Arad Hegyaljăn hirtelen megtoro hegyek lăbănăl
ujrakezdodik.
Bar elso lătăsra a foldrajzi formăk kiilonbozosegenek okăn, azt
hihetnenk, hogy e ket videk kiilon fejlodesi utat jart be, - az egyik egy specifikus
alfoldit, a mâsik pedig hegyvidekit - a va16sag megis rankcâfol.
Az igazsâghoz hozzâtartozik, hogy e ket megye a tortenelem folyamăn
ugyanahhoz a monarchiăhoz tartozott, adminisztrativ szempontb61 megis el voltak
munkăjăban
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valasztva egymast61. Oket a hegyrol az alfoldre, valamint az alfoldrol a hegyre
vezeto ut, illetve a vasarok es a cserekereskedelem egyesitettek.
Jelen tanulmany arra vallakozik, hogy a ket megye kilenc telepillesen
vegzett tortenelmi es neprajzi kutatasokb61 kiindulva, bebizonyftsa a kapcsolat
es cserekereskedelem alland6 letet a hegy- es sfkvidek kozbtt. A kivalasztott
telepillesek: Avram Iancu, Vidra, Măgulicea (Arad megyei hegyvidek), Mehkerek,
Elek, T6tkoml6s ( Alfold - Bekes megye).
Mar elso perctol kezdve le kell szogeznilnk, hogy a neprajzi kutatas
csak az elmult 80-100 ev tarsadalmi es gazdasagi eletet tudja feltarni a vizsgalt
telepilleseken, szemben a tbrtenelemmel, amelynek tarhaza sokkal melyebben
kepes kutatni a multban. Az adatkozloknek koszonhetoen, a telepillesek elmult
szaz evenek idoszakara terilnk ki reszletesebben.

A HEGYI FALVAK HELYZETE
Avram Iancu, Vidra, es Măgulicea Vârfurile kozseghez tartoznak, es
tăbb reszbol (tobo!, agb61) allnak, mindegyik ag az alapit6 csalad nevet viseli.
(peldaul: Avram Iancu a Miclăneşti, Dumuţeşti, Nistoreşti, Vâjdeşti, Gruiu,
Dulălău, Băceşti, Tomeşti, Glemeia, Oceni, Checheş reszekbol, Vidra a Mihuţeşti,
Mădăreşti, Boteşti - Todoreşti, Zeguleşti, Costeşti, !oneşti, es Petrişoreşti-bol,
Măgulicea pedig a Româneşti (Floreşti es Rusuleşti), Nemniş, Ghileşti, Delani
reszekbol a.li).
Egyes falvakban az allattartas a fofoglalkozas, a fold termeketlensege
miatt a mezogazdasag igen szerenyen van jelen. A gyilmolcsfa-termesztes, a
gyilmolcsaszalas, a palinkafozes, valamint az erdovel vaio gazalkodas voltak a
mult es a jelen jovedelmezo foglalatossagai.
Az 1853-1854-es jobbagyfelszabadftas utan a hegyvideki falvak, mint
Avram Iancu, Vidra es Măgulicea, erdoreszek tarstulajdonosai lettek, ezek a falu
kozvagyonat kepeztek, es csak kozosen lehetett kiaknazni oket. Az 1921-es
agrarreform megerositette a tarstulajdonok letjogosultsagat, ezek szerint
Măgulicea-nak 783,128 holdja, Vidranak 653,529, Avram Iancu-nak pedig
Vârfurile-val egyiltt 1536,198 holdja volt. 4
Az erdo igen fontos helyet foglalt el a kozosseg eleteben, fokent a
tolgy volt az egyik legfobb jovedelemforras.
A kornyekbeli Traian Mager igy irja le a videk erdosegeit:
„Egeszen a XIX. szazad kozepeig a tolgyerdok nagymertekben uraltak
a tajat, az emberek alta! lakott ugarok pedig olyanok voltak, mint apr6 tisztasok
a tolgytengerben. Az en generaci6m (50 evvel ezelott) meg megelte a tolgyerdok
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âltal elvâlaszott falvak lâtvânyât. Săt, a tălgyerdăk meg a hâzcsoportokat is
elvâlasztottâk egymâst6l."5
A fa jelenlete, a fafeldolgozâssal kapcsolatos szakmâk. es ezek
miivelăinek, ugymint bognârok, kâdârok, fafarag6k, âcsok, favilla-keszităk
megjeleneset eredmenyezi.
Avram Iancu peldâul, kimondottan a szenahany6-vill:ik keszftesere
szakosodott. România nyugati reszen es a Nyugati Hegysegben ez az egyetlen
hely, aho! ilyen favillâkat keszitenek. Mindhârom falu. azaz Măgulicea, Avram
Iancu es Vidra is kitiinik a fâb61 keszitett eszkăznyelek gyârtasaban, itt kesztilnek
a kasza es kapanyelek, valamint a nyirfasepriik.
Vidra a gytimălcsaszalasban es a mesz elăallitasban is erdekelt. A falu
minden egyes hâzâban volt a gytimălcs szâritasara, aszalasara szolgal6 kemence.
Almât, kărtet, szilvât aszaltak, majd ezeket elfogyasztottak, vagy az alfoldi
falvakban ertekesitettek. Nyilvanval6, hogy ezek a metersegek a nyersanyagok
megletenek kăszănhetik megjelenestiket. es a megelhetes biztositasa erdekeben
indultak fejlădesnek, egy szegenysegtăl es mostoha eletkori.ilmenyektăl sujtott
videken.
A videk szocialis es gazdasagi helyzete a XX. szazad elejen igen szomoru
kepet mutatott. A fakitennelă ipar tervszeriien aknazta ki az erdăt, foleg az
Arad-Brad vasutvonal 1896 âtadasa utan. A kesăbbiekben meg kisnyomtavu
vasutakat is epitettek, amelyek p6khâl6szeriien hâl6ztâk be a kămyeket. Ezeken
szâllitottâk a farănkoket. 6
A falvak lakossaga igen szegeny volt, a haziipar csak a primftfv
mestersegekre szorftkozott, es mivel a fold termeketlen volt, az emberek
kenytelenek voltak abb61 megelni, amit szekereiken az alfoldre tudtak szallftani.
mint peldaul a faarukat, a gyilmălcsoket, a palinkat.
A ket vilaghaboru kăzătt a Nyugati Hegyseg (Arad megye egyes reszei
is ide tartoztak, hiszen szomszedai e hegysegnek) szegenysege felhfvta a roman
hat6sagok figyelmet is, es hosszu tanulmănyozăs utan szamos tervezetet
dolgoztak ki a tâjegyseg gazdasagi fellendftese erdekeben.
Erdemes nehanyat megemlfteni ezek kozill.
Oreste A. Atanasiu A falusi ipar viszonya a nagyiparhoz (,.Industriile
săteşti în raport cu localizarea marii industrii" -1928) cimii munkâjâban, amelyben
a falvak melletti, de făleg a Kăros-videki nyersanyagok gazdagsâgât emliti, a
kăvetkezăket fejti ki:
,,Elsăsorban vândonniihelyeket kell a Nyugati Hegysegbe killdenilnk,
egyeb elfoglaltsâgaink akân nem szabad elhagynunk a m6cok hagyomânyaihoz
messzemenăen kătădă mestersegeket, mâsktilănben a m6cok a vârosok kedveert
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elhagyjak a hegyeket, vagy ami meg rosszabb, kulfoldre vandorolnak. A Nyugati
Hegyseghez, oda, aho! a legnagyobb tombben elnek bognarok, asztalosok,
k6farag6k, feltetleniil mozg6miihelyeket kell kiildeniink, s6t, elemi inasiskolakat
kell letrehoznunk, hogy a m6cok tokeletesitsek a regi mestersegek tudasanyagat,
valamint, hogy beavassak 6ket mas, a faval kapcsolatos mestersegek
iparăgazataiba. " 7
A szerz6 az aram bevezeteset javasolja, a haziipar motorokkal es uj
gepekkel val6 felszereleset, arkedvezmenyeket a m6cok vasuti utazasahoz,
intezkedeseket azert, hogy a falusiak az altaluk keszitett arukat a konnyebb
ertekesftes vegett raktărakban helyezhessek el, valamint azt, hogy a kisipar is
vămkedvezmenyekben reszesiiljon. 8
Ugyanezt a gondolatsort folytatva, Alexandru Alimăneşteanu professzor
A videki 111u11ka megszervezese (,.Organizarea muncii rurale") cimii munkajaban
kiszamitja, hogy egy paraszt az ev folyaman mennyi tenyleges idot tolt a
foldmiivelessel. A 365 napb61 levonja az i.innep- es vasamapokat, valamint a
novembertol marcius vegeig tarto teii id6szakot. Az eredmeny: a paraszt az ev
115 napjat nem tolti fold- vagy erd6miivelessel. Ezt az id6szakot a hăziiparban
val6 foglalatossăgok tolthetik ki, fgy lehetne novelni a csalădi koltsegvetest. 9
1932-1933 kozott Dr. Sabin Opreanu professzor megăllapftja, hogy a
Korbs-videk (es ide sorolja Avram Iancu-t, Vidrăt es Măgulicea-t is)
mestersegeinek valtozatossaga sokkal jobban hangsulyoz6dik, mint a Nyugati
Hegysegek barmelyik reszen; ez a megelni akarassal magyarăzhat6. 10 A
szegenyseg okait a vilaggazdasagi valsaggal, az erd6k kiirtasaval, a rossz
banyaszati jogrenddel, valamint az emigrănsok visszahonosftăsăval magyarăzza.
Egy masik okkent a Nyugati Hegyseg lakossaganak a Tisza alfoldje fele
val6 gazdasagi orientaci6jat emlfti. A Nyugati Hegyseghez fut6 tfz vasutvonal
kozi.il het a Tisza alfoldjere ereszkedik. A Nyugati Hegysegekben leva falvak
nem tudjak megtermelni az elegendo gabonamennyiseget, igy kenytelenek a
multban is alkalmazott cserekereskedelmet folytatni az alfoldi lakossaggal. A z
1918 utan Romaniahoz csatolt alfold mar nem birja magaba szivni a hegy
termekeit, es az innen erkezett munkaerot. 11
Mindezek ismereteben 6 is nehany megoldasjavaslatot tesz a Nyugati
Hegyseggel kapcsolatban, ugymint:
l.
A kulturalis elet szintjenek emeleset
2.
Az Erdelyi Fennsfkkal val6 osszekottetest, utak, valamint vasutak
epftesevel.
3.
A hegyi iparosftas meggyorsftasat
4.
Az aru eladasara alkalmas helyek letrehozasat az orszagon belul
es ki.ilfoldon.
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5.
A tulnepesedett videkrol erkezo lakossag betelepftesi tervezetet. 12
1933 nyaran, az akkori roman miniszerelnok, Alexandru Yaida-Yoevod
a Nyugati Hegyseg gazdasagi helyzetenek felmeresevel bfzza meg dr. Ion L.
Ciomac-ot es Valeriu Popa-Necşa-t. A kutatas 276 telepi.ilesre terjed ki, amelyek
kbzi.il 16 Arad megyei, es kozbtti.ik ott van Măgulicea es Avram Iancu is. A
vegkovetkezteteseket A Nyugati Hegyseg, kutatasok a Nyugati Hegyseg

gazdasagi helyzeterol (Munţii Apuseni, cercetări asupra stărilor economice
din Munţii Apuseni) cimii munkaban vonjak le. Rendkivi.il osszetett munkar61,
voltakeppen egy akkor igen aktualis, a Nyugati Hegysegrol sz616 monografiar61
van sz6. A konyv elobb foldrajzilag reszletesen leirja a Nyugati Hegyseget,
majd annak noveny- es allatvilagat, bemutatja az itt elo lakossagot, a
mezogazdasagi helyzetet (a fold-, erdo- es vetesi teri.ileteket), a magantulajdonok
milyenseget, a gyi.imolcsfa-termeszest, valamint az allattenyesztest. Egyes
fejezetek a foglalkozasokra, a Nyugati Hegyseg agrârreformjâra, az iparra
(malmok, faipar, egyeb iparâgak, hegyvidekiek betelepftese) ternek ki. Az utols6
fejezet nehany megoldast javasol a videk helyzetenek javft;isara, amely a
mezogazdasag agaira, az erdokre, a vadaszatra, a haziiparra, az osszekottctcsi
hal6zatokra, a banyak egyi.ittes kihasznalasara, es nem utols6 sorban a turizmusra
ter ki:
„A Nyugati Hegyseg festoi tajai, rengeteg lehetoseget rejtenek a turizmus
szamara. Mas orszagokban szallodai hal6zatok jottek letre, rengeteg anyagi
hasznot huzva ebbol az agazatb61. A kommunikaci6s hal6zat javitasaval, valamint
a villamositas megval6sitasaval, a turizmus altalunk elkepzelhetetlen mertekben
fog fejlodni." 13
Ugyanebben az idoben jelennek meg a regi6ban leva, a komyezetnek
ellenal16 mezogazdasagi termekeket nepsziisito fi.izetek. Sot, az Aradi
Kereskedelmi Kamara egy kuriat vasarol a komyekbeli foldekkel egyi.itt az Avram
Iancu-t61 husz ki16meterre fekvo Honcton. Itt kiserleti jelleggel gabonafelekct
allitanak elo, modellkent a tajegyseg moc lakosai szamara. Ugyanitt oktatjak a
gabonatermeles tudomanyos es modern technikait is. Ezenkivi.il polgari
viselkedeskulturat es a meglevo szakmakon beli.iii szakosodast is tanitottak. '~
A hegyek elneptelenedesere, a falusi kivandorlasra figyelmezteto ftizetek
is megjelentek. D.R. Ioaniţescu, a Tomeges falusi kiv{mdorlas (Exodul rural)
cimii brosura szerzoje ketfele elneptelenedest ki.ilbnboztet meg: a) egy
termeszeteset (fiziol6giait) es b) egy patol6gikust. Felhfvja a figyelmet arra,
hogy ez ut6bbi a nemzetgazdasâgra is veszelyt jelenthet, hiszen gazdasagi
vâlsaghoz, valamint târsadalmi forrongâsokhoz vezethet, kăvetkezmenyei pedig
katasztr6fâlisak lehetnek. 15 A hegyvidekrol a szerzo ezt mondja: .,Nem szabad
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elfelejteni, hogy azokban az orszagokban, ahol a kiterjedt erd6segeket tonkretette
a felel6tlen kiaknazas, az egyik legeleter6sebb gazdasagi agat miivel6k retege
elszegenyedett, es az ehhalal elkeri.ilese vegett tomegesen indultak meg az alfold
(a varosok) fele ( ... ) Csak azok maradtak, akik megelhetesilket a falusi mestersegek
miivelesevel, vagy az allattenyesztessel biztositottak. Mas megelhetesi forras
nem leven, a gazdasagi munkaer6-foglalkoztatas igen alacsony." 16
Amint a Nyugati Hegyseg videker61 sz616 ket vilaghaboru kăzătti
brosurak nagy szama is mutatja, a regi6 sorsa nemzeti ilgy volt. Mar a '30-as
evekben is letezek intezkedes-javaslatok. Ezek az erd6k vedelmere, azok racionalis
kiaknazasara, es a kivagott reszek ujraerd6sitesere, iskolak, kulturhâzak, valamint
orvosi rendel6k letrehozasara vonatkoztak.
A român aliam kiadott egy ugynevezett „m6c igazolvânyt", amelyben
bizonyos dfjmentesseget es kedvezmenyeket biztositottak azoknak a m6coknak,
akik az orszag terUleten utaztak.
Sajnos, a masodik vilâghâboru kitărese stagnâlâsra ftelte a ket
vilaghaboru kăzătti id6szak intezkedeseit.
A habaru utan a kommunista rendszer allamositotta a felekezeti
erd6segeket, kemeny csapast merve ezzel a regi6 falvaira.
A kommunista rendszer id6szaka alatt, a m6cok szekereit a hegyr61 az
alfold fele lathattuk vonulni, amint az „Aradi Utvonalon", a „Yaradi Utvonalon",
a „Temesvari Utvonalon" indultak el, hogy gabonara csereljek termekeiket.
A '89-es Forradalom utan felmerillt, majd megval6sult az erd6k
visszaszolgaltatasa. Az utakon a szekerek helyet âtvettek a m6cok alta! leginkâbb
kedvelt ARO tfpusu, utânfut6val ellatott gepkocsik. Avram Iancu, Vidra es
Măgulicea gepkocsiparkja megegyezik az e!s6 vilaghaboru el6tti szekerallomannyal.

AZ ALFOLDI FALVAK HELYZETE
Az alfoldi falvak, mar nyilt fekvesilk okan is sokat szenvedtek a
folyaman. A sikvideki telepillesek nepessege egy barometerhez
hasonl6an valtozott: bekeid6ben năvekedett, a ziirzavaros, bizonytalan,
indulatokkal teii id6szakokban pedig csăkkent. fgy tărtent ez a 150 eves
magyarorszâgi tărăk megszâllâs idejen, amely Arad vârmegye nyugati reszet is
erintette.
1683-ban Becsnel vereseget szenved a tărăk sereg, es ennek
eredmenyekent a vâltozâsok sem maradnak el. Az alfold egy biztonsâgos hellye
tărtenelem
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valik, es a telepillesek a becsi udvar racionalis betelepitesi politikajanak
koszonhetoen, a birodalom minden szegletebol jovo telepesekkel nepesednek
be.
A XVIII. szazad elso feleben nemet telepesek jonnek Elekre. szlovakok
T6tkoml6sra, szerbek Pecskara es Tornyara, a XVIII. szazad masodik feleben
megjelennek a magyarok is Pecskan, a romanok pedig Mehkereken. es szinten
a magyarok Kisperegen. Egy evszazadal kesobb, a XIX. szazad derekan
Nagyperegen letelepednek a csehek es szlovakok.
A fold termekeny volt, a foldet megmunk:ilok hozzaertoek, eppen ezert
az eredmeny sem varatott magara sokaig. Rinaldo de Modena herceg
dominiumanak, amely Zarand es Borosjeno kornyeken fekildt. egy. a XVIII.
szazad elso feleben keletkezett leirasab61 kepet kaphatunk az alfold gazdagsagat
illetoen:
„A modena-aradi kamarai foldbirtok, minden szerenyseg nelkill a vilag
egyik legszebb, legbosegesebb, legegeszsegesebb videkenek mondhat6. Vannak
kolosszalis birodalmak, amelyek megsem dicsekedhetnek ilyen szerencses
foldrajzi fekvessel, es ilyen elkepesztoen boseges termeszeti adottsagokkal. mint
ez a 60 negyzetmerfoldnyi terillet." 17
Foldrajzi szempontb61 ez a dominium szomszedos az altalunk vizsgalt
teleptilesekkel (Pecska, Tornya, Nagypereg, Mehkerek, Elek. T6tkoml6s), es
minden bizonnyal a boseg leirasa ezekre a szomszedos videkekre is
vonatkoztathato.
A dolgok egy evszazad mulva sem alltak maskeppen, a dokumentumok nagy
kukorica es buzatermesrol, az ipari novenyek (repce, kender) elterjedeserol,
boseges zoldsegtermesrol (krumpli, repa, kaposzta) tesznek emlitest. 18 Egyebkent.
a băseges gabonatermes j6hire a mai napig megmaradt, es a hegyi emberek,
akik az arucsere miatt jottek a hegyrol az alfoldre, mindig is csodalattal adoztak
neki.
A mezăgazdasag - az alfoldi fofoglalkozas - mellett egyeb
mestersegekkel is talalkozhatunk. Ezek a helyi mestersegek a kozosseg
sziiksegletebăl (kovacsok, bognarok) sziilettek, de jelen voltak a betelepitett
lakosok alta! hozottak is. A mai napig megorzădtek T6tkoml6son a szlovakok
alta! meghonositott mestersegek, mint a fazekassag es a szucs-mesterseg. 19
Pecskân a mesterek cehekbe tomărilltek, egy resziik a termelă szektort szolgalta
ki (kovacsok, kâdarok, bognârok), mâsok pedig a szemelyes szilksegleteket
(csizmadiâk, szabok, stb.). 20
A ket vilaghaboru kozotti idăszak felviragzast hozott a fold muveloinek,
viszont az ezt kăvetă kommunista rendszer ugyanugy, mint a mocok esteteben
is, kimeletlen m6don elkobozta a foldeket es letrehozta a termeloszovetkezeteket.
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'89 utan visszaszolgaltattak a foldeket, de a mult rendszer alaposan
felforgatta az alfoldi falvak eletet. A falusiak nagyresze a varosokba koltozott,
hazaik pedig i.iresen maradtak, mint peldaul Nagyperegen, ahol szaznal is tobb
haz maradt lakatlanul, a lakossag 60 %-a pedig 65 ev feletti.
Magyaroszagon a kommunista rendszer nem volt ennyire drasztikus,
ott a dolgok jobban allnak. Pelda erre Mehkerek, amely az elmult 25 evben
komoly felviragzast mutathat fel a meleghâzi uborka es paprikatermesztesben.
Eredetileg a teeszekben folyt az uborkatermesztes, de az emberek otthon is
megpr6balkoztak annak eloallitasaval. Az elso sikerek eredmenyekent, ma mar
a lakossag nagy resze ezzel foglalkozik. 21

A hegy, az alfold es az emberek. A talalkozas sziiksegessege
Az alfold termekei - a gabonafelek, a zoldsegek - letszi.iksegletet
jelentenek a hegyi emberek szamara. Avram Iancu-bol, Vidrab61, Măgulicea-b61
es mas hegyi falvakb61 az „erdolak6k" - ahogy az alfoldiek neveztek oket -,
tăbbszaz kilometert tesznek meg, hogy hozzajussanak az „elelemhez", akâr
arucsere utjan (almât, szilvat, kărtet, fatennekeket, meszet, sepriit csereltek az
alfoldiek buzajara, kukoricajara, arpajara), akar ugy, hogy szolgalatba âlltak
foldtulajdonosokhoz, es munkâjukert cserebe „elelmet" kaptak. Egy mâsik
m6dszer a hegyi ember 16val egyutt tărteno alkalmazâsa volt, es az aru- valamint
szemelyszallftasra alkalmazott ember „elelemben" kapta a fizetseget.
Az alfoldiek nem utasftottak el ezeket a szegeny m6cokat. A m6cok
szâmâra az „elelem" letszi.ikseglet volt, viszont a sfkvideki ember szamâra is
letszi.iksegletet jelentettek egyes hegyvideki tennekek, mint peldaul a tetogerendâk,
valamint a mesz. Ezen kivill nagy kereslete volt a gyilmălcsoknek, legyenek
azok frissek vagy aszaltak; a nyirfasepriinek, a villânak, a letrânak, a csebernek
es a hord6nak, a sajtârnak. A cserekereskedelem, ami6ta vilâg a vilâg, resze
ennek a videknek. Az alfoldiek elonye mindebben az, hogy nâluk tărtenik az
ârucsere, nem kell messze utazniuk. De a hegyvidekieknek is megeri, mar csak
azert is, meri az utazâsok folyamân rengeteg dolgot (rosszat is, j6t îs) tapasztalnak,
rengeteg emberrel talalkoznak, es meg az elmeji.ik is elesedett.
A hegyi es alfoldi emberek legfobb talâlkozâsi pontja a vâsar.
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A va.sar
A vasart altalaban a fontosabb telepi.ileseken tartjak, rendszerint
valamilyen i.innepen vagy egyeb alkalommal. A vasaron azokat a termekeket
ertekesftettek, amelyek a tennel6k nelki.ilăzni tudtak. A văsărok a helyi es a
mâshonnan erkez6 kisiparosokat is vonzottâk.
A va.sar maga is egy i.innep volt (nem ritka, hogy egy i.innepen tartottak).
alkalom a talalkozasra, velemeny-, es infonnaci6cserere.
Egy kerd6iv alapjan Alexandru Alimăneşteanu professzor A l'ideki
munka megszervezese ( .. Organizarea muncii rurale"- 1927) cimu munkajaban
kiszâmitja, hogy egy paraszt az ev folyamăn mennyi tenyleges id6t tolt a
foldmuvelessel, es mennyi az iinnepnapok szama. A pi aci ( vasari) nap
i.innepnapnak szamft.22
A XVII-XVIII. szazadi Arad varmegyei vasarokr61 Gheorghe Ciuhandu
nyujt attekintest a Romanok az aradi a/ro/don ketsza.z evve/ eze/6tt ( Românii
din Câmpia Aradului de acum două veacun) cimii munkâjaban. Ebb61 a
munkâb61 tudhatjuk meg, tăbbek k6z6tt azt is, hogy Borosjen6nek igen hires
vâsâra volt mar a XVII. szazadt61 kezdve, Vâradr61, Belenyesr61, valamint
Debrecenb61 is erkeztek ide keresked6k. 23
A XVIII. szazadban Arad vănnegyeben a văsarok szama megn6tt, es
a k6vetkez6keppen alakult:
-1702-tol Arad hărom nagy văsar megtartăsăra volt jogosult. A
legfontosabbak a juniusi, a Peter-Pal napkor. valamint az okt6beri
Demeter-napkor megtartott vasarok.
- H6napokra lebontva a vasarok az alabbiak szerint kc)vetkeztek:
Januăr - Sikl6 es Borosjen6
Februăr - Vilăgos, Zarănd, Kisjen6
Marcius - Gyorok, Arad
Ăprilis - Radna, Sik16
Majus - Vilăgos, Simand
Junius - Zarănd, Kisjen6
Julius - Sikl6, Arad, Borosjenă
Augusztus - Kisjenă, Vilagos, Zarand
Szeptember - Simand, Gyorok
Okt6ber - Radna, Borosjen6, Sikl6
November - Arad, Vilagos
December - Zarănd, Kisjen6 24
A sarkadi es nagyszalontai vasărok is fontosak voltak, ide a mehkerekiek
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jartak. 25 Szinten jelentos vasart tartottak Eleken, hiszen az itt letelepedett nemetek
igen gazdagok voltak, ami emelte a văsar jelentoseget, aho! ruhat, elelmet, âllatokat
is lehetett vâsarolni. Ezeken a vâsarokon gyiilt ossze az egesz vârmegye. Ket
jelentos vâsârt tartottak itt: egyiket tavasszal, Szent Gyorgy napjân, a mâsikat
osszel, Szent Mihalykor. 26
A hetfon megrendezesre keriilo t6tkoml6si vâsâron igen sokan gyiiltek
ossze, fokent tomott libâkat adtak el a mak6i zsid6knak. Jottek kisâllatokkal is,
mert a nagyâllatokat a viszontelad6k egyenesen a tenyesztotol vettek, hogy
aztân tovâbbadjak a vag6hidaknak.27
A t6tkoml6si es komyekbeli lakosok az aradi vâsarrra is eljârtak, es itt
is a szukseges dolgokat vâsâroltâk meg, sot volt egy havi szekerjârat, amely
Aradr61 T6tkoml6sra szâllitotta a lakosok alta! igenyelt termekeket. 28 A
t6tkoml6siak a pecskai 16piacot is utbaejtettek.
A XIX. szâzad vegetol a vâsârok a falvak fele helyezodtek. A napi
piacok megjelenesevel a varosi va.sar elvesztette jelentoseget. Megnovekedett a
lakossâg es a helyi termelok szâma, a tâvolabb lak6 parasztok pedig nem
engedhettek meg magunknak, hogy mindennap jelen legyenek a piacon.
„ 1886 utân megkezdodik a vâsârok hanyatlasa, koszonhetoen az ipari
fejlodesnek es a vasuthal6zat elterjedesenek. A nagyvârosokban mar nem tartanak
jelentos vâsârokat. A vasâr a falvakban alakul ki, a falusi cserekereskedelmi
igeny kielegitesere. Egy forditott fejlodest lathatunk a kapitalizmus es vâsâr
kozott. Fontos megjegyezni, hogy a vâsâr az elmaradottabb, izolâltabb,
infarstrukturâlisan elmaradt videkeken (Nyugati Hegyseg, Szekelyfold, Erdelyi
medence) hosszabb ideig es eroteljesebben voltjelen. Nem szabad elfelejteniink
a hagyomânyt, amely akkor is fontos szerepet jâtszott, amikor a văsar mar
szinte teljesen elvesztette jelentoseget es hatekonysâgât, es igy segitette megorizni
a vâsâr letet. " 29
A mult hiânyos kozlekedesi infrastrukturâja es a vâsâr helyi jellege
ellenere, a XIX. szâzad vegen es XX. szazad elejen a jelentosegiiket megorzătt
vâsârok meg mindig tobbszâz kilometerrol is vonzottâk a vâsârl6kat. Ilyenek
peldâul a pecskai, a t6tkoml6si, az eleki es gyulai vâsârok, aho! meg a hegyrol
szekerekkel levonul6 m6cokat is latni lehetett. A mai Elek lakosai igy emlekeznek
a m6cokra: ,, .. .Jottek, addig, amig nem volt hatâr. Akkor, igen. Ahogy anyâm is
mesei te, jottek. De 1925 utân, miutân meghuztak a hatart, akkor mar nem jottek.
A dombokr61 jottek, mert nincsenek messze a dombok. Birkakkal jottek, es
innen buzat vittek, mert itt sok a buza meg az arpa, az elelem. Ide inkabb az
elelemert jottek."
A vâsâr voltakeppen a messzirol jott emberek talalkozasi helye is volt.
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A hegyi termekekkel megrakott moc szekerek, az elelemre vaio csere remenyeben
nem hagytak ki egyetlen utbaeso vasart sem, joi ismertek a vasamapok rendjet.
Az Avram Iancu-i Petrişor Andrei nem ment el soha anelki.il, hogy ne
keszi.ilt volna fel az osszes vasarra: ,, ... Tudtunk mi minden vasart, melyik mikor
van, mikor van Pankotan, mikor van Borosjenon. Hetfon Ki.irtoson, kedden
Aradon, szerdan Pecskan, csi.itortokon Nagylakon, Penteken megint Aradon (ha
Aradra akartal jonni, johettel, mert penteken piac volt. De almaval es ilyesmikkel
nem en jottem). Vasamap is volt piac, Szentannan, de joval gyengebb. Nem volt
vasârnap piac, a templom miatt. Az emberek templomba mentek. Szombaton
Pankotan volt, es Penteken Borosjenon. Dettan es Csakovan is voltam. Csakovan
orszâgos va.sar volt. A rokonokkal mentUnk, a nyajakkal, mentUnk a vasarba.
Negyen, oten is menti.ink ... kinek mi volt a dolga." 30
A mocok nem keri.iltek el a vasârokat, hiszen az âruertekesftes mellett.
itt meg târsaikkal is talâlkozhattak, es ezâltal szâmos informaci6hoz jutottak. A
va.sar egy igen fontos âllomâst jelentett az orszagban vaio utazasaik sorân.
A 92 eves vidrai Mihuţa Gheorghe meg emlekszik arra, hogy az apja
idejeben az emberek hogyan mentek szekereikkel a gyulai vasarra: ..... Az oregek
voltak. Csakhogy akkor mi Aradon meg magyar fennhatosag ala tartoztunk.
Abban az idoben az apam azt mondta, megy az almaval Gyulâra, es ... nem
tudom, hogy mondtâk meg ott. Es ha mast Varsândra mesz. nappal latszik
Magyarorszâgon Gyula. Ott ... mi van? Meg egy kilometer sincs." 11
Az utak
Egy szegeny videken, ahol a fold alig terem valamit, az egyetlen
megoldâs a „letszi.ikseglet" - ahogyan a mocok mondjâk - kielegftesere, ,,az
orszâgban" vagy az „alfoldon" (lefele) vaio vândorlâs, a gyi.imolcsokkel vagy
faanyaggal megrakott szekerekkel vaio utazâs, az „elelem" megszerzesc
erdekeben.
Ezt a tevekenyseget ok egyszeriien „vandorutnak" (vândorlâsnak.
utonjârâsnak) neveztek, az utiranyt pedig ugy emlegettek, mint „lefele" vagy
,,az orszâgban", pontosabban „Arad utja", ,,Vârad utja", ,,Temesvâr utja" fele.
(A multban letezett „Gyula utja" es „Sarkad utja" is.) Az ut celja is igen egyszerii
volt: ,,biztosftani a letszi.iksegletet." bnmagukat „vandoroknak" (utazoknak,
utonjâroknak) neveztek, a csalâdtol tăvoli, hosszu utazâsok sorân a hozzâjuk
legkozelebb âllo lenyek a lovak voltak, amelyekhez felettebb ragaszkodtak, hâzuk
pedig a szeker volt.
Tobbszor is megindultak az ev folyamăn: ,, ... Volt, hogy tfzszer is lefele
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menti.ink. Mostmar ketszer sem tudok menni. Volt ugy, hogy tfznel tobbszbr is
menti.ink .... Rendszerint ket hetet maradtunk, de volt ugy is, hogy egy h6napot.
Volt, hogy meszet vetti.ink, onnan, a bihariakt61, es egeszen Temesig, Krass6ig
menti.ink vele. Eloszor sepriikkel menti.ink. 12 eves koromban mentem eloszor.
Egyediil mentem. Apam nem volt. A szomszedokkal mentem, akik ismertek az
utat. 7-8 szekerrel is menti.ink, egyik a masik utan. Meg tobbel is. Mikor Pankotar61
menti.ink Szentanna fele, I 5 szeker is volt." 32
Az eloszor indul6 m6cok eletkora neha igen alacsony volt: a Poiana-i
Negru Viorel 12 evesen, az Avram Iancu-i Gheorghe Cosma 14 evesen, a vidrai
Mihuţa Gheorghe 15-16 evesen, az Avram Iancu-i Petrişor Andrei pedig 18
evesen ment eloszor utra.
Egyedi.il, a szomszedokkal vagy a sorstarsakkal indultak meg. Petrişor
Andrei meseli: ,, ... lefele menti.ink,juhnyajjal, a szekereken krumplival, sepriivel,
kapanyellel, villăkkal, deszkăkkal. Reggel vagy este indultunk. Tavaszt61 6szig
mentiink. Ahogy neked j6lesett, ugy indultal, măjusban, ăprilisban, mărciusban.
Nagylak, Csăkova fele menti.ink, Nagykarolyban is, Nagyvăradon is voltam„.igen
ezeken a reszeken is voltam ... Ketten-hărman is mentiink, ugy, egyiitt. De volt,
hogy egyedi.il mentei. Elmentel, es talaltal ou bajtarsakat, mert voltak ott elegen.
Egyesek jottek, masok meg mentek." 33
Az Avram Iancu-i Giurgelea Traian egyedi.il, de a felesegevel egyi.itt is
ment: ,,Mentem egyedi.il, de menti.ink tobben is ... ahogy jbtt...a szomszedokkal
is ... en egyfolytaban mentem, mint ahogy most (telen) is. Mentem. Telen is.
Telen almăval, egyebbel...sepriivel, a rokonokkal, sokmindennel." 34
Mivel a masodik vilaghaboruban a ferfiak nagyresze a fronton volt,
elofordult, hogy a nok is „vandoroltak". Mihuţa Gheorghe felesege is, mikor a
ferje a fronton volt, egyedi.il „vandorolt". Kilencszer volt Nădab-on, almaval
megrakva. Neha a kislanyat is magaval vitte. 35
Az ilyen utazasokkor nagyon fontos volt az, hogy a szeker rendben
legyen. A szeker nem hianyzott egyik haztartasb61 sem, ez volt az oka a bogna;es kovacsmestersegek fejlodesenek es megmaradasănak. Avram Iancu-ban, Vidran
es Măgulicean is 4-5, sot, neha ennel is tobb bognăr-, es kovacsmuhely mukodott.
A szekereket teljes egeszeben ezekben a muhelyekben keszftettek. Ugyanaz a
mester keszftette a fa- es vasreszeket is.

A szeker
A regi tf pusu szeker szinte teljes egeszeben fab61 volt. A szeker kerekeit
k6risfab61, a kiilloket pedig feher akăcb61 keszitettek. A kerekagy, amelyhez a
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kiillăket

fogtak, szinten kărisfâb61 kesztilt, amit egy faesztergan esztergaltak. A
szeker hats6 kerekei nagyobbak voltak, 12 ktillăt fogtak 6 kerekabroncshoz (egy
kerekabroncsra ket ktillăt), az eltilsă kerekek kisebbek voltak (IO ktillăt fogtak
5 kerekabroncshoz). Az abroncsot vegtil egy vaspanttal szorftottak meg.
A kerektengely elăbb fâb61, majd vasb61 kesztilt. A lăcsok a szeker
oldalat kepeztek, amelyre a satortetăt fogtak, azert, hogy megvedje az idojaras
viszontagsagait61 az embereket, valamint az arut. A satortetă elăbb gyekenybăl
kesztilt, kesăbb ezt szovăszeken kesztilt vaszonnal helyettesitettek. Azcrt, hogy
a hajt6t az esătăl megvedje, a satortetănek volt egy felhajthat6 resze, amely
eltakarta az alvasra is hasznalt bakot. 36
A hatvanas evek vegen a fakerekeket gumira csereltek, es ezutan a
szekeret „strafkocsinak" neveztek.
A szekergyartas hegyi es alfoldi m6dszerei nagyreszben megegyezoek
voltak, tehat a hegyrăl a siksagra tarto ut folyamân keletkezett hibakat konnyedcn
orvosolni lehetett. Minden egyes teleplilesnek, aho! a m6cok elhaladtak, volt
bognar- es kovacsmiihelye.
Egy szeker ara igen magas volt. Az anyagot rcndszerint a mcgrendelo
szerezte be. Csak a szeker elkeszitese annyi volt, mint egy tehen ara, cs ha
ehhez hozzaadjuk a faanyag arat, sokkal magasabb dsszeget kapunk ...... Ez volt,
emlekszem ... Miutan apam meghalt, csinaltam en is egy szekeret. A kovacsmunka
akkor mar egy tehen araba kerlilt ... csak a kovacsmunka. Es a fa ... tudom, hat
zsak gabonat adtam annak az embernek, aki a fat szerezte." 37
A fizetseg penzben, vagy termeszetben tortent, de elăfordult az is, hogy
a mesternek varnia kellett: ,.Yarta mar. No! Akkor azt mondtad neki: .. Te Ioane.
te mester! Nincsen meg a teljes fizetseg, vagy egyaltalci11 11i11cse11 pe11ze111,
tudsz vei mi ad dig, amfg lemegyek, vagy amig elado111 azt a telie11et?"
„Megegyeztek az emberek, ugy, ahogy .. .Inteztek egymassal a dolgaikat..." 38

A szallitott aru
Miutan a szekeret a hosszu alfoldi es vasarjar6 utra felkeszftettek,
megraktak „teherrel".
Tobbfajta a/mat szallftottak: jonatant, batult, kormosalmât, sikulait,
zoldalmat, kortealmat, amit telen is, nyaron is ertekesitettek. J6fajta almak voltak,
tavaszig elalltak. Szenaboglyâkban vagy neha a gyiimolcsosben vastag Jeveltakar6
alatt ăriztek.
A szilvanak is tobb fajtajăt szallftottak: a vorosszilvăt, a ringl6t, a
besztercei szilvat, a cărăndan-i szilvat, a feher szilvăt. A szilvaszăllftăs nagy
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odafigyelest igenyelt. A szekerre egy reteg szenat, majd egy reteg szilvat, egy
reteg harasztot, majd megint szilvat, majd megint harasztot tettek. A szilvat 23 nap alatt el kellett adni, mert ki.ilănben folyni es erjedni kezdett. A legjobb
fajtak a beszterceiek es a feherek voltak.
Az aS'z.alt gyiimălcsăk. A szilvafajtak kozi.il aszalasra leginkabb a
besztercei es a feher volt alkalmas, mert nem annyira nedvdusak. Rogton szedes
utan maggal egyi.itt elkezdik szaritani oket, nehogy megpuhuljanak.
Az almak minden egyes fajtaja alkalmas az aszalasra. Az almat ket,
vagy negy darabba vagjak, hogy a meleg jobban atjarja oket.
A kortet is ugyanolyan m6dszerrel szarftottak, mint az almat.
Mindazok, akik a vasarokra aszalt gyi.imolcsoket szallftottak, azt
allftottak, hogy sokkal jobban keresnek ezekkel, mint a friss gyi.imălcsokkel,
mert a meleg vfzzel lemosott, es zsakba tett aszalt gyi.ilbcsok felfuj6dnak.
A gyi.imblcsoket ki.ilonleges kemencekben aszaltak. A kemence negy
oldala sarral tapasztott vesszofonatb61 keszi.ilt, amelyet ujabban kobol es teglab6I
is raknak. A falak tetejere egy fonott szitat tettek, amelyre a szaritand6
gyiimolcsok keriiltek. A kemence aljan a celnak megfeleloen kikepzett nyilason
keresztiil gyujtottak ti.izet. A gyiimolcsoket lassu tuzon aszaljak, mindegyiket
kiilăn figyelemmel kiserik, hiszen egyesek lassabban, masok gyorsabban
aszalodnak. Az aszalt gyiimolcsok meg ot evig is elallnak anelki.il, hogy
megromlananak. Îgy, szarftottan, de nagyon fzletes leveskent is fogyaszthat6k.
Âllatelesegnek is hasznaljak, hiszen az aszalt gyi.imblcsok sokkal finomabbak,
mint a nyersek. 39
A favillakat Avram Iancu-ban keszitik, amely errol az eszkozgyartasr61
hires. Eloallitasuk szamos, igen nehez munkafolyamatot igenyel. A villakat
korisfabol faragjak, esztergaljak, ki.ilănleges szerszamokkal vagjak. Ahhoz, hogy
egyenes legyen a nyele es ivelt az aga, a villakat forr6 vizben fozik, majd egy,
erre a celra kesziilt allvanyra erositik, es parazzsal futătt flistoloben flistălik.
Melegen egyengetik, ez a gyartas uto!s6 es egyben legnehezebb fazisa, hiszt:n
bannelyik pillanatban eltorhet.
A favillaknak nagy kereslete van az alfoldon, de a dombos, hegyes
videkeken is. Nagyon konnyiiek, eppen ezert sokkal konnyebb kezelni oket,
mint a vasvillakat.
Avram Iancun, Vidran, es Măgulicean gyartanak meg kapa, kasza,
gereblye nyelet îs. A kiilănbozo meretben elkeszi.ilt eszkozoket az alfoldi
vasarokon ertekesftik.
A deszkakat, leceket, tetogerendakat Avram Iancuban keszitettek, es
igen nagy keresletiik volt. Regebben ezeket az epitkezesi anyagokat meg
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Magyarorszagig is elszallitottak. Sok t6tkom16si hăzteto a m6cok epitoanyagăbol
keszillt. 40
Szinten itt gyârtottâk a kocsirudakat. es a banali Csâkovâra vittek.
ahol evente rendeztek vasart. Lovassza11t is vittek a vasarra. amelyet a teii
szallitasban lehetett hasznalni.
A meszet rendszerint Bihar megyebe,1 vasaroltak. ott. aho! ennek az
anyagnak az eloallitasăra szakosodtak. Elonyos ăron văsaroltak Călugări es Izbuc
falvakban, es ketszeres aron adtak el.
Vidran is volt ket meszegeto kemence. Az egyik romos allapotban van.
ami azt jelzi, hogy reges-regen lehetett hasznalatban, a masik viszont ep. es ket
evvel ezelătt meg miikodott.
A mesz elăallitasanak alapanyaga hianyzik Vidrăr61, azt a Bihar megyei
kăbănyăkb61 hoztak, es a meszet itt ăllitottak el5. Amig az alapanyagot konnyen
lehetett beszerezni, addig j6 kereseti lehetăseget nyujtott a mesz.~ 1
A sepriiket hazilag allitjak elă. Mindharom faluban igen elterjedt ez a
hăziipar. A sepriiket nyirfavesszăbăl keszitettek, es altalaban minden hazban
van egy sepriigyartashoz ertă szemely.
A seprii sose volt făhelyen a szekerrel szallitott tem1ekek kozott, es a
rakodas vege fete tettek a szekerre, annak fliggvenyeben, hogy mennyi volt a
szabadon maradt hely.
A hărom vizsgalt telepillesen nem keszitettek eladasra szant letrăt, sajtărt.
hord6t, csobrot. Ezeknek elkeszitese a Nyugati Hegyseg belso reszen lako
mocoknak a specialitasa volt.

A szeker felkeszitese az utra
Egy tăbb mint ket hetes ut elokeszitese nagy odafigyelest igenyelt.
Telen a lovak etetese is egy gonddal tobbet jelentett, hiszen helyet kellett szoritani
a szenanak es az abraknak, amelynek ki kellett tartania az ut folyaman. Nyăron
a lovak etetese nem jelentett gondot, hiszen az ut szelen legeltettek ăket. (A ket
vilaghaboru kozott volt egy torveny, amely eloirta, hogy I O kilometerenkent I
kilometernyi kaszalatlan fi.ivet - ,,a m6cok fi.ivet" - kell hagyni a m6cok Jovai
szamara. Ez a tărveny a m6cigazolvanyba is bekeriilt.)
Az aru mellett, az utazonak sajat szi.iksegleteire is gondolnia kellett.
Nagyon fontos volt a bunda vagy a suba, nelkillilk nem lehetett utra indulni. A
subat 7 kosbărbăl keszitettek, es teljesen eltakarta az embert. Azert keszitettek
kosbărbăl, mert az igen eros, es nem hatol at rajta aviz. A subat a Bihar megyei
Delani-ban keszitettek, az ara pedig egy fel tehen araval volt egyenlo.
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Az utraval6 eleseget is elhelyeztek: az âtalvetot a kenyerek szâmâra, a
lisztet, a szalonnât, a s6t, a paprikât, a vizesedenyt, a palinkat. Egy fâb61 kesziilt,
fedovel ellâtott csobort is betettek a tej târolâsâra.
Fozesre egy „bakot" (egy vasalâtet, amelyre a fozoedenyt helyeztek,
ugy, hogy tiizet is lehessen gyujtani alatta), egy lâbast, valamint kest es villât
tettek. Nem hianyozhatott a lampas es a fejsze sem. Nagyon fontos szerepe volt
az alma-gabonacserenel hasznalt „vekanak".
Amikor az aru es a szemelyes târgyak elhelyezesevel elkesziiltek, utra
lehetett kelni. Volt olyan is, hogy a hegyiek magukkal vittek hâzorzo kutyâikat
is, amelyek az egesz uton elkisertek oket.

A

vândorlăs

Az ev minden szakaban el lehetett indulni, akar tel volt, akar nyar, csak
figyelembe kellett venni az utba ejtett vasarokat: ,,Avram Iancur61 indultunk,
Arad fele, Arad utjan. (J gy kezdtiik, hogy: Hon-;to, aztân Buteni, jott Borosjeno,
Pankota, Vilagos, Arad. Aradr61 Nagylakra vagy a Bânsâgba mentiink. Ha a
Bansagba mentiink akkor Ujarad felol mentiink, Temesvar fele. Ha Nagylak fele
mentiink, akkor a nagylaki uton indultunk el. 42
.... Nagykarolynal Varad utja fele vettiik az irânyt. Bokszeg felol indultunk
Nagyvaradra, Nagyszalontân keresztlil. Nagyszalontâr61 mentiink Nagyvâradra.
Ha Nagyvâradr61 meg menni akarunk, akkor Nagykaroly fele, - arrafele, falvak
fele mentiink." 43
Rendszerint az utirany a kovetkezo volt: Avram Iancur61, Vidrar61,
Măgulicear61 indultak a Honcto- Sebes-Borosjeno (Borosjenorol Bokszek fele
Nagyvâradra lehet venni az irânyt) - Pankota (innen Szentanna fele lehetett
menni) - Arad utvonalon. Aradr61 hârom irânyba lehetett menni: Temesvâr,
Nagylak, vagy Kiirtos fele. A kori.ilbeliil 180 kilometerre fekvo Nagylakra hârom
nap alatt ertek el. Az âtlag kori.ilbeliil a napi 60 kilometer volt (neha ejszaka is
mentek).
Azert, hogy a lovak ne fâradjanak el, I O kilometerenkent pihenot
tartottak. Kori.ilbeliil 20 kilometerenkent etettek, es harom-negy kilometerrel
ezutan itattak a lovakat.
Rossz ido eseten a lovakkal es a szekerrel egyiitt egy a vândoroknak
kesziilt menedekhelyen szâlltak meg. Ilyen helyek voltak peldâul Mocreân,
Vâradszoloson, Vilâgoson. Ha a rossz ido egy faluban erte oket, akkor a falusiakt61
kertek menedeket. A szâllâs ara meghatârozott volt: ket veka alma szemelyenkent
(ez volt az megegyezes).
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Voltak esetek, amikor a nyilt mezon erte el oket a rossz ido, ilyenkor a
fedett szekerelonel etettek a lovakat. Akărmilyen ido is jott, a lovakat etetni
kellett ... "Olyan făradtak voltak a szegeny lovak, hogy csak ettek, de egyebet
csinălni măr nem tudtak. Meg annyit se adtam nekik eoni, hogy jollakjanak azonnal utnak indultunk. Ennyire kinoztuk a szegeny lovakat."-1-1
Sok nehezseggel kellett megki.izdenii.ik maguknak a vandoroknak is.
Voltak nagyon nehez evek (peldaul az otvenesek) amikor eheztek is . .,Akkor
meg penzert sem lehetett kenyeret kapni. Ehen halhattal, penzzel a zsebedben." 4~
,,En harom napig nem ettem egy falat kenyeret sem, csak kekszet...amig
jărni sem tudtam a gyengesegtol. A keksz meg măr nem kellett, de kenyeret
nem ettem ... Es mit ad lsten? ... megharap egy kutya Căpriniş-on. Leszakftotta a
nadragomat, es en kibeki.iltem azzal az asszonnyal (a kutya gazdajaval), ket
fekete kenyer fejeben. " 46
Ăltalaban maguk keszftettek el az ennival6t: .,Mi csinaltuk az ennivalot.
Volt egy hăromlabu vasbakunk. Ti.izet gyujtottunk, fel 6ra alatt kesz volt a krumpli.
Az ut szelen keszftetti.ik el az etelt. Ketten-hârman osszegyiilti.ink, egyik faert
ment, es azonnal kesz lett az etel. Volt lăbasunk, fazekunk ... minden.
Valamelyiki.ink gyorsan belevăgta a szalonnăt az edenybe, a măsik ti.izet gyujtott,
a kovetkezo pedig a krumplit pucolta. Mindjărt kesz is lett." 47
Voltak olyan nehez pillanatok is, amelyeken azonban tul kellett lepni:
,,A falvakban, ha eljott a vacsoraido, olyan si.iltillat ăradt, hogy majd elăjultam.
Mennyire ettem volna en is! No! Neztem az ablakon kereszti.il az embereket, es
a lampa fenyenel lătszott, hogyan tilnek otthon, az asztalnâl. .. En'? ... Az ordogbe
is, uton, egesz ejjel." 48
Amikor a m6cok egy faluba ertek, ki.ilonvaltak. Mindegyik elindult egy
utcân, es megpr6balta eladni az a.rujat: ,, ... Menti.ink ... ketten-hârman erti.ink a
faluba, almaval: -No! Te azon az utcan mesz, te azon, te meg amazon! Talalkozas
a templomnâl ! Ez volt. " 49
A falu kozepen levo templom volt a talalkozăsi pont minden egyes
helysegben. Azutăn egytitt indultak tovăbb egy măsik falu fele.
„ltt az alma!", ,,ltt a a mesz!", ,,Itt a gerenda!", ,,Itt a villa!", ,,Itt a
seprii!", stb. felkiăltăsokkal hivtăk fel a figyelmet.
Neha egyenesen a szekerbol ărultak, maskor a szeker a falu kozepen
maradt, es a m6cok a hatukra vettek egy zsâk almat, magukhoz vettek a
meroeszkozt (vekăt), es a teleptilesek utcăin ezt kiabâltak: ,,Itt az alma!". Amikor
az elfogyott, mâsik zsak almaert mentek.
Az arut penzre, valamint gabonara csereltek. Az ilyen arusftasnăl nagyon
fontos a meroeszkoz (a veka). 5, 10, 15, 20 literes vekâban mertek. A 15 es 20
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literes vekat inkabb a vasarokban hasznâltâk. A 15 es 20 literes iirtartalmu vekât
az ârucserenel (alma - gabona) alkalmaztâk, azot literessel pedig penzert mertek.
Az ârucserenel, a nyereseg erdekeben a veka szâjât sziikebbre vettek.
Ăltalâban, a gabonât almâra cserel6 azt kerte, hogy a nagyveka almât tetezve
merjek, de mivel a veka szâja sziikre meretezett volt, csak ket-hârom alma fert
el a tetejen: ,, ... ha sziikebb a veka szâja, nagyobb a nyereseg. Csavaros esziiek
voltunk, ha igy tettiink a kozepe a vekânak i.ires maradt, nyerti.ink meg 4-5
almat. Az volt a mi decireval6nk." 50
Ahol mas nemzetisegiiek (magyarok, nemetek, szerbek, szlovâkok) eltek,
ott a m6cok azoknak a nyelven igyekeztek beszelni.
Mihuţa Gheorghe elmeseli, hogyan pr6balta magat megertetni a bansagi
nemetekkel: ,,Megertettem magam veli.ik. Megtanultam hogyan mondjak
'mennnyit er?'. hogyan mondjak az almanak, a kenyernek. Jobban meg tudtam
tanulni akkoriban a nemetet, gyerek voltam. Csak mara mar elfelejtettem." 51
„lsmertek ok benni.inket. Meg magyarul is kiâltottunk ... Akkor ok azt
kerdeztek: - Mi van ăreg?. - Alma - mondtuk mi, (azt mondtuk, hogy alma)." 52
„Tudtam kiabalni, hogy „itt az alma", ,,itt a korte". Meg az arban is
meg tudtam egyezni. Megtanultad, mert sokat jartal. A szlovăkokkal, a nemetekkel
is megertetti.ik egymast." 53
Mivel nagyon sokat vândoroltak, ismertek oket, es meg barâtokat is
szereztek maguknak azokban a helysegekben ahol megfordultak. ,,Sokat jârtam
Pecskân es Nagylakon. Nagylakon tobb mint a falu fele ismert." 54 Elofordultak
olyan esetek is, hogy olyannyira ăsszebarătkoztak, hogy a csalădok evente
meglătogattak egymast.
Miutân az ârut eladtâk vagy elcsereltek, a m6cok visszatertek a hegyekbe,
de ad6dtak alkalmak, amikor az adott helyzetnek megfeleloen mas fele indultak.
Ez tortent peldâul a Maros-volgyi gabonavâls:ig idejen is: az ârut az alfoldon
gabonâra csereltek, azzal pedig a Maros volgye fele vettek az irânyt, aho! j6
penzert eladtâk. A penz egy reszebol pedig az alfoldon a sajât szi.iksegleteiic
fedezesere ujra gabonât vâsâroltak, igy penzi.ik es gabonâjuk is lett. Az egyetlen
hatrany, az „orszagban" val6 hosszu ut volt. 55
A vandorlas szamos veszellyel jart. ,, Az orszăgban" es az „alfoldon"
(lefele, lent) val6, otthont61 tâvoli, tobbhetes ut sorân ki.ilonbozo helyzetekbe
keveredtek. Volt a merhetetlen szegenysegnek egy olyan idoszaka, amikor a
megszerzett „elelmet" irigyeltek a m6cokt61 azoknak a falvaknak a lak6i,
amelyeken ezek athaladtak. Minden vandor emlekszik mega Bokszek kornyeken
garăzdălkod6 bandăkra.

Cosma Gheorghe elmeseli mindazt, ami Bokszeken tortent vele:
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,, ... Es akkor... arra gondoltam, mi van ha elougranak valahonnan ... az ugy
volt, hogy maradt meg hărom-negy kapanyelem. Arra gondoltam, a zsăkokra
teszem, foi, oda ni ... ha valaki meg akar tămadni lesz nekem is mivel vedekeznem.
Meg volt fejszem is. A fejsze a saroglyăn volt...no! Megyek az uton. Litom, jăn
egy szeker. Akkor meg kout volt, nem mint most...A lămpafenynel mintha lătnek
valamit elhaladni. Figyelek ... Akkor meg nem volt a szekeren saroglya, a szeker
sima aljăra egy botot tettUnk, es ahhoz fogtuk a szur6s gallyakat. Hogy senki se
tudjon hătulr61 lopni. Na, es lăsd meg, en ebben a zajban nem hallottam, hogy
elhajtjăk a gallyakat. Talan el is szundftottam, nem mondhatom, hogy nem.
Egyszer csak hallom zărăgni a szenăt a szekeren, hăt amikor odanezek, măr egy
zsăk el is indult. (Gabonăval megrakva mentem hazafele, almăert cserebe volt
buzăm es kukoricăm). Es o egy lyukat csinălt a gallyak kăzătt, es kezdte kihuzni
a zsăkot. Es lătom felig kihuzva a zsăkot, es erre azt mondom: ,,He, te!'"_
mondom - ,,Mit csinălsz?". Fogtam egy olyan nyelet es pont odahajitottam.
Leesett, elengedte a zsăkot. En răugrottam a zsăkra. Fejen vertem'? Nem
tudhatom! De a zsăkot elengedte ... a zsăkra vetodtem, visszahuztam, es egy
măsik nyellel...nem szălltam le, mert feltem, megverhetnek, ha tăbben vannak.
Visszanyomtam ezzel, ni, a gallyakat, es . ..iiii !... kiăltottam akkor: .,az anyăd" .
meg mit tudom en meg mit ... ,,Nem megyek en egyediil, mert nem nyughatom
toletek." ... csak bătorsăg, csak batorsag ... hi! hi! hi! ... Es nem tărtent semmi bajom.
A Mânerului szelen jăttem, es talălkoztam hat szekerrel, ok Brustrui-rol,
Luncşoara felol jăttek ... eppen ettek ... es en îs mellejiik iiltem, elmeseltem mi
tărtent velem ... megusztam es hazaertem." 56
„Egy măsik foldink, ... ilyen ăreg volt, ni ... elloptak az elemozsias
ătalvetojet...ket tarisznyăt, mert a ket tarisznya egymăs mellett volt, igy, ni ... Az
asszonya az egyikbe tesztăt, a măsikba kenyeret, hust, es meg mit tudom en mit
tett. Es az meg mit csinălt? Jătt es elvagta bicskăval a szekersatort, mert olyan
gyekenybol vaio volt, amilyeneket az asszonyok csinalnak. Elvagta kessel vagy
a bicskaval es elvette azokat az elemozsias atalvetoket...Es ahogy azok ugy
ketten voltak, elkapta az egyiket, es lehuzta. Az meg elvăgta bicskaval az ătalvetot,
hogy neki is legyen, a tolvajnak. Emez meg: ,,He, te! He! Nesze a tesztaszsak,
te meg add ide azt, amelyikbe a hus van" - kiăltotta .. .llyen volt a vilag. Volt
olyan is, akinek elvettek mind az ăsszes gabonăjat a szekerrol. Aluszekony
emberek voltak, aztan lehet, ittak is ... voltak olyanok is, akik j6 melyen aludtak.
Leszereltek a kocsi aljăt, es elloptak mindent." 57
Minden egyes figyelmetlen pillanat sokba keriilhetett. Elofordult, hogy
meg a lovaikat is elloptăk.
Văndorolni egyaltalan nem volt egyszerii, hiszen a nagy igenybevetel
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mellett meg fokozott figyelmet is kăvetelt, amelyre sziikseg volt a veszelyek
elhăritâsâban. Nehez volt, de sziikseges, azert, hogy biztositsâk a „mindennapi
betevot".

KOVETKEZTETESEK
A specifikusan hegyi es alfoldi termekek szeles skâlâja az idok folyamân
Arad es Bekes megyeben hosszan tarto hegyi-alfoldi gazdasâgi kapcsolatokat
alakitott ki, es ennek eredmenyekent jelentos vâsârhelyek jăttek letre, amelyek
kesobb nagyvârosokkâ nottek ki magukat, de az idoszakos hegyrol alfoldre
tărteno mozgâst megkăvetelo „vândorlâs" is egy figyelemremelt6 jelenseget
hozott letre, amelyet leginkâbb egy kisleptekii vâltakoz6 legelteteshez lehet
hasonlitani.
Egy olyan helyen, mint a hegyvidek, aho! az eghajlati viszonyok miatt
nem lehetseges a foldmuveles, a mindennapi m~gelhetes biztositâsâra az itt elok
kenytelenek gazdasâgi szempontb61 kapcsolatot teremteni az alfoldiekkel. Idovel,
de foleg a XVlll-XlX. szâzadi betelepitesek utân, ezeken a videkeken egy
etnikailag es gazdasâgilag is komplex mikroz6na alakult ki. A cserekereskedelem,
a kălcsănăs megismeres es az egymâsrahatas pozitivumait erositette fel a
hegyvideki es az alfoldi lakosok kăzătt.
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Em(lia Martin

DATE PRIVIND CULTUL MORŢILOR
ÎN LOCALITĂŢILE DE FRONTIERĂ
Tradiţiile localităţilor din zona de frontieră oferă numeroase direcţii de
cercetare pentru istorici, folclorişti, sociologi, în contextul evenimentelor istoricosociale ale veacurilor trecute, care au dus la cristalizarea unei mari diversităţi
culturale datorată numeroaselor etnii care trăiesc pe aceste meleaguri.
În cadrul acestui proiect PHARE CBC ne-am propus să cercetăm
istoria, tradiţiile populare, legăturile interculturale- un domeniu prea puţin
investigat- ale unor localităţile cu populaţie mixtă, din judeţul Arad( Pecica,

Peregul Mare, Turnu )şi din judeţul Bekes ( Micherechi, Aletea şi T6tkomlos).
În ceea ce mă priveşte am ales ca subiect de cercetare tradiţiile populare
legate de moarte, înmormântare,cultul morţilor, .::a forme de manifestare culturale
proprii diferitelor comunităţi etnice din localităţile respective.
Investigând amintirile despre „ultima staţie" a vieţii omeneşti, intrăm,
implicit, în contact cu mitologia, tradiţiile şi practicile legate de moarte(inclusiv
îmbrăcămintea, ţesăturile populare, specificitat~a locurilor de înmormântare) la
diferitele culte şi etnii. (Nagyne Martyin Emflid, 2002. 315-347).
Exceptând Micherechiul, toate celelalte localităţi investigate se
caracterizează printr-o mare diversitatea etnică şi religioasă.
Colonizările, evacuările, evenimentele istorico-sociale care au avut loc
de-a lungul secolelor, efectele convieţuirii diferitelor etnii, pot fi observate şi în
procesul de formare al culturii populare a fiecărui grup.
Este firesc ca populaţia de lângă graniţă să nu fie omogenă din punct
de vedere etnic, religios, social şi economic
Numărul populaţiei, componenţa religioasă şi etnică, ocupaţiile

caracteristice, nivelul de trai şi cel cultural, relaţiile sociale, condiţiile geografice,
distanţa faţă de oraş, averea locuitorilor sunt factori care îşi pun amprenta asupra
unei localităţi, influenţează diferitele domenii ale culturii populare.

Cultul morţilor în localităţile din zona de frontieră
Practicile legate de cultul morţii , prevestirea morţii, pomana, hrănirea
simbolică a mortului, accesoriile pentru mort, obiectele ce amintesc de cel care
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a murit

şi credinţa

în Lumea de dincolo sau in strigoi suni elemente care se
în zilele noastre în tradiţiile populare ale tuturor localităţilor cercetate.
Din punct de vedere al gândirii populare, moartea echivalează cu
nimicirea trupului, şi totodată cu începutul intrării sufletului într-o lume
regăsesc şi

necunoscută.

Reprezentarea vieţii de după moarte, enigmatică, şi frica de lumea de
creează în jurul morţii credinţe strani;.
Credinţele şi obiceiurile, practicile de distanţare şi de apărare legate de
mort, sunt determinate, de fapt, din frica şi respectul faţă de mort.
În tradiţiile tuturor popoarelor, comemorarea periodică este un lucru
moral şi firesc, şi ea a luat naştere din dorinţa de a preveni intenţiile malefice ale
mortului.
La baza acţiunilor şi credinţelor stă ideea, că moartea vine treptat. cii
sufletul celui mort mai rămâne o perioadă în trup sau în jurul acestuia, şi abia
după aceea pleacă în cealaltă lume, sau trăieşte în mormânt.

dincolo,

MOARTEA
Prevestirea morţii
Semnele care anunţă apropierea morţii sunt numeroase. Printre acestea
unele reprezintă fenomene raţionale( metamorfoza trupului aflat în agonie), altele
ţin de credinţele populare.
Dacă din întâmplare, ochiul mortului se deschide - conform credinţei
populare - acesta vrea să ducă pe cineva cu el.
Dacă se deschide ochiul drept, atunci este vizat cineva din familie. dacă
se deschide stângul, cineva dintre rudele mai îndepărtate, încât, pentru evitarea
unui alt deces, se pun monezi pe pleoapele mortului.
Tot din aceast motiv a fost răsturnată masa după ce mortul a fost dus
afară din casă.
În prevestirea morţii un rol important l-a avut şi comportamentul
animalelor.
Scheunatul câinelui, săparea unei gropi de către acesta, săritul câinelui
peste mormânt înseamnă moarte.
Un semn general cunoscut este şi cântecul bufniţei. Bufniţa este
simbolul tristeţii, al singurătăţii şi al morţii. Mitul acestei păsări „de moarte" este
în legătură cu credinţa, conform căreia sufletul celui mort ia forma unei păsări
şi este purtat de aceasta până în Lumea de dincolo. (Enciclopedia Etnografică
Maghiară, 1976. 418. vezi: Jean Chevalier - Alain Gheerbrant, 1994. 214-215.)
Credinţa, că scheunatul câinelui şi cântecul bufniţei sunt prevestitoare
de moarte, am întâlnit-o în toate localităţile cercetate, indiferent de etnie.
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cântecul

Conform datelor culese în Aletea, cântecul des şi lung al cocoşului sau
găinii cocoşeşte este semn de moarte. (Inf. Petru Jurcă, Aletea, 1934).
Tradiţia populară spune, că prin sacrificarea păsărilor putem preveni

moartea:,Jeste dă ântă ghina cocoseşte. Cind ântă tare găina aşe ca cocoşu,
atunce bătrinele ziceu că trabă luată dÎ la m&să şi amăsurată pÎnă la uşe. Ontorcem aşe pÎnă ajunje la prag. Dacă pica capu ghinii pă prag, atunce
trăbuie. acolo tăiet cu toporu, că şi să plăte,1scă cu capu ghinli" dă moarte.
Margă capu li; nu a a/tăcui Ziceu că ie s-o CÎntat dă moarte, că nu a bună
a ântat cocoseşte. Dacă i să tăie capu, nu mureu gazdele. Amu dacă o ajuns
pă prag cu picioarele, atunce nu i-o făcut la ghină nimica. AtWJce gazdele
păţeu uariceva. Însămna moarte." (lnf. Martyin Tivadarne, născută Maria Marc,
Micherechi, 1908).
Conform credinţelor slovacilor din T6tkoml6s, când ouăle găinii sunt
prea mici, este semn de moarte.
La Aletea şi Micherechi, cucul prevesteşte ora morţii.
Mai sunt considerate semne de moarte căderea stelelor, scârţâitul
mobilei şi al uşilor, deschiderea uşilor, crăpaiea paharelor de sticlă, pocnirea
lămpilor, căderea tablourilor sau oglinzilor de: pe pereţi, sărirea arcului de la
ceas.
La T6tkoml6s, dacă până în Ajunul Crăciunului unul dintre usturoii
care au fost puşi pe grinzi în ziua de 13 decembrie putrezeşte este tot un semn
de moarte.
Românii din Micherechi şi Aletea interpretează ca semne ale morţii şi
unele întâmplări neprevăzute.
De exemplu, dacă la pieptănat fata nu-şi prinde bine o şuviţă, înseamnă
doliu apropiat, moartea unei rude apropiate.
Dacă cineva umbla cu un singur pantof în picioare, însemnata că îi
va muri unul dintre părinţi.
Trecerea peste piciorul cuiva, care stă pe pământ, era interzisă fiindcă
se spunea că îi v-a muri mama. Dacă totuşi acest lucru se întâmpla, trebuia
păşit înapoi tot prin acel loc.
Şi visele pot prevesti moartea. În vis, ploaia reprezintă moartea. În
localităţile investigate, visele care prevestesc moartea sunt: durerea de dinţi,
căderea sau extragerea dinţilor, porcul, casa ,1.1inată, părul desfăcut, noroiul,
ţesutul, lipitul, scăldatul în apă tulbure, sângele, culoarea roşie, haina de mireasă.
La Turnu, moartea apropiată este reprezentată, în vis, de peretele ce se
dărâmă. Între nemţii din Peregul Mare şi sârbii din Turnu au fost oameni care
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au visat moartea cuiva apropiat. (lnf. Hampei Hermine, Peregul Mare, 1942.,
Cornea Milanca, născută Tyuroski, Turnu, 1923).

Moduri de prezicere a morţii
Teama de moarte a făcut ca oamenii să încerce să afle, pe cât posibil,
când vor muri.
În acest sens românii din Micherechi şi din Aletea încercau să prezică,
să ghicească acest lucru în mai multe feluri.
Timpul morţii putea fi aflat prin rupered claviculei unei păsări de casă:se
spunea că acela va muri mai repede care are in mână bucata de os ruptă în
formă de „V".
De asemenea se spunea că, în funcţie de cine iese primul din cimitir
după o înmormântare, mortul următor va fi bărbat sau femeie.
Românii şi sârbii ortodocşi obişnuiesc să facă preziceri legate de moarte
în ziua de 24 iunie, cu ajutorul coroanelor de tlot ide sânziene de 20-30 centimetri.
Sânzienele, aceste flori frumos mirositoare erau culese de la marginea
satului, din şanţuri, în general de femei şi fete, care pregăteau coroniţe pentru
toţi membrii familiei, în care împleteau usturoi, folosit la alungarea răului ( la
Turnu se puneau şi frunze de nuc). Fiecare coroniţă reprezenta un membru al
familiei. Ele erau aruncate pe acoperişul casei, susţinându-se că va muri acela,
a cărui coroană cădea .
Corona, ca element principal în prevestirea morţii a dobândit, la români
şi sârbi, care credeau în împlinirea acestor preziceri, un rol important în cultul
morţilor.

Obiceiul românilor şi al sârbilor de a pune coroane pe morminte, şi pe
caselor, s-a păstrat până în zilele noastre. (Bencsik Janos, 1983, 3-12 .. Inf.
Cornea Mi Ianca, născută Tyuroski, Turnu, 1923).(Foto I)
faţada

Anunţarea morţii

Moartea unui localnic a fost anunţată prin bătaia clopotelor. După
clopotele se ştia exact sexul şi vârsta celui decedat.
În T6tkoml6s prima bătaie a clopotelor a fost numită „semnalul"
(parola). Aici era obiceiul să se tragă clopotul şi „În curte" şi „În cimitir".
Prima dată se trăgea la începutul înmormântării, iar a doua oară,
atunci când cortegiul funerar pornea spre cimitir.
Contra unei plăţi suplimetare s-a putut comanda şi „clopot de pompă';
( .. cifrovania "), în acest caz se băteau timp de zece minute toate clopotele.

cum

băteau
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În zilele noastre semnificaţia bătăii de moarte a clopotului este cunoscută
de foarte puţini oameni şi aceia în vârstă.
A devenit însă un obicei să se tragă clopotele, dacă s-a aflat, şi pentru
moartea totkomloşenilor plecaţi în Slovacia în anii 1947-1948 în urma schimbului
de populaţie.
În ultimele decenii, la Turnu s-a răspândit obiceiul ca la mort de a trage
clopotele în toate cele trei biserici, indiferent de etnia celui decedat.Presupunem
că acest obicei s-a format odată cu apariţia căsniciilor mixte.

Sufletul mortului
Conform credinţei populare sufletul mortului mai rămâne, după moarte,
o vreme în preajma trupului şi percepe lucrurile din jur.
Plecarea sufletului din trup a fost imaginată, de-a lungul timpului, în
multe feluri. (Szendrey Ăkos. 1946. 34-36).
Românii din Micherechi cred că sufletul pleacă din corp prin răsuflare,
adică „sufletul zboarii'. De aceea se spune că moare greu acela, după care se
plânge mult. Din cauza durerii familiei omul m agonie nu poate muri, el mai
trăieşte o perioadă scurtă, sufletul se reîntoarce în trup, prelungind durerile: ''Dacă
stau 111 prejuru mortului ar fi bine şi să re,tîie, şi nu p/Jngă. Şi dacă-ş bănuieşte
şi nu plÎngă, numa şi ceară pă Dumnezo şi-i r.jute şi treacă. On unti d-a mneu
o avut mai mult prunci S-o vinit doi prunci d-odată la iei. Da amu iei trece.
Şi ii: tată, tată! fel s-o dăstis uătii ş-o suspinat. Apoi tăt ne-am pus În jerunt
şi-l ieie Dumnezo, da n-o murit pînă dimineaţa. Rău s-o chinzuit. Tare greu
i-o fost ştii ce duh o ieşit din iei. Aşe cu sag/i re. Dî ce l-or plÎns napoi. ''. (lnf.
Sza va Tivadarne, născută: luhas Ana, Michere.'.:hi, 1920).
Credinţele populare ale românilor din Micherechi şi Aletea spun, că
sufletul mortului până la plecarea definitivă, poate fi în multe locuri: în cameră,
în casă, în cimitir, la mormânt, sub streaşină, sub sicriu, în jurul casei.
În unele locuri, se spune că mortul stă în jurul casei numai până la
ducerea lui în cimitir, în altele însă oamenii cred că el rătăceşte în locurile
familiare până la descompunerea corpului.
Priveghiul şi pomana de după înmormântare sunt şi ele influenţate de
presupunerea că mortul se află în preajma casei, că vede cum se îngrijeşte
familia, cum îl respectă.De aceea rudele încearcă să-l mulţumească pentru ca să
poată pleca liniştit în Lumea de dincolo, sau după alţii pentru ca să poată zbura
zbura la ceruri.
Potrivit unei alte credinţe, dacă omul nu şi-a trăit viaţă, sufletul va
rămâne veşnic pe pământ, făcând rău.
De asemenea oamenii cred că sufletele celor care au murit în intervalul
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dintre Joia Mare şi Înviere, când la bătaia de toacă se deschid cerurile, aJung
direct în rai.

Lucrurile ce trebuiesc făcute În momentul morţii
Practicile ce trebuiesc, conform mentalului popular. săvârşite în
momentul morţii sunt şi ele legate de această credinţă că sufletul mai bântuie
pe lângă corp.
Primele lucruri care se fac. după ce se constată decesul. sunt deschiderea
ferestrelor, acoperirea lucrurilor lucioase şi oprirea ceasului. Prin deschiderea
uşii şi a geamului se deschide simbolic drumul pentru suflet.Invers ele se
închid, când mortul este dus afară din casă, pentru a nu se mai putea întoarce
înapoi.Tot din acest motiv, pe întreg traseul străbătut de convoiului funerar.
toate geamurile, uşile, porţile sunt închise, pentru ca sufletul sfi nu se poată
instala undeva.
Aceste credinţe lipsesc cu desăvârşire din tradiţiile populare ale
locuitorilor slovaci şi nemţi din Pereul Mare.
Întoarcerea oglinzii, acoperirea acesteia cu ştergar sau cu văl negru
ajută şi ea la plecarea sufletului. Conform credinţelor populare româneşti din
toate satele cercetate, dacă mortul se vede în oglindă, se va întoarce, şi v-a duce
cu el un membru al familiei.
La Turnu sunt acoperite oglinzile," pelltru ca mortul să nu se poată
uita În spate".
Oprirea ceasului e un obicei mai nou, ce poate simboliza oprirea veşnică
a timpului, dar poate însemna şi dorinţa de a Îace linişte în preajma mortului,
sau pur şi simplu de a stabili momentul morţii, fiindcă pentru cel decedat.
timpul s-a oprit definitiv.
Pregătirea

mortului pentru viaţa de dincolo
În continuare mortul este pregătit pentru drumul spre Lumea de dincolo.
Se închid ochii pentru a opri contactul cu lumea aceasta, se pune în mână o
lumânare, care să lumineze calea spre Lumea de dincolo.
Lumânarea, .. lumina veşnicâ' are de altfel un rol important în obiceiurile
şi credinţele oamenilor legate de mort.Ea este pusă lângă sicriu, sau în formă
de cruce pe sicriu, sau în mâna mortului, pentru ca sufletele necurate să nu se
poată apropia de trupul neînsufleţit. Lumânarea figurează printre cadourile date
preotului şi groparului.
Mortul este dezbrăcat iar hainele sunt îngropate într-un loc neumblat,de
cele mai multe ori lângă gard. Lenjeria este împachetată (strâns legată) şi dusă
în pod sau dată femeii care spală mortul.
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La Micherechi şi Aletea mortul este spălat de o vecină mai în vârstă,
sau de o femeie dintre cunoştinţe. Mortul era pregătit de o rudă apropiată,
numai dacă aceasta a fost dorinţa decedatului, comunicată când încă mai trăia.
La Pecica, Peregul Mare şi Turnu, pregătirea mortului pentru lumea de
dincolo( spălarea şi îmbrăcarea acestuia) era făcută de femeile mai bătrâne, mai
pricepute, contra cost.
La T6tkoml6s, femeia care spăla şi îmbrăca mortul se numea
.. oblieckarka ".
Spălarea se făcea pe patul în care a zăcut şi a murit omul sau pe
pământ.

Corpul este spălat cu apă rece şi cu săpun, după care este şters,
pieptănat, i se taie unghiile, bărbaţii sunt bărbieriţi, ca să ajungă în lumea cealaltă
aşa de curaţi cum erau când au fost botezaţi.
La T6tkml6s omul aflat pe moarte, era aşezat între traverse, paralel cu
acestea, pentru că slovacii credeau că astfel nu va suferi mult. (Koppany Janos,
1968. 20.)
La Turnu, cel care a spălat mortul, îi lega şi bărbia, şi îi punea monezi
pe ochi.
Teama de moarte, durerea în cazuri de deces, faptul inexplicabil şi
inacceptabil al morţii, dorinţa de protejare a celor vii explică interdicţiile şi
regulile impuse de tradiţii în legătură cu obiectele care au intrat în contact cu
mortul.
La Micherechi, apa şi castronul folosit la spălarea mortului, şi obiectele
folosite pentru spălat, au fost îngropate într-un un loc neumblat, la gard iar
piaptănul se punea sub streaşină.
În literatura română de specialitate găsim informaţia că în trecut, în
unele zone, castronul folosit la spălare era aşezat la picioarele mortului iar când
acesta era scos afară din casă, castronul era spart pe prag, pentru ca cel decedat
să nu poată chema şi pe alţii cu el. (Bezsan Mikl6s, 1895. 423.)
Românii din Ungaria au îngropat lângă gard obiectele folosite la spălat,
ca să nu le atingă nimeni fiindcă se credea că toate lucrurile care sunt legate de
mort, cauzează gălbenare.(O modalitate populară de tratare a icterului era
înghiţirea a trei boabe de fasole şi a trei păduchi înmuiaţi în pălincă.)
Apa în care a fost spălat mortul era folosită, în Micherechi, la unele
practici magice: "Dacă la tare muiere i-o fost uomu rău cu fire, atunci muiere

îi dăde şi beie la uom dîn apa cu care s-o
iei. Dă asta s-o-nblînzît ca mortu. " (lnf.

spălat

Szăva

tare mort.

Aşe că şi

nu

ştie

Gyorgyne, născută Gurzău

Iuliana, Micherechi, 1919).
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La Pecica, cârpa cu care au spălat mortul era pusă în sicriu şi îngroapă
cu mortul iar obiectele folosite la spălat erau îngropate în grădină.
La Turnu, toate aceste obiecte au fost puse în sicriu, lângă mort şi
înmormântate împreună el. Tot în sicriu s-au pus şi monezile, cu care au închis
ochii mortului, şi basmaua, cu care a fost legată bărbia. (lnf. Cornea Milanca.
născut Tyuroski, Turnu, 1923.)
La T6tkom16s apa folosită pentru spălat s-a turnat lângă perete, ori sa aruncat la uşa coteţului de găini, deoarece slovacii cred , că cel care intră în
contact cu această apă, trebuie să moară.Cum in gospodăria ţărănească slovacă
găina are cea mai mică valoare,oamenii au fost dispuşi s-o sacrifice.
Obiectele folosite pentru spălarea şi aranjarea mortului (cârpa de spălat.
săpunul, piaptănul, briciul) erau puse în sicriu, la picioarele mortului, şi sub
împreună

cearşaf.

Apa

folosită

pentru

spălat

putea fi

folosită

pentru deochiat.De asemenea
se credea că dacă această apă era aruncată în drumul cuiva, ea îl îmbolnăvea
pe cel ce intra în contact cu ea de boala decedatului. (lnf. Lopusnyi Andras.
T6tkoml6s, 1930.)
Îmbrăcarea mortului se făcea cu hainele pregătite deja în timpul vieţii
lui. Conform tradiţiei populare aceste haine şi pânzeturile pentru sicriu erau
păstrate curate, călcate, împăturate în năframe sau în pânză, erau aerisite anual,
şi câteodată şi încercate. (lnf. Milanca Cornea, născută: Tyuroski, Turnu, 1923.,
Zăvada Păi, T6tkoml6s, 1930; Petru Sabău, Aletea.)
Tinerii care au murit pe neaşteptate, înainte de vreme erau îmbrăcaţi în
hainele de sărbătoare.
Fetele din Micherechi şi T6tkoml6s au fost îmbrăcate în rochie de
mireasă.

Tinerii slovacii din Peregul Mare morţi înainte de vreme erau îmbrăcaţi
în hainele de nuntă, bătrânii în cele de sărbătoare, păstrate pentru acest scop.
La nemţi, nu exista tradiţia pregătirii prealabile a îmbrăcăminţii pentru
înmormântare dar şi ei erau îmbrăcaţi în cea mai frumoasă haină pe care o
aveau.
La Turnu, era răspândit obiceiul de a cumpăra o haină nouă pentru
îmbrăcarea mortului.
Şi slovacii din T6tkoml6s au pregătit hainele mortului, .. le-au legat în
boccea" .Boceaua conţinea: ciorapi albi de bumbac, tricotaţi, scufie, văl de
mireasă, pernă de mătase, giulgiu alb brodat, cămaşă brodată, jupon alb brodat,
cearşaf, eşarfă neagră cu ciucuri sub cap, basma de mătase pentru acoperirea
trupului, bluză de mătase cu mânecă lungă, fustă largă neagră, încreţită, şort,
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faţă

de masă neagră ţesută cu model şi o faţă de masă lungă, suport de alamă
cu ornamente scrijelite, pentru cocuri, prosoape ţesute cu ornamente negre,
pentru ştersul mâinilor celora care vin în cimitir, panglică albă de mătase, pentru
legarea bărbiei, iar sub cap, pănuşe dezghiocată mărunt. Menţionăm că vălul
de mireasă era şi el pus între hainele de moarte.
Femeile slovace obişnuiau să ţină coroanele de mireasă înrămate, pe
perete. Din acestea trebuia pusă o bucată lângă mort, mai ales vălul, care se
punea lângă capul mortului.
La bărbaţi era pusă pălăria sau cuşma, la flăcăi pălăria cu o creangă de
rozmarin.Ele se aşezau în partea dreaptă a capului. (Koppany Janos, 1968. 5-6.)
Primul lucru ce trebuia făcut la îmbrăcarea mortului, era legarea bărbiei,
şi acoperirea gurii.Dar conform tradiţiei, care era foarte strictă în acest sens,
mortul trebuia să plece în cealaltă lume fără nici o legătură, şi din această cauză,
înainte de a închide sicriul, toate legăturile trebuiau deznodate simbolic - la
femei chiar şi baticul - în caz contrar soţii nu se mai pot recăsători.
La Pecica, în legătură cu aceste tradiţii, este amintită nu numai
deznodarea legăturilor, dar şi descheiatul nasturilor la cămăşi înaintea
înmormântării.

Hainele rămase de cel mort erau spălate, în cel mult trei zile după
înmormântare, fiindcă mortul nu se poate odihni liniştit, până ce acest lucru era
făcut. (Petrujan Gheorghe, 2004. 84., Inf. Kozma J6zsefne, născută Floare Oros,
Micherechi, 1922.)
La Pecica se obişnuia, ca hainele mortului să se dea rudelor, vecinilor.
La Peregul Mare, nemţii au ars toate hainele purtate de bolnav.
La spălarea şi îmbrăcarea mortului, românii din Ungaria au dat
importanţă şi tăierii unghiilor şi a unei şuviţe de păr, care după aceea au fost
folosite în diferite practici magice: "Îi tăieu dÎn undi şi dÎn păr oleacă aşe că
şi

norocu cu iei, şi rămîie la cii dÎn
cote,t. "(Inf. Szava Tivadarne, Iuhaz Ana,
Micherechi, 1920) sau "Tăieu undJ/e şi olecuţă dă păr. Le băgau aşe înt-on
petec. Dacă uarecine să teme dă mort, uă numa aşe să teme, iera aşe fricos,
apu s-afuma cu păru şi cu und1Je acJ/e. Lua oleacă dîn iele şi le arde cu
tămîie. " (lnf. Ilie Dragoş, Aletea, 1911)
nu

să vadă.

C-oace

lăceu şi

nu

să ducă

casă. Aşte să aruncă pă casă uă pă

În restul localităţilor studiate nu găsim asemenea obiceiuri.
La Micherechi, după spălare şi îmbrăcare, mortul a fost dus într-un
cearşaf în „camera curată'; unde a fost aşezat pe catafalc.Iniţial a fost pus pe
pământ, pe partea dreaptă a camerei care a fost pregătită dinainte, fiindcă se
credea că el/ea nu mai are loc printre cei vii, trupul lui/ei trebuie redat pământului.
Acest obicei are şi o explicaţie raţională, fiindcă se ştie că trupul
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mortului pus pe pâmânt, unde este mai răcoare, decât în sicriu, se descompune
mai încet .
Odinioară sicriul şi monumentele funerare erau făcute de către bărbaţi,
iar pânzeturile pentru sicriu, erau ţesute şi brodate manual de femei.
În zilele noastre toate accesoriile sunt cumpărate din magazin, astfel
încât modul de împodobire a catafalcului, modelul şi materialul din care este
confecţionat sicriul indică situaţia materială a familiei.
La Pecica şi astăzi există un atelier care confecţionează sicrie.
Proprietarul atelierului este meşteşul tâmplar Bala Janos, mutat aici din
Salonta. Pe lângă confecţionarea sicrielor el comercializează şi acesoriilor. (lnf.
Bala Janosne, Pecica, 1949).
La T6tkoml6s era obiceiul ca siciul să fie confecţionat anticipat. Mulţi
şi-au păstrat sicriul în pod, decenii întregi.
Pentru a afla mărimea sicriului, un bărbat. membrul al familiei. lua
măsura cu un fir de trestie.
Pe vremuri, sicriul şi crucea de lemn au fost confecţionate de dulgheri,
de dogari, de meşteri, iar după 1900 de tâmplari.
Picturile de pe sicriu au fost executate de femei. Sicriul oamenilor mai
în vârstă a fost vopsit în negru, al tinerilor în maro sau albastru deschis, iar
sicriele copiilor au fost decorate cu motive florale multicolore. (lnf. Lopusnyi
Andras, T6tkoml6s, 1930.)
Înainte ca mortul să fie aşezat pe catafalc, se puneau în sicriu obiectele
necesare (cearşaful, giulgiul, etc ... ).Sicriul era apoi închis şi dat cu tămâie, pentru
alungarea puterilor necurate. (Petrujan Gheorghe, 2004. 85. Inf. Szava Gyorgyne,
născută Gurzău Iuliana, Micherechi, 1919., Aldea Draghina, născută Izghirean,
Pecica.).

„Cînd moare îi pregăteşti sicriul. li faci prima dată cu ustur01; pui
la co~tun~ le dai foc şi atuncia faci cu tămiie, îl tămîiezi şi cu
apă sfinţită îl stropeşti... Ca să nu vină-napoi. Io la mort asta am făcut cu
tămîie şi cu apă sfinţită şi am zis: Să sfinţeşte acest copârşeu, cu apă sfinţită,
în numele Tatălw; Fiului şi al Slîntului Duh. Amin. " (Ponta Persida, Pecica,

patru

lumînări

1932).
Slovacii din T6tkoml6s căptuşesc sicriul cu rumeguş, fân, paie sau
pănuşe, peste care vin puse o pătură şi un cearşaf decorat, apoi o eşarfă decorată,
întinsă, ale cărei ciucuri atârnă din sicriu.
În toată Europa este răspândit obiceiul de a pune anumite obiecte, în
sicriu, lângă mort.
Ungurii, slovacii, şi românii obişnuiesc să pună obiecte personale,dragi
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mortului( ochelarii, tabachera, cartea de rugăciune, cartea de cântece, pipa,
fotografia unei rude decedate mai devreme, bastonul, o jucărie, o sticlă cu pălincă,
etc.), cele de care ar fi putut avea nevoie în lumea cealaltă (,bani, unelte agricole,
haine, batistă, ac, degetar, lucru de mână etc.)sau obiecte cu rol protector(lumânare
de ceară în formă de cruce, busuioc,tămâie) fiindcă toţi credeau în viaţa de
dincolo.
În mai multe localităţi, se credea că dacă i se pun mortului toate
lucrurile necesare, sufletul nu s-ar mai fi întors să bântuie casa.
Banii puşi în sicriu erau necesari pentru plata vămii dintre lumi.De
obicei moneda era aşezată în vârful unei crengi de prun, mai rar de vişin, crăpată
la capăt, care era aşezată lângă mâna dreaptă a mortului, împreună cu lumânarea
de ceară. (Inf. Martyin Tivadarne, născută Maria Marc, Micherechi, 1908.)
La Pecica, nu se punea creangă de prun în sicriu.În schimb pecicanii
tăiau în giulgiul aflat la capul mortului, o formă de cruce, pentru ca acesta să
vadă drumul spre lumea de dincolo.
La germanii catolici din Peregul Mare, fiecare rudă a mortului a adus
cu ea la priveghi o icoană de hârtie, care a fost pusă în sicriu cu mortul.
Catolicii nu au obişnuit să pună în sicriu şi alte obiecte funerare.
Slovacii din Peregul Mare puneau lângă mort în sicriu Biblia şi cartea
de cântece (Tranostius), ortodocşii din Turnu cartea Visul Maicii Domnului,
catolicii maghiari rozariu, carte de rugăciune, piaptăn, oglindă.
La românii din Ungaria era obiceiul ca pruncii să atingă mortul pentru
a nu se teme, pentru a se împăca cu ideea morţii.
Astfel, la Micherechi copilul trebuia să prindă degetul mare de la
piciorul decedatului cu mâinile încrucişate, ca să nu îi fie frică de mort şi să nu
viseze cu acesta.

frică

Privegherea
Pri vegherea permanentă a mortului aşezat pe catafalc a luat naştere din
şi din respect faţă de mort.
Priveghiul din timpul nopţii a fost şi un prilej de întâlnire a membrilor

comunităţii.

Atmosfera nu a fost una sumbră. Participanţii încercau să distragă
familiei de la tristeţea pricinuită de moarte şi să le aline durerea.
La germanii catolici din Peregul Mare, timpul de priveghere a depins
de momentul decesului. Dacă moartea a survenit dimineaţa, priveghiul s-a ţinut
în seara zilei respective, dar dacă moartea a survenit după masa, atunci privegherea
s-a prelungit până seara următoare.
atenţia
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La priveghi au participat şi femeile şi bărbaţii, toţi se rugau şi cântau
cântece bisericeşti în limba germană, învăţate de la bunici.
În ultima vreme în Peregul Mare s-a răspândit obiceiul, ca la priveghiul
unui mort catolic german să se cânte şi în limba română.Cu acordul preotului,
Hampei Hermine adaptează melodiile unor cântece germane bisericeşti la versuri
româneşti, compuse de ea.
Aceste producţii muzicale locale au fost învăţate şi de credincioşi şi
sunt cântate la înmormântările germane, dacă între rudele apropiate ale mortului
se află cineva de etnie română. (Inf. Hampei Hermine, Peregul Mare, 1942. ).
La catolicii din Turnu priveghiul se desfăşoară de asemenea cu cântece
şi rugăciuni. Românii şi sârbii fac conversaţie. joacă cărţi, consumă cozonac
şi ţuică. Bocitul este practicat doar la înmormântările ortodoxe. (lnf. Cornea
Milanca, născută Tyuroski, Turnu, 1923) .
La Pecica şi la T6tkoml6s sunt scoase din casă mobilele mai mari.
pentru a face loc pentru priveghi.
La Pecica, la fel ca şi la Turnu, în timpul priveghiului se consumă
cozonac şi ţuică, femeile plâng mortul, adică „să cântă': bărbaţii discută, şi
joacă cărţi. (Aldea Draghina, născută Izghirean, Pecica).
Femeile şi bărbaţii evanghelici din T6tkoml6s cântă cântece bisericeşti
( mulţi au stabilit de dinainte ce vor să li se cânte) din Tranostius la înmormântare.
La ţiganii din Aletea „vegherea" începe la căpătâiul bolnavului fără
puteri. Această „ veghe anticipată" este practicată şi în zilele noastre.Ţiganii
stau în continuare lângă mort în fiecare noapte până la înmormântare. Femeile
plâng, bărbaţii joacă cărţi şi discută. Băutul, consumarea colacului şi prezenţa
lăutarilor la priveghi sunt generale. (Seprenyi Anita, 2000.40.)
La priveghiul ortodox „să cântă", femeile bocesc.(Karoly S. Laszl6,
I 980. 7-96.)
Trebuie să facem aici o diferenţiere dintre bocire (cântare), şi plânsul
după mort.
Bocirea a fost obligatorie aproape până în timpurile noastre, în vreme
ce despre plângere se considera că nu aduce noroc. Românii din Micherechi
credeau că lacrimile multe pot opări mortul, făcând ca trupul să-i fie plin de răni
şi băşici în Lumea de dincolo.De asemenea se credea că plânsul exagerat poate
fi un motiv pentru reîntoarcerea sufletului casă.
În satele din Ungaria, unde în anii din urmă s-au construit în cimitire
capele cu camere frigorifice înmormântarea nu se mai face de la case. În
schimb, în absenţa acestor construcţii speciale, în satele din România cercetate
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(Pecica, Peregul Mare, Turnu), mortul este

ţinut şi

azi

până

la înmormântare

casă.

Până

când mortul se afla pe catafalc, era interzisă aprinderea focului,
în casă, căldură grăbind descompunerea corpului.
Anumite credinţe populare erau legate şi de măturarea gunoiului la casa
cu mort.
În trecut acesta era măturat de o femeie străină, numai după ce sicriul
a fost scos afară din casă. Gunoiul era aruncat într-un un loc necumblat, după
care femeia trebuia să-şi spele mâinile, ca să nu i se înţepenească, cu apă dintrun ulcior care era în geam. Pentru măturat ea primea de la familie un batic şi
un colac(Moldovân Gergely, 1913.25.)
Putem culege date asemănătoare legate de mort cercetând credinţele
populare române,La sârbi şi slovaci, gunoiul este măturat sub sicriu, dar nu este
aruncat, ca să nu se arunce norocul din casă.El era adunat într-un coş, pus sub
pat, şi numai după reîntoarcerea din cimitir şi după întoarcerea mesei era îngropat
lângă gard, pentru ca nimeni să nu calce în el( T6tkom16s , Turnu).
De teamă că mortul s-ar putea reîntoarce găsim practicat şi obiceiul de
a arunca după dric gunoiul şi o cană de apă.
Pe masă se punea o pâine şi o cană cu apă, şi se spunea: ,,Mâncarea
gătitul şi spălatul

şi băutura să

nu ne lase pe noi.'" (,,Nak nas poknn a napoj iiezaiiecha.'').

La Micherechi puţini îşi mai amintesc de un vechi obicei, practicat
odinioară înaintea închiderii sicriului, şi anume de
aruncarea, sub mâna
încrucişată a mortului, a unei mici cantităţi de grâu sau porumb, care după aceea
era dat animalelor, pentru fecunditate: "Dacă o murit zÎCem gazda căşiJ; atunci
după ce Îl dăz/eagă, muiere-sa mere şi aduce tenti uă grîu. 11 bagă int-o
haină, şi Îl Împreună pă su brîncă. II bagă păstă brîncă, şi-l scoate pă su
brincă.

Că

O dată Iace numa. Aşe ca şi cum /-ar lega. Apoi duce şi dă la ga/Jfă.
norocu şi rămÎie acasă, şi nu margă cu iei." (lnf. Szâva Tivadarne Iuhaz

Ana, Micherechi, 1920.). Un asemenea obicei îl găsim practicat şi la Pecica.
Când mortul era pregătit pentru viaţa de dincolo, se punea capacul
peste sicriu, după care mortul era scos afară cu picioarele înainte, uşa era închisă,
ca să nu ducă pe nimeni cu el/ea dintre membrii familiei, iar în cameră, masa
şi scaunele erau răsturnate, la Pecica întoarse, pentru ca să împiedice reîntoarcerea
mortului. ( lnf. Baity Ivan Sinişa, Turnu, Martyin Gyorgyne, născută Sava Maria,
Micherechi, 1939., Petru Sabău, Aletea, Ponta Persida, Pecica, 1932.).
Diferenţa substanţială între o înmormântare catolică şi una ortodoxă,
care se poate observa la Turnu, este, că sârbii şi românii duc deschis sicriul în
curte, iar maghiarii pun capacul pe el deja în casă.
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În tradiţia catolică din Peregul Mare, cei veniţi la înmormântare aruncă
pe mort apă sfinţită. La T6tkoml6s, în anii '20. la înmormântarea unei fete
bogate cu numele de Lehoczky Erika, au bătut cuie în prag, pentru ca averea sfi
nu iasă din casă împreună cu mortul. Tot din această cauză au tăiat bucăţele din
giulgiul şi din baticul atârnat, pe care după aceea le-au ascuns în pod, în spatele
arbaletrierului. (Koppany Janos, 1968. 39.)

ÎNMORMÂNTA REA
Ora înmormântării a fost odinioară fixă: între ceasurile două şi şapte,
când soarele a început să apună, aproape toate comunităţile cercetate menţinând
şi în zilele noastre obiceiul ducerii mortului la groapă după masa.
Conform credinţelor populare din Turnu, când începea săparea gropii.
atunci începea şi descompunerea trupului mortului. (Baity Ivan Sinişa, Turnu,
1937.)
Numai la T6tkoml6s a existat obiceiul, ca de la Sf. Gheorghe până la
Sf. Mihai, înmormântarea să facă dimineaţa de la ora 9, sau după masă de la ora
4, iar după Sf. Mihai ceremoniile funerare au avut loc dimineaţa de la ora I O,
şi după masă de la ora 2. În schimb duminica. înainte de masă. nici aici nu se
făceau înmormântări.

La Micherechi, pe toate obiectele funerare (steaguri, sfeşnice, cruci)
sunt legate batiste albe. Participanţii la ceremonial îşi iau rămas bun de la mort,
sărutând crucea de pe sicriu, şi punând pe sicriu bani pentru biserică.
Femeii însărcinate i-a fost interzisă sărutarea crucii, pentru ca,să nu i
se îmbolnăvească copilul de icter. Dacă însă totuşi s-a îmbolnăvit, l-au vindecat
făcând un pahar mic şi o linguriţă mică de ceară. În pahar au pus apă sfinţită,
din care i-au dat copilului să bea, înainte ca soarele să răsară.
Pentru ortodocşii din Aletea şi Micherechi sărutarea crucii în timpul
slujbei de înmormântare a fost obligatorie, la fel ca şi aruncatul banilor pentru
preot în oala de lut de lângă sicriu.
La Pecica nu se cunoaşte acest obicei de dăruire a preotului cu bani
puşi la siciu, dar şi aici găsim obiceiul ultimului sărut( .,ultima sărutare'), în
care cei prezenţi, potrivit gradului de rudenie, - prima dată bărbaţii, apoi femeile.fac cruce, sărută crucea din mâna preotului, apoi faţa, sau fruntea mortului. (lnf.
Chevereşan Lucreţia, Pecica, Cornea Milinca, Turnu, I 923.)(Foto.2-3)
Slovacii greco-catolicii din Peregul Mare obişnuiesc să sărute crucea,
în ordinea gradului de rudenie. (lnf. Janecko Juraj, Peregul Mare).
La ceremoniile de înmormântare din T6tkoml6s, după ce omul, care se
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ocupă

cu sicriul, a pus şi a tăiat în formă de cruce giulgiul (,,plachtu ") de pe
mortului, pentru ca oamenii să-i vadă din nou chipul, erau rostite următoarele
cuvinte: ,.Binecuvântaţi-1.1 " (Pozehnajt'e si ho.1 ''), după care rudele, în ordinea
grdului de rudenie făceau cruce deasupra feţei mortului, cu palma întoarsă
vertical, binecuvântându! prin cuvintele: ., Să-ţi dea Dumnezeu odihnă
Jiniştită_l'' (.,Nak \'{1/l dci Pcin Boh dobri odpocinok!'').
După ceremonia din incinta curţii, r..idele, cunoştinţele, vecinii, l-au
condus pe ultimul drum pe cel trecut în nefiinţă.
Legat de acest ultim drum spre groapă la Turnu a fost obiceiul ca
înainte de a pomi spre cimitir să se dea cozonacul peste sicriu şi apoi să se
împartă între copii.
În vremea când înmormântarea se făcea la casă, în Micherechi şi
Aletea, mortul a fost scos în curte de rude sau cunoştinţe.
De asemenea odinioară, corpul neînsufleţit a fost lăsat descoperit până
la monnânt, lucru confirmat şi de Beres Andras, care a scris despre obiceiurile
de înmormântare ale ortodocşilor.
În Ardeal şi în Carpaţii din Ucraina, ortodocşi au dus mortul la cimitir
descoperit încă şi în timpul celui de-al doilea război mondial. Obiceiul pare să
dateze din timpurile când înmormântările se făceau în jurul bisericii, corpul fiind
scos neacoperit din biserică şi dus astfel la groapa apropată. (Beres Andras,
1973. 354).
În localităţile cercetate, în zilele noaslre, nu se mai păstrează amintiri
legate de acest vechi obicei.
Iniţial, în Micherechi şi Aletea, mortul a fost dus la cimitir pe jos,
sicriul fiind aşezat pe bare ţinute în mână şi abia mai târziu cu căruţa.
La Pecica sicriul era dus cu dricul, la Peregul Mare cu căruţă.
Dacă drumul spre cimitir era din cauza ploilor impracticabil în vremurile
mai noi se utiliza tractorul cu remorcă sau camionul.(Foto.4)
La T6tkoml6s, până în anul 1946, rudele mai îndepărtate, prietenii,
vecinii au dus mortul cu „calul lui Sfântu Mihai" adică pe umeri , în drumul
spre cimitir, schimbându-se între ei.
Bătrânii au fost duşi cu „calul lui Sfântu Mihai" vopsit în negru, iar
tinerii au fost duşi cu „calul lui Sfântu Mihai" vopsit în culori. Pentru copii şi
pentru sugari se făcea o „ rasoska" sculptată, colorată cu albastru, roşu, verde,
şi negru, care era dusă, în general, de femei.
Dacă a murit un tânăr, lângă bărbaţii care o cărau, erau fete împodobite
cu panglici.
faţa
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Şi la Turnu, mortul a fost dus în trecut pe umeri, doar cei mai bogaţi
având posibilitatea să comande dric din Pecic.i.
În zilele noastre este generală transportarea cu dricul.
Ordinea convoiului funerar în T6tkoml6s, era stabilită dinainte. Dacă
mortul era tânăr, în faţă mergeau doi flăcăi şi o fată, cu o coroană în mână, sau
o fată, şi doi flăcăi, conform sexului celui decedat. Ei au fost urmaţi de 12
perechi de tineri, care aveau peste umeri panglici de tul cu o lăţime de două
palme, care au fost legate de către acela care se ocupa de sicriu, cei care duceau
coroanele au primit cadou de la familie, batiste albe, prinse pe braţe, şi pu11atc
pe tot parcursul înmormântării. După ei venea fanfara şi dricul, apoi preotul.
cantorul, iar în urma lor neamurile, conform gradului de rudenie şi de v.îrstf1.
În faţă au mers bărbaţii cu capul gol şi, după ei, femeile.
La Turnu, la ceremonie au participat şi băieţi îmbrăcaţi în cămaşf1 albă
de liturghie (dieci).
În tradiţia maghiarilor şi românilor din Turnu, cei care au murit tineri.
înainte de vreme, sunt şi azi îmbrăcaţi în haine de mireasă sau de mire.
Un tânăr sau tânără din convoiul funerar. care este de asemenea
înveşmântat(ă) în haină de mire sau de mireasă, duce în mână pe o farfurie două
coroniţe cu panglici albe. La ortodocşi această farfurie este aruncată peste sicriu,
iar la catolici în mormânt. (Katona Anna, Turnu, 1943.)
La românii din Micherechi au supravieţuit chiar unele elemente ale
nunţii mortului.
Până în anii' 50, sicriul tânărului a fost dus la monnânt pe două bare
frumoase, împodobite cu prosoape brodate, de către flăcăi îmbrăcaţi în haine de
sărbătoare.Grupul de feciori a fost urmat de fete îmbrăcate în haine albe. ( Baza
Generală de Date a Românilor din Ungaria, Muzeul Erkel Ferenc, 57/67).
În drumul spre cimitir, ortodocşii, opresc la fiecare răscruce, staţiile
fiind echivalente vămilor pe care trebuie să le treacă sufletul.
La fiecare oprire, în Aletea şi Micherechi, s-au aruncat monezi sub
sicriu, pentru ca mortul să aibă bani pentru vamă, pe când în Pecica banii erau
aruncaţi pe deasupra sicriului.
În faţa convoiului, trecătorii îşi scoteau pălăria din cap, în semn de
respect faţă de mort.
Catolicii, şi greco-catolicii din Peregul Mare nu au asemenea tradiţii.
Ei însoţesc mortul pe ultimul drum cântând cântece bisericeşti.
Ţiganii din Aletea însoţesc mortul spre groapă cu muzică.
Mormântul este săpat întotdeauna dimineaţa, pentru ca noaptea duhurile
rele (răul) să nu se poată adăposti în el.
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În literatura de specialitate găsim menţionate practici de purificare a
mormântului de orice formă a maleficului, înainte de a aşeza sicriul în el.
Pentru aceasta o femeie, dintre rude, trebuiea să sară în mormânt, cu
o batistă albă, şi să atingă de trei ori peretele, parcă ar vrea să îl măture; întro altă versiune se face o mătură dintr-o creangă verde, iar iama dintr-o creangă
fără frunze, şi se mătură cu ea pereţii mormântului, după care mătura este pusă
în monnânt, în partea stângă a crucii de lemn, în colţ, cu nuielele în sus, pentru
ca dracul să nu deranjeze mortul. (Beres Andras, 1973.356.) .
Mătura, aşezată cu nuielele în sus, este un element cunoscut în
credinţele populare şi se poate găsi şi în alte practici magice.
Comunităţile române din localităţile ~ercetate nu îşi mai aduc aminte
despre o asemenea măturare simbolică a monnântului.
Aşa cum am arătat deja, banul are un rol important în înmormântarea
ortodoxă. Despre practica aruncării monezilor, care nu sunt numărate, găsim
mai multe explicaţii.
Una dintre aceste credinţe spun, că mortul plăteşte, astfel, pentru
pământul în care se odihneşte, alta, că mortul va avea nevoie de bani pentru
viaţa de dincolo, dar sunt şi credinţe după care în acest fel cel trecut în nefiinţă
plăteşte răului.

Tiganii din Aletea mai aruncă în mormânt, în afară bani mărunţi, ţigări,
şi cărţi de joc, acestea fiind considerate lucruri necesare pentru mort în lumea
de dincolo. (Seprenyi Anita, 2000. 40)
La T6tkoml6s numai ţiganii aruncă în mormânt monezi, slovacii nu.
Un obicei la fel de cunoscut este şi acela de a arunca cu bulgări de
pământ în groapă sau pe sicriu.
Membrii familiei, în timp ce aruncă bulgării de pământ pe sicriu, rostesc
următoarele cuvinte: .,Să-i fie ţărana uşoară." ,,Dumnezo să-l ierte/''.(Foto. 5)
Aceasta este socotită şi în zilele noastre o ultimă datorie creştinească,
iniţial însă , probabil, că gestul simbolic încheia definitiv riturile de separare
pentru ca mortul să rămână în mormânt, ca să nu se mai întoarcă.
La Micherechi şi Aletea au ajuns în mormânt şi panglicile, cu care au
fost legate batistele primite de la mort, care au fost prinse pe prapurii bisericeşti,
sau pe braţul celor care au dus steagul .
Batistele erau păstrate în vreme ce panglicile erau aruncate în mormânt.
În general membrii familiei obişnuiau să rupă o bucată din giulgiu ( ,. urzîcar"
)pentru a-l folosi în practici magice de alungare a fricii. Pentru ca să nu se
viseze prea mult cu cel mort, această bucăţică de giulgiu era arsă şi cu ea era
afumată persoana.Alteori bucăţica de giulgiu era păstrată pentru a aduce noroc.
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În mentalul colectiv al localităţii Pecica nu am găsit această tradiţie.
Aici, peste pieptul şi umărul celor care duceau sicriul, se lega în fonnă de
cruce o pânză de casă, care putea fi păstrată după ceremonia de înmormântare.
În zilele noastre, pe umărul bărbaţilor sunt legate prosoape, iar băieţii
primesc batistă.
La slovacii din T6tkoml6s este nelip,;it obiceiul ca după acoperirea
mormântului, cele mai apropiate rude să-l ocolească de trei ori, după care să se
oprescă la crucea de lemn şi să-şi facă cruce deasupra acesteia, spunând : ..IÎ1

numele Tatălw; Fiulw; şi a Duhului Sfănt Amin! Odihnă liniştitfi.1 .. (.. Ve_1ine110
Boha Otca i Syna i Ducha Svateho Amen. Spekojni odpocinok ").
În cursul dimineţii zilei de după înmormântare, rudele merg la
de dimineaţă, ocolesc altarul şi pun pe castronul de „ofertoriu" monezi
(.,smutna offera "), apoi se aşază pe locurile desemnate pentru cei îndoliaţi, iar
după slujbă se duc încă o dată în cimitir, c,colesc monnântul, şi tot ca la
înmormântare, îşi fac cruce peste crucea de lt:mn, binecuvântând monnântul.
În această zi, acasă, se făcea curăţenie, se spălau textilele folosite în
timpul înmonnântării şi hainele mortului. (Kuppany, I 968. 55-56.)
Respectul faţă de mort, nevoia de menţinere a separării dintre cele
două lumi stau la baza credinţei populare, că din cimitir nu poate fi dus nimic

rugăciunea

acasă.

Această credinţă populară şi frica faţă de răzbunarea mortului,în cazul
i se ia înapoi ceva ce i s-a dat, apără cimitirul, mormintele, monumentele
funerare şi integritatea plantelor de distrugeri.
Dacă cineva totuşi pleacă cu ceva din cimitir, acesta, conform mentalului
colectiv popular, se va îmbolnăvi icter sau va muri.
Pentru a preveni „gălbenarea", oamenii, după înmormântare, îşi spală
mâinile, într-o oală pregătită dinainte. (lnf. Aldea Draghina, Pecica, Szava
Tivadarne, născută Iuhaz Ana, Micherechi, 1920, T6th Pal. T6tkoml6s, I 9 I 9.)
În unele regiuni româneşti, pentru purificarea spaţiilor contaminate de
moarte, s-a folosit în afară de spălare şi afumarea rituală.
Nu va fi pedepsit de mort cel, care ducea ceva din cimitir în scop de
vindecare sau pentru stricare, ori pentru alungarea stricării.
Catolicii din Peregul Mare nu duc acasă nici ramele de lemn, nici
suporturile coroanelor ofilite ; ori le ard, ori le împodobesc din nou cu flori de
Ziua Morţilor.
La Micherechi în ultimii ani a apărut un nou obicei, ca, după
înmormântare, preotul să anunţe suma dăruită bisericii de către familia
decedatului.

că
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La Pecica nu se dăruiesc bani bisericii, se dau însă preotului, în funcţie
de situaţia materială a familiei, împreună cu o lumânare mare învelită într-un
ştergar frumos ornamentat. Cantorul primeşt~ şi el o lumânare, un cozonac
mare şi un ştergar. (lnf. Chevereşan Lucreţia, Pecica, Cornea Milanca, născută
Tyuroski , Turnu, 1923.)
Catolicii şi greco-catolicii din Peregul Mare plătesc preotului o sumă
stabilită de episcopie.În plus,seara, catolicii servesc preotul, ocazional, cu vin şi
cozonac. Alt cadou nu se face.
La ortodocşi, este răspândit obiceiul, ca popa să primească cadou un
ştergar ornamentat frumos.
La Turnu, rudele, vecinii, şi cunoscuţii primesc şi ei de la familia
decedatului ştergare.
Credinţa în existenţa vieţii de după moarte sau a sufletului viu al trupului
neînsufleţit, stau la baza obiceiului de hrănirea simbolică a mortului
Potrivit credinţei, mortul are nevoie, în lumea cealaltă, nu numai de
obictele folosite în viaţă ci şi de băutură şi mâncarea.
O primă formă de a-i asigura mortult„i cele necesare în noua sa lume
era hrănirea simbolică prin dăruirea de mâncare şi de băutură sărmanilor din
comună şi ea este cunoscută, mai ales, la comunităţile romano-catolice şi
ortodoxe.
Substituirea simbolică a mortului cu o pt!rsoană vie, datează din timpurile
dinaintea creştinismului, şi este cunoscută şi în afara Europei.
La Turnu, în seara înmormântării, se punea pe masă un pahar de apă
şi un pahar de vin şi pentru mort.
La Micherechi, se coc 150-200 de cozonaci pentru înmormântare, în
care se pune câte o monedă. Vecinele dau traista cu cozonaci, simbolic, peste
sicriu, şi când mortul este scos din curte, cozonacii sunt împărţiţi copiilor.(
Această împărţire a cozonacului o regăsim şi la nunţi.)
Tot la Micherechi se obişnuieşte, ca rudele apropiate să viziteze
mormântul în ziua de după înmormântare.
Principala formă de hrănire simbolică a mortului este însă pomana.
Pomana este o rămăşiţă a vechilor ospeţe ceremoniale legate de ofrandă şi de
cultul strămoşilor.
Pomana „se face" pentru iertarea păcatelor şi pentru mântuirea sufletelor
celor morţi.
În trecut ea a fost făcută în cimitir, poate, tocmai de aici provine
obiceiul de a duce mâncare la mormânt, pe care îl găsim practicat şi în zilele
noastre.
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Pomana organizată în cimitir este un prilej de a oferi un ospăţ săracilor.
cerşetorilor şi copiilor.
La Micherechi şi Aletea, până în anii '80, pomana s-a făcut după
înmormântare la casa mortului, unde, iniţial, s-a servit mai ales ţuică, pâine, şi
slănină, iar mai târziu şi sarmale.
La pomană se toarnă simbolic din ţuică şi din mâncare pe pământ
pentru cel decedat, ca să aibă parte de acestea.
Ţiganii din Aletea nu fac pomana acasă ci îi invită pe participanţi la cea
mai apropiată cârciumă.
La Pecica la pomană participă toţi cei care au fost la înmormântare.Şi
aici se toarnă din băutură pe pământ, şi se spune: ,,Dumnezo să primească.'
,,Dumnezo să ierte!'{lnf. Chevereşan Lucreţia, Pecica).
Tot la Pecica se mai face un parasta~ cu masă, peste nouă zile de la
înmormântare, şi la acesta sunt invitaţi cei ca1e au spălat mortul şi cei care au
dus sicriul.
Maghiarii din Turnu, după înmormântare, merg la biserică, românii şi
sârbii ţin pomană, la care este invitat şi groparul, rudele apropiate, şi toţi care au
dus mortul, şi prapurii în convoiul funerar.
Se găteşte ciorbă, şi tocăniţă, se bea ţuică, din care se toarnă pe pământ,
şi se zice: ,, Dumnezo să-l ierte!".
Şi slovacii din T6tkoml6s acordă o importanţă deosebită pomenii, ce se
reflectă şi printr-un proverb cunoscut: ,,Se cuvine ca să mergi la Înmormântare.
dar să fii la pomană e o datorie creştinească.!" ( Na pohrab tcijst' sa svrdâ,
al'e na kar je tajst' krest'anska povinnost'!'). Mâncarea tradiţională este
tocana de oaie, dar la o pomană mai modestă se servesc pogăcele, sau corn din
aluat dospit. Cel ce s-a ocupat de sicriu şi groparii au mâncat bine, iar ceilalţi
au luat mâncare din castroane, doar simbolic.
Slovacii din T6tkom16s, a doua zi de după înmormântare, au mâncat
găluşte cu brânză sau tăiţei cu mac, din care au dus şi la cimitir, şi le-au îngropat,
în proaspătul mormânt, şi câteodată au turnat ş1 vin pentru mort. (lnf. Lopusny1
Andrâs, T6tkoml6s, 1930.).
Un obicei general, practicat şi în zilele noastre, mai ales de ortodocşi
şi de greco-catolici, este parastasul, slujba de pomenire ţinută la şase luni şi la
un an de la moartea celui trecut în veşnicie .Ea este denumită de la o localitate
la alta diferit: pomana la Pecica, crestata la Micherechi, paos la Aletea, părăstaş
la Turnu. Cu această ocazie membrii familiei duc la biserică vin şi cozonac.
La Peregul Mare, numai ortodocşii şi greco-catolicii fac slujba de
pomenire cu pomană.
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Nemţii

catolici comemorează mortul după şase săptămâni şi după trei
luni printr-o liturghie sfântă.
La Turnu, maghiarii ţin doar slujbă la biserică, sârbii şi românii duc la
slujbă cozonac şi colivă .
Ţiganii din Aletea obişnuiesc şi ei să facă pomană după şase săptămâni
de doliu.Odinioară, cu această ocazie, se consuma supă de lapte, însă după
1950 când au început să trăiască mai bine au început să servească tocăniţă de
oaie şi de porc, şi lângă, se bea vin şi pălincă.
Ortodocşi ţin Paştele Morţilor şi în zilele noastre.Cu ocazia acestei
sărbători se fac procesiuni, familiile se roagă pentru mort, şi împart la mormânt
cozonaci şi pogăcele, celor care sunt de faţă, mai ales copiilor.De asemenea
până astăzi s-a menţinut obiceiul de a puse mancare şi băutură şi pe mormânt.
La Turnu, preotul toarnă o sticlă de vin în formă de cruce, sfinţind în
acest fel mormântul.
Mersul la cimitir de Paştele Morţilor este o tradiţie vie şi în zilele
noastre. La Pecica, la slujba ţinută la cimitir, cei care vor să-l comemoreze pe
mort împart celor prezenţi, mai ales ţiganilor.
La cimitirul din Cocota adeseori se pun şi 20 de mese. (lnf. Mînzeşu
Pavel, Pecica).
Nemţii şi slovacii din Peregul Mare nu ţin această sărbătoare, ei, ca şi
ungurii, îşi comemorează morţii toamna, de Ziua Morţilor, aprinzând lumânări
şi punând pe morminte coroane şi buchete de flori.
Trebuie să menţionăm, legat de Paştele Morţilor, un obicei practicat
numai de românii de la Micherechi. În dimineţa acestei zile de sărbătoare(care
este luni) femeile - pentru bărbaţi era o zi de muncă- şi câţiva bătrâni, numiţi
„paharnici", luau parte la comemorare, la care se dădea mortului mâncare şi
băutură, în aşa fel încât primele bucăţi de mâr,care au fost aruncate sub masă.
La Paştele Morţilor, femeile obişnuiau să vopsească şi ouă „pentru
morţi", pe care le dădeau pomană copiilor cunoscuţi.
Oamenii credeau că trebuie să dea pomană şi atunci când visau că
mortul le-a cerut apă, mâncare sau băutură.Ca urmare au încercat să satisfacă
simbolic dorinţelor mortului, dând ouă şi cozonac copiilor şi celor săraci.

Doliul
În comunitatea sătească, doliul a fost sever, mai ales la femei.Se
considera că perioada de doliu se sfârşeşte după ce trupul devine pământ, şi
sufletul se eliberează.Totuşi durata doliului era în funcţie de gradul de rudenie.
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ca o rudă mai apropiată să ţină doliu un an, iar una mai îndepărtată, şase
săptămâni.În această vreme îmbrăcămintea trebuia să fie complet neagră.
Şi la românii din Pecica în trecut a fost răspândită tradiţia de a da
femeilor, rude apropiate, un batic negru. Femeile, care au primit batic negru, au
fost în doliu minim şase săptămâni, umblând complet în negru.
La Micherechi şi Aletea acest obicei se păstrează şi astăzi.
Adeseori însă, chiar dacă normele cutumiare nu o cereau, mama. care
şi-a pierdut copilul, poartă doliu toată viaţa.De asemenea, sunt numeroase
cazurile şi azi în care doliul este ţinut mai mult de un an.
Comportamentul celor îndoliaţi a avut reguli stricte. impuse de
comunitate.Astfel, nu se cuvenea, ca cel în doliu să apară la manifestări cu
muzică şi dans, fiindcă în perioada de doliu îi era interzis să cânte şi să
danseze. Cel aflat în doliu a putut participa la nunţi, dar nu a avut voie să
danseze, să petreacă.

Strigoiul
Despre strigoi, mai putem aduna, şi în zilele noastre, date din credinţele
populare redate în formă de relatări. Mai ales 10mânii din Micherechi şi ţiganii
din Aletea, vorbitori de limba română, cunosc şi astăzi numeroase credinţe
despre strigoi.
Subiecţii intervievaţi din Pecica, Turnu, şi Peregul Mare au auzit despre
asemenea poveşti, dar au refuzat să le relateze.
Strigoiul este spiritul omului mort. Adeseori este greu să se facă
diferenţă între strigoiul mort şi strigoiul viu, deoarece acesta din urmă este
forma de manifestare a maleficului, întrucât însă răul poate prelua chipul celui
mort, cele două forme de manifestări ale sufletului se suprapun adeseori în
imaginaţia populară. Cea mai mare diferenţă dintre cele două forme este aceea,
că strigoiul este întotdeauna îngrozitor şi de temut, iar sufletul care se întoarce
acasă poate fi şi binevoitor.
Poveştile despre aceste spirite îşi au baza în frica faţă de mort şi groaza
simţită faţă de acesta. Pentru alungarea fricii existau multe metode. Cui îi era
frică, trebuia să prindă degetul mare de la piciorul stâng al mortului, apoi să se
dea de trei ori cu spatele de perete, şi frica i-ar fi trecut.
Rezultatul era acelaşi şi dacă sărută talpa mortului. O soluţie putea să
fie şi o bucată tăiată din giulgiu, care, întotdeauna, trebuia să fie la dânsul/dânsa,
sau trebuia să fie arsă în fiecare zi de marţi şi vineri, în aşa fel încât să iasă din
ea fum.
În alte locuri se tăia din părul şi unghiile mortului iar tăieturile se puneau
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puneau într-o bucată de haină pe meştergrindă, şi dacă era cazul, se ardeau
pentru a face fum.
La Micherechi cea mai bună metodă de alungare a fricii este considerată
acea de a privirii îndelungat mortul, fiindcă se credea că aceluia îi este teamă
cel mai tare, care arunca doar o privire la mort, şi nu se uita bine la el: ,,cine
numai l-o furat, nu s-o uitat bine cătă el". (Martyin Tivadarne, născută Maria
Marc, Micherechi, 1908.)
Referitor la strigoi, trebuie să ţinem cont de câţiva factori; la analiza
problematicii strigoiului sunt importanţi: modul de apariţie a acestuia, cauza
reîntoarcerii, practicile ce se impun pentrn prevenirea reîntoarcerii, şi
autoprotejarea de strigoi.
Morţii pot apărea de mai multe ori, odată, de trei ori, timp de şase
săptămâni în fiecare zi, dar se cunosc şi cazuri în care unii morţi, care nu au
linişte în mormânt, rămân pentru totdeauna pe pământ. Morţii apar noaptea, în
general în jurul miezului nopţii, în locurile în care au umblat şi în viaţă, în casă,
în curte, în gospodărie, dar şi în cimitir.
Ei pot lua diferite forme, dar în general iau figura de dinaintea morţii,
apărând cu haina lor preferată sau în felul cum au fost înmormântaţi. Pot apărea
în formă de lumină, în forma unui cal alb sau înveliţi în cearşaf, câteodată ca
umbre, dar pot fi şi invizibili.( Vrăjitoarele pot lua şi ele înfăţişarea celui mort.)
Reîntoarcerea mortului are mai multe cauze. Mortul, care este condus
de intenţii bune, se întoarce pentru a continua munca obişnuită sau începută şi
neterminată. Mama moartă revine pentru a îngriji în continuare copilul lăsat în
urmă sau pentru a-l alăpta. Poate reveni pentru a-şi găsi un partener pentru
viaţa de dincolo, sau ca să ducă cu el/ea soţul sau soţia. Există informaţii despre
unele cazuri, în care femeia a revenit pentru a-şi pedepsi, pentru a-şi intimida
soţul, care s-a căsătorit înainte de terminarea anului de doliu. Mortul poate
reveni şi atunci, când nu i s-a împlinit o dorinţă, nu i-au pus în sicriu obiectul
preferat, nu i se îngrijeşte mormântul etc.Aşa cum am arătat deja, nu se putea
odihni în pace nici acela după care s-a plâns prea mult.De asemenea, revine
foarte des acela, care a avut în viaţă contact cu forţele rele.
Poveştile despre strigoi şi frica faţă de mort, trăiesc încă vii în mitologia
populară, determinând o serie de practici de prevenire a reîntoarcerii mortului şi
de apărare faţă de mortul reîntors. O asemenea practică era aceea de a pune în
gura mortului usturoi şi de a-l înmormânta cu faţa în jos.
Usturoiul, cu care se ung uşile, geamurile, şi chiar oamenii, are un rol
important în îndepărtarea maleficului, în alungarea răului, şi în prevenirea daunelor
produse de strigoi. Afumatul sicriului sau al mormântului, veghea, şi hrănirea
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simbolică a mortului se fac tot pentru prevenirea reîntoarcerii, şi cum am menţionat
mai devreme, tot din această cauză se acoperă oglinzile, se răstoarnă scaunele,
se închid uşile, după ce mortul a fost dus afară din cameră; tot pentru prevenire
se pune în sicriu busuioc şi tămâie, bulgării de pământ din această cauză sunt
aruncaţi în mormânt de rudele apropiate; ca să nu revină copilul mort, mama
neapărat trebuia să-l plângă, iar popa într-un act religios sfinţeşte casa, obiceiul
sfinţirii fiind practicat tot pentru a preveni reîntoarcera mortului.
În comunitatea romă din Aletea frica de strigoi este foarte puternică.
Odinioară, membrii familiei obişnuiau să doannă şase săptămâni la rude, nu
rămâneau în casa în care mortul a fost pus pe catafalc.
Astăzi nu se mai duc la alţii, dar, nu dorm în camera în care s-a aflat
mortul. Pentru a preveni reîntoarcerea sufletului, au aprins în fiecare noapte
lampa de petrol, câtă vreme şi-au amintit de cel mort, iar pentru protecţia celor
vii, au uns pragul şi uşile cu usturoi. (Seprenyi Anita, 2000. 41.)
Tot pentru a preveni reântoarcerea, slovacii din T6tkoml6s, după ce
ajung acasă din cimitir şi după se spală ritual pe mâini, intră în casă, se întorc
cu faţa spre cuptor, şi spun: ,. Eu am crezut, că e aici; şi nu e aiâ ·:
Slovacii care mai respectă tradiţiile, rostesc aceste cuvinte în camera
celui mort, cu toate că nu mai cred în revenirea sufletului la case. (lnf. Lopusnyi
Andrâs, T6tkoml6s, 1930.)
Din credinţele populare ale comunităţilor româneşti, am reuşit să
culegem povestiri privind reîntoarcerea morţilor, pe care informatorii ni le-au
prezentat ca şi pe propriile lor experienţe, povestind foarte colorat şi cu multă
pasiune: "O vinit acasă muiere me ce moartă. Nu m-am visat, u-am văzut. Tă

tîrziu am vinit acasă că nu m-o plăcut stngur, am gîndit tă şi mai şed, şi
treacă păstă mine noapte. Am dăştis io uşe la ocol, ş-am şi întis-o. Ş-am vinil
îlontru, şi aco/e m-o părut că-i cineva pă lada ciie din timaţ. VJn inlontru şi
mă pun aci pă pat. Am apnns teveiu. Şi păstă teve am o cocotoare. Şi in
cocotoare am văzut că ş-o băgat capu la fereasta di la uşe. În cocotoare
tumna să vede uşe, dacă şez păpat. S-o uitat numa, n-o zis nimică, că n-o
putut vorovi nici cind o murit. Da ie o fost. Încă ina1nte d-ace am intămiiet
io, da tă o vinil. Numa dă trii uări o putut vini. A doaua uoară l-o văzut
pruncu muierii asm a me ce noauă. O v1nit pruncu la mnează noapte, o stat
în uşe aci la noi. Ş-o mărs şi l-o petrecut pînă acasă. U-o văzut pruncu bine,
c-o fost lună p/Jnă. U-o văzut că mere tă după iei. lei aşe s-o spăriet, că no putut nici b1nea,tă şi deie la muiere, numa tăt o dat cu pumnu-n fereastă,
da n-o putut grăi A trie uară aşe o fost că io am v1nit ş-atunce tirziu. Tă mam dus uannde, că nu m-o plăcut singur. La opt, la noauă ceasuri vin io
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la tăma{. Şi pÎnă dăştig ia uşe dF la sobă, iacătă c-o văd ia pă ie aâ Numa
pFntni picioare pF la mine o putut vim; că numa u-am văzut Flontru. Apu mine
nu mă crede, pedig aşe o fost. le o fost. Încă nici nu i-o fost cirpă-n cap. O
fost dăzvălită, că aşe u-am pus şi În copirşeu. Şasă săptămÎni o fost aici; io fost sufletu la straşină. Apu dnd am aprins viloaniu, numa văd că fuje
cineva. O şezut aci; numa dă/oe a perit, cind am aprins VJJoaniu. Aşte or fost
a mele şasă săptămÎni. Muiere me dnd o vinil acasă moartă, mine nu u-o
văzut, numa io. Cind u-o văzut pruncu muieni iastă/altă, acie dirt ace o putut
fi, că o gindit că-s io. Pă mine m-o aşteptat. Am tămÎiet şi-n tămaţ, şi-n sobă
şi piit,ilocu pii su fereşti; şi-n pod Am lustolit. Şi mătura am pus aice la uşe
cu spicu-n sus. Da tă n-o ajuns minica. Apoi am purtat ia tămÎie la mine, şi
nu să mai apropie dă mine. Am cosit on petec. Şi i-am pus cipcă roşie. Ş-am
băgat in ie tni fire dă aJ; pit/i, s,1re, grÎu, o /ea dă pămÎnt dă la monninte.
Ş-am b:Jgat din cruce dă lemn aşe on dărab, da tni am făcut din ie şi nu fie
cu părete. Şi n-aibii ie putere. Ş-am biigat acolo În petec, ş-am cosÎt, şi u-am
pus 1Î1 grumaz. Şi d-acole-ncolo 111inic n-am mai văzut. N-o vinil. Aşe o zÎs cătă
mine Deorde di la Tihhaz: Ilie mneu.' Aşe să ştJi; că tăt uomu vine acasă. Numa
nu iei. Sulletaşu lui musai şi vie, dă vre dă nu vre, de fârba lw; ptele lui tătă
i p-ace. Nici ia n-am crezut asta, pină n-am păţit şi ia." (lnf. Dragoş Ilie,
Aletea, 1911.)

o umblat an uom acasă la muiere. Şi aşe s-o-ndr/igostit ca cum ar
trăi. Şi ie n-o mai putut, c-o fost pre rece iei. O fost aşe ca viu strigoiu, co fost strigoi. Nu s-o putut sc/ipa altcum d/i iei muiere numa dac/i o mărs la
birciu. Or mărs acolo, /-or dăzgropat alârii, şi şi de acolo. Da d/i vorbit n-o
vorbit. L-or prins, /-or legat p-o bită şi l-or pus p/i J~?r. Aşe o pomnit 1111ina
lui care o fost vie. Că o fost două imini În iei. Şi ce vie n-o fost bună n-o fost
a lw; ce o fost a draculw; a strigoiului. Numa aşe s-o putut scăpa muiere dă
iei. Ci doară patru-cinci luni o umblat acasă. Ş-o făcut tăt lucru, ş-o chefelit
caii Întors-o ie combinetu, spătoiu şi ştninfii. Încă atunci tă 11-0 fa minica.
Că a lui i111ina acie o trăit. La cie i111ină dinti1ie ar fi ajunsă, la asta nu, că
11-0 fost a lw; o fost a strigoiului care s-o bcigat În iei. " (Cornea Milinca,
''Zice

că

născută

Tyuroski, Turnu, 1923.)
Copiii morţi nebotezaţi fac parte din categoria celor morţi în circumstanţe
stranii. La Micherechi, se grăbesc, în general, să boteze copilul, fiindcă acei
copii care mor nebotezaţi devin zvîrcolaci, cei care mănâncă Luna. Când au
văzut că nou născutul nu va rămâne în viaţă, şi nu mai este timp pentru botez,
moaşa l-a ridicat spre icoane, botezându-l. Pentru copiii morţi nebotezaţi, cei

332
https://biblioteca-digitala.ro

care cauzează eclipsa de Lună, nu se trag clopotele, şi nici nu li se dă un loc de
veci în cimitirul satului. La Pecica, aceştia sunt înmonnântaţi la marginea cimitirului.
Aici trebuie să-i menţionăm şi pe moroi, un tip de strigoi, care pot li
morţi înmormântaţi în mod necorespunzător, feţi avortaţi sau copii înmormântaţi
fără botez. Conform credinţei populare, fătul ucis prin avort devine drac sau ia
înfăţişarea unui şarpe veninos şi se hrăneşte din trupul mamei. ( Eretcscu
Constantin, 1976. 130., Moldovan Gergely, 1913. 205.)
La Micherechi fătul avortat sau fătul din avortul provocat este numit
„tăciune" şi este înfăşurat într-o bucată de pânză, apoi pus într-o cutie, apoi
dus în cimitir, şi înmormântat într-unul dintre mormintele unei rude.
În localităţile cercetate, despre sinucigaşi s-a spus, că:.,are pă dracu. Io miruit dracu'; nuse ia rămas bun de la ei prin baterea clopotelor, nu au putut
fi înmormântaţi de preot şi au fost înmormâ;-itaţi în cimitir separat, sau ..pă

maIJ'ine şanţului''.
Obiectele legate de morţi
Între obiectele legate de morţi , prima dată menţionăm ştergarul ţesut
cusut, cu motive şi culori specifice, făcut doar în acest scop, cu care sunt
acoperite suprafeţele lucioase, în momentul morţii omului.
La Micherechi, ştergarul decorat cu negru. pentru acoperirea oglinzii.
a fost realizat în război, cu decor ţesut şi cu broderie. Ornamentele vegetale
ţesute, (motivul de pe margine cu găuri, figura de pasăre, şi motivul crucii,
executate în tehnica broderiei cu cruciuliţe) alcătuiesc o unitate annonioasă atât
prin culoarea neagră cât şi prin dantela de plasă, ca şi decor de încheiere.
La familiile româneşti - mai ales la cele din Aletea şi Micherechi,
comunităţi care ţin mult la tradiţie - până în deceniile trecute. a existat obiceiul.
ca mama să pregătească cearceaful mortuar pentru fiecare membru al familiei,
încă din copilărie. (Nagyne Martyin Emilia, 2000. 238.)
Cuvertura ornamentată a fost aşezată pe catafalc, dar conform unor
informaţii, a putut fi folosită şi ca giulgiu. Cearşafurile funerare, la români, sunt
ornamentate numai cu broderii albe.
La Micherechi, cearşaful se compune din trei lăţimi de pânză de cânepă,
înseilate între ele cu benzi de dantelă cu motive florale stilizate. Ambele margini
mai înguste ale cearşafului sunt decorate, cea de la picioare fiind mai vizibilă,
cu motive mai late. Compoziţia geometrică se realizează prin repetarea elementelor
colţuroase (în exclusivitate), dispuse simetric, formând un şir de ornamente.
Motivele florale intercalate printre cele geometrice, devin, la rândul lor nişte
semne geometrice pe suprafaţa ţesăturii. Aceste modele sunt realizate cu ajutorul
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diferitelor tehnici de broderie (broderie spartă, broderie plată, un gen de „retiţelă")
şi se utilizează firul de bumbac alternat cu firul de cânepă. Adevărata frumuseţe
a broderiei constă în această structurare de suprafaţă, precum în ritmul culorii
albe şi al culorii naturale, uşor gălbuie a cânepii. Broderia geometrică se
completează în partea inferioară cu bandă de broderie cu găurele, realizată prin
scoaterea unor fire din ţesătură şi prin răsucirea strânsă cu fir de cânepă peste
cele rămase, cu un şir îngust de ajur, şi este încheiată cu o dantelă geometrică
croşetată, armonizând astfel cu celelalte elemente ale ţesăturii. Cearşafurile
funerare din Micherechi nu au un „limbaj" comun de motive, dar privind
caracteristicile specifice, prezintă totuşi o unitate.
Şi la Turnu, cearşaful funerar şi giulgiul ( .. pocrov")sunt din pânză albă,
ornamentate cu dungi albe şi cu cusături de surfilare şi au fost făcute de cea
mai bătrână femeie din familie.
Tot în categoria obictelor legate de cei morţi intră şi fotografiile vechi
de catafalc menite să amintească familiei de cei morţi.
Reprezentarea morţii în imagini, a mortului în sicriu, pus pe catafalc
apare prin anii '50.
Conform tradiţiei acestor fotografii, familia, rudele, prietenii,
cunoştinţele stau grupate în jurul sicriului deschis. Potrivit normelor cerute de
comunitate, ei respectă o anumită ordine,sunt îmbrăcaţi în haine corespunzătoare,
au o poziţie a corpului adecvată, pregătindu-se pentru ultimul drum al celui
mort. Aşezarea în spaţiu a celor prezenţi, gesturile, hainele purtate au un
semantism individual şi colectiv, care ne apropie mai mult de cunoaşterea
simbolurilor ţărăneşti tradiţionale.
Dorinţa de păstrare a chipului celui mort, dorinţa de a lungi prezenţa
mortului printre cei vii se realizează prin fotografiere.
Creaţii

folclorice legate de mort şi de înmormântare.
folclorice legate de mort şi de înmormântare sunt bocetul şi
hora mortului la care trebuie să adăugăm blestemele, prin care se putea provoca
moartea cu ajutorul magiei cuvântului.
Creaţiile

a. Bocetul
Odinioară,

şi hora mortului
hora mortului şi bocetul au fost nelipsite din ceremonialul

înmormântării.

În vremurile noastre sunt greu de cules, datorită caracterului lor
ocazional, ele fiind cântate numai la înmormântări, pentru exprimarea durerii.
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În nici o localitate nu am mai găsit bocitoare plătită, morţii fiind plânşi
de familie.
În memoria satului Aletea, se mai păstrează amintirea unor românce,
care au avut un talent deosebit pentru bocit, şi care din această cauză au participat
aproape la toate ceremoniile de înmormântare. (Petrujan Gheorghe, 2004, 86-

87.)
În culegerile folclorice româneşti, pentru termenul de „plâ11s11/
şi „cântecele de rămas bun', există numai un singur termen utilizat:
cel al bocitului (,.bocet"). Teodor Sava, primul autor român de bocete din Ungaria.
care a devenit celebru, face diferenţă şi între cek două creaţii populare, cântecele
de rămas bun fiind numite „hora mortului". (Domokos Samuel, 1989. 151.)
Atât bocetele cât şi hora mortului sunt creaţii ocazionale legate de
moartea cuiva, dar ca funcţie şi structură, ele sunt diferite.
Bocitul începe în momentul decesului; la bătaia de clopot, femeile se
grăbesc să meargă la casa mortului unde bocesc până dimineaţa.Creaţia este
unică fiindcă atât versurile cât şi melodia sunt improvizate, fiind rodul inspiraţiei
de moment. Versurile sunt fără strofe.
Hora mortului este cântată în cadrul ceremoniei religioase de către
cantor. Prin textul compus la persana întâi singular, mortul îşi ia rămas bun de
la cei dragi. Este scrisă dinainte, la comandă, iar creatorul ei este, în general. un
om cunoscut.Pentru melodie există una sau două variante. Versurile sunt
organizate în strofe de patru rânduri.
Funcţia, scopul bocitului, textul improvizat de bocitoare este în corelaţie
cu credinţa în existenţa sufletului care trăieşte mai departe.Conform acestei
credinţe bocetele încep întotdeauna cu o fom1ulă de adresare, în care trebuie
exprimat numai binele, pentru ca mortul să nu aibă motiv să se reîntoarcă. În
motivele textuale sunt des întâlnite relatările despre relaţiile dintre vii şi morţi,
ceremoniile funerare, viaţa de dincolo a mortului, referiri privind întâlnirea
mortului cu alte persoane trecute în cealaltă lume. În aceste texte caracteristice,
metrico-ritmice, deseori se trimite un mesaj cu cel mort, pentru cei decedaţi
anterior, elementele specifice ale textelor fiind cele de exprimare a tristeţii, a
durerii, a sentimentului de doliu, şi a blestemă:ii morţii. Terminologiile variate
ale textelor oferă dialectologilor subiecte de cercetare. (Şimon Oros Ana, 1981.
156-170.)
Obiceiul bocitului a fost o prezenţă vie în folclorul românesc până în
timpurile recente. În comunitatea românilor din Ungaria, la Aletea şi la Micherechi
ele au început să se piardă abia în ultimele decenii, odată cu apariţia caselor
mortuare (locuri special amenajate pentru aşezarea mortului pe catafalc) şi cu
pierderea obiceiului de a aşeza mortul pe catafalc la casă.

mortului",
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Gama largă a melodiilor şi varietatea textuală a acestor cântece personale
individuale, soluţiile lingvistice, pot fi subiectul unei analize profunde.
Amintirile despre bocit mai trăiesc în localităţile investigate, dar nu mai
sunt practicate. La românii din Pecica obiceiul a dispărut cu mult mai devreme
decât în comunităţile româneşti din Ungaria.
Cu ocazia cercetărilor anterioare au fost adunate textele unor bocete
care s-au păstrat în tradiţiile românilor din Ungaria. Dintre acestea prezentăm
spre exemplificare „cântecul" lui Martyin Tivadame, din Micherechi:
şi

Draga me, fătuţa me,
Îmi bănui după ie.
Ş-o lăsat pruncii-aice
Că şi-i crească cine-a vre,
Şi cine s-a indura,
Dacă le-o murit mama.
Rău

Draga me, fătuţa me,
Dacă-i mere d-aice,
Nu duce doru cu tine,

Ce mi-l

lasă, fată,

Draga me,

fătuţă

mie.
me,

Dragă găzdoaie dă casă,

Cum să duce şi ş-o lasă
Dragu tău ocolu tău,
Tu nu-i mai umbla pîn iei.
Că

dom I-oi

sămăna

În chert la feresta ta,
Şi

cind doru-a

răsări

Io cu iei 111-oi reveni.

Draga me,

fătuţa

me,

Da nu mere d-aice.
Mă leş

numa sÎngure
Cu pruncii tăi p-aice,
Şi m-amărăsc cit oi we.
336
https://biblioteca-digitala.ro

Tu a111u 11-ai bai d-ace,
Pute111 plî11je cît om vre.

O, iubită, fata me,
Or ieşi pruncii-n u/Jjă,
Tăţ pruncii-or fi cu măicuţă.
Pruncii tăi pînă-i lume
Mamă dulce n-or ave,
Nici mmlă pînă-i lume.
Pruncii care n-au măicuţă
Pînă-i lwne n-au mmluţă
Da-alduieşte-o, doamne, fată
Şi unna ii inde calcă
Că cu dulce zîce mamă.
Draga me, fătuţa me,
Cu drag m-aş duce la ie.
Că io mult am poruncit
Şi pă mare şi pă mic,
Şi fată, tu n-ai vinit.
Da

umblă

cum îi umbla,
Bagă cocie cu plată.
Vină numa la fereastă
M-i vide sîngură-n casă.
La cocie i-oi plăti
Acăr cît dă scump ar fi,
Nunw tu dac-ai vi11i
Şi

ne putem vorovi
Inima m-aş reveni.
(Martin Ghi::orghe, 1983. 42-43)

Bocetele sunt prezente şi în tradiţiile slovacilor din T6tkoml6s, unde
acestea trebuiau începute când apărea un nou vizitator. În cadrul ceremoniei de
înmormântare se cuvenea să se bocească în trei locuri: la catafalc în faţa
vizitatorilor, în timpul înmormântării la sicriu, şi la aşezarea în mormânt.
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Maniei mâj mii{, maniei mâj drahi!
Co ze st'e ma fie sanovali.
miia samotnu tu nahat'!
Na koho ze st'e ma nahali;
I.:en na sameho Pana Boha.
Ved' st'e mi zdi vrave/i":
Dobre som t'a zanahal,
Mas nacom zit'.
Racej nak ja zomriem ako ti.
Ja bi som bov vecsia sirota bez t'eba.
(K0ppany Janos, 1968. 22.)
Cântece de rămas bun au o impo;ianţă majoră în ceremonia de
înmonnântare a românilor ortodocşi.
Luarea de rămas bun de la mort, adică hora mortului se cântă la
sfârşitul ceremoniei bisericeşti, când mortul, conform tradiţiilor vechi, este dus
în curte sau, conform celor noi, în faţa casei mortuare. Aceste texte sunt păstrate
în multe localităţi, în formă de manuscris. Domokos Samuel a fost primul care
a atras atenţia asupra acestei tematici, le-a cules, într-un volum, pe care l-a
prefaţat, a publicat textele scrise şi cântate de Teodor Sava, originar din
Micherechi. (Domokos Samuel, 1989.151.)
Din publicaţiile ulterioare reiese, că la Micherechi au existat mai multe
persoane care au fost preocupate de tradiţia horei morţilor,dintre care amintim
pe K6ra Ilona, Iuhaz Ana şi Vasile Poiendan . (Gurzău Czegledi Maria, 2000.
200., Bucin Mihaela, 1995. 123-129.)
La Bătania, familia Mureşan a păstrat câteva exemplare de texte scrise
de Nagy Mihai, (Martin Emilia, 1988. 29-38).
La Aletea, textele au fost şi sunt scrise şi azi de Petru Jurcă, care a
cunoscut atât melodiile vechi cât şi versiunile celor noi. (Baza de Date Generale
a Românilor din Ungaria, Muzeul Erkel Ferenc).
Borza Lucia prezintă într-un studiu, un cântec compus de cantorul
Aurel Luţai, născut în Cenaclul Unguresc, care activează la Chitighaz. (Borza
Lucia, 1993. 96-113.).
Cu ocazia unor cercetări de teren efectuate în România, s-au cules şi
aici cântece compuse de Petru Şuşman din Inand.
Hora morţilor a făcut parte integrantă din ceremoniile de înmormântare
ale celor din Turnu.Ultimul cantor, care a cules în strofe şi a cântat la
înmormântări aceste cântece despre viaţa celui mort, a fost Mladin Ponta.
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După moartea lui, survenită prin anii '50, obiceiul a dispărut.Milanca
Cornea îşi mai aminteşte doar de un fragment din hora morţilor, a cărei prima
strofă începe cu cele două motive ale morţii din simbolistica populară: crinul şi
coasa.
,,În cîmpul cel cu flori

Am fost şi eu un crin
Dar moartea nemiloasă
Cu coasa m-a cosit. "
(Cornea Milanca,

născută

Tyuroski, Turnu, 1923).

În hora morţilor textul are o structură bine stabilită, propoziţiile de
rămas bun urmează în ordine, începând cu rudele apropiate şi îndep[irtate. apoi
prieteni, vecini, colegi. În frazele de introducere, se vorbeşte, în general, despre
caracterul schimbător al vieţii, se meditează asupra destinul uman, prezentând
şi viaţa celui mort. În a doua parte, sunt texk lirice de rămas bun, mult mai
puternice, impresionante, dureroase.
Pentru compunerea acestor texte, exi~tă un anumit model, căci aceste
„cântece" au şi o versiune scrisă, care s-a răspândit, oferind ajutor pentru
alcătuirea noilor versiuni de versuri. Lângă fom1ele scrise ale acestora, în judeţul
Bihor găsim texte care circulă prin viu grai, cântăreţii, şi cantorii le-au moştenit
unul de la altul, şi le-au adaptat la situaţia actuală, la viaţa celui decedat, la
legătura între rude şi cel mort. Autorii acestor versuri au luat în considerare şi
întâmplările, sentimentele relatate de membrii familiei, pe care le-au introdus în
text.
La Pecica şi Turnu, în cadrul ceremoniei funerare, nu s-a cântat hora
morţilor. Familia scrie textul de rămas bun, în care evocă viaţa mortului înşirând
la final numele familiilor şi ale persoanelor, de la care „cel ce pleacă" îşi ia
rămas bun.Această „iertăciune" în proză este rostită sau citită de preot, în
cadrul ceremoniei funerare. Prin preot, mortul şi-a luat rămas bun de la toţi
membrii familiei, de la toate cunoştinţele: ,.Ş-a luat rămas bun şi dă la dracu!"
(lnf. Aldea Draghina, Pecica.).

b.Blestemul
Credinţa în puterea magică a cuvântului rostit se regăseşte în toate
domeniile vieţii ţărăneşti.Comunităţile tradiţionale credeau că prin cuvântul rostit
se împlineşte dorinţa (pozitivă sau negativă) formulată.
Dorinţa de a face rău prin magia cuvântului, o găsim materializată în
blestem şi înjurătură . Ele sunt rostite în viaţa cotidiană a comunităţii ca urmare
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a unei supărări, a urii, a unei agitaţii bruşte, a unei ciude, iar obiectivul lor este
unul rău-voitor, de ameninţătoare, de atragere a atenţiei, de condamnare,de
speriere.(Uneori, rar, pot fi şi umoristice, compătimitoare, pline de amabilitate.)
Prezenţa blestemului în credinţa populară a fost studiată la Micherechi.
(Martin Nagy Emilia, 2000. 49-74., Inf. Gheorghe Martin, Micherechi, 1935.,
Eva Sava, 1940.).
Cel mai des întâlnite sunt blestemele care se referă la moarte, mergând
până la formularea dorinţei ca cel blestemat să nici nu se fi născut: "Fi-u-ar mă

ta

fată, şi tată-to

ficior/';

"Vu-tu-ţ-o

vu peii foaita!''.

Cuvântul „moarte" apare foarte rar în aceste blesteme, numai în frazele
"Mî11ce-te moarte!" , şi ''Mince-te moarte ce curată!'; gravitatea acestuia din
urmă este oarecum estompată, deoarece se referă la moarte naturală.
Blestemele pentru provocarea morţii sunt deosebit de variate, unul dintre
acestea se referă la moartea tuturor membrilor familiei: "Peri-u-ai tu şi tătă
felegăzie ta!'; un exemplu bun pentru demonstrarea influenţei limbii maghiare
în înjurăturile româneşti. (felegăzie-felekezet-cult, religie). Blestemul ''Mince-te
pustu,tagu.'" are, de asemenea, un cuvânt maghiar în propoziţie (pustuţag
pusztulat-prăpăd, pierire) . Blestemele "Mî11î11ce-te focu!" şi "Mînce-te jaru!",
conţin deja şi explicaţiile, dintre care a doua este mai gravă, fiindcă se referă la
o stare finalizată. Fraza "Mînce-te pămÎntu "are legătură tot cu moartea, dar nu
este atât de gravă, fiindcă nu conţine cuvântul „moarte", şi se poate referi la o
întâmplare ce v-a avea loc mai târziu.
Referitor la omul care în viaţă a comis fapte rele, dar deja este mort,
se rosteşte blestemul ''MÎnÎnce-o putrădu acolo inde-i!". Formula "Mînîncete pepe!" care iniţial se referea la trupul de după moarte, în zilele noastre, şi-a
pierdut semnificaţia, cuvântul pepe(vierme) se adreasază copiilor, ca o înjurătură
nevinovată, atunci când pruncul a făcut o ştrengărie.
Unele blesteme numeşte chiar modul în care se doreşte să moară cel
blestemat:ţintuit la pat, departe de casă, ca şi soldaţii în război, şi în locul
cadavrului să ajungă doar vestea morţii: "Vini-,tar h1ru!"(hfr-veste). În special,
au fost blestemaţi în acest fel soţii beţivi de către femei. Unul dinte cele mai
grave blesteme se referă la cadavrele care nu au fost îngropate: ''Mince-te
cioarăle!'; frază care în zilele noastre şi-a pierdut sensul, pierzând din gravitate.
Cu blestemul "Mere-ai cu picioarele-nante!" sunt înjuraţi vagabonzii, expresie
care în zilele noastre şi-a pierdut sensul iniţial,de a-l vedea mort pe cel vizat,fiindcă
mortul este scos în curte cu picioarele în faţă.
Blestemele "Facă-te Dumnezo stan dă teatră!", şi „Bată-te musca-
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ele referire la trupul neînsufleţit, rigid, iar cel din urmă, şi la
cearşaful pentru morţi (cearşaf - lepedo).
Sensul înjurăturii "Bată-te noapte!'' este fără echivoc, referindu-se la
întunericul veşnic.
Un blestem este socotit şi cel în care se spunea "t)di-11-ai! ".
La origini, expresia "Minca-u-ai ce pă urmă!" se referea la moarte,
dar acest sens s-a pierdut, şi în general este utilizat atunci, când cineva mămîncă
prea lacom, sau nu este mulţumit de calitatea mâncării.
În sfârşit unele blesteme se reduc la a dorii pentru cineva o viaţă
scurtă:"Ave-u-ai zîle câte ureti" sau „ Trăi-u-ai pană o fi cioar,i neagră!" .
Un sens negativ are şi blestemul prin care, în locul morţii, i se dorea
cuiva povara unei vieţii ce nu se mai sfârşeşte, în care cel blestemat este
condamnat să nu poată muri, să nu-şi poată găsi niciodată odihna de veci, şi să
nu poată muri.
Devenit motiv literar acest blestem este des întâlnit în credinţa populară
a românilor din Ungaria. (Nu poate muri, pană când nu remediază urmările
faptelor grave.)

Jipideu!" fac

şi

Credinţe şi

obiceiuri populare legate de moarte
Credinţele şi obiceiurile legate de mo:1rte sunt foarte bogate.
Astfel la români şi la sârbi există zile anume destinate cultului morţilor.O
asemenea zi este ziua Sfântul Teodor, care cade în prima sâmbătă a Postului
mare.
Începând cu această zi, în fiecare sâmbătă a postului sunt comemoraţi
morţii.

De Sîmbăta lui Sân -Toader,cum este cunoscut la români şi sârbi Sfântul
Teodor, se leagă multe obiceiuri religioase şi populare, dintre care însă aici ne
interesează prepararea „grîului fert" şi a „prescurii, na/oră''. şi împărţirea
acestora în biserică după slujba de pomenire, ,,pentru morţi' (Martin Emilia,
1987. 88-95.; Ştiucă Narcisa, 2000. 149-159.; Colta Elena Rodica, 2000. 141148.)
Aşa cum am văzut, în tradiţia maghiară şi slovacă, Ziua Morţilor are o
mare importanţă, membrii familiei obişnuind în aprajma acestei zile închinată
morţilor să aranjeze anual mormântul, crucea de lemn.
De Ziua Morţilor,oamenii se îmbraca în general în negru, aprind
lumânări, pun coroane şi flori pe morminte.
Evanghelicii pun corone pe cruci, după care se roagă, fără însă să
aprindă lumânări.
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Pentru români, cea mai mare sărbătoare de comemorare a morţilor
este,cum am văzut, Paştele Morţilor, ţinută, iniţial, lunea după Paşti iar acum
în prima duminică după Paşti .
De prin anii '60 însă, datorită influenţei maghiare, în zona de frontieră
s-a răspândit şi la români obiceiul de a comemora morţii toamna, de Ziua
Morţilor, cu toate elementele specifice ale acesteia.
Din grupul de credinţe legate de moa11e, ne vom opri doar la credinţa
maghiarilor că există unii oameni, iniţiaţi, care au capacitatea de a vedea morţii.
Desigur că acest „ văzător de morţi' ţine de imaginarul popular şi de
modul arhaic de percepţie a lumii.Conform mentalului popular maghiar el ştie
să ia legătura cu cei morţi, poate să aducă veşti despre aceştia, poate să vindece
cu ajutorul morţilor, şi dă detalii despre viitor în stare de extaz.
Cu ocazia cercetărilor efectuate nu am mai găsim date referitoare la
„ văzătorii de morţl'.Totuşi
din culegerea făcută de Di6szegi Mikl6s în
Micherechi, rezultă că în trecut şi românii credeau în existenţa şi cunoştinţele
acestui „văzător", care ştie să-i cheme pe cei morţi. (Cs. P6cs Eva, 1982. 490.)
Cimitirul
În cultura populară, cimitirul, ca loc oe veci al înaintaşilor, are un rol
foarte important, şi oferă numeroase date despr~ istoria şi etnografia diferitelor
comunităţi etnice şi religioase.
Cimitirul este o importantă sursă de informaţii, fiindcă el este legat
cu mii de fire de ordinea socială a comunităţii, de nivelul de cultură şi de
tradiţiile unei comunităţi. (Kunt Emo, 1987. 300).
O caracteristică a localităţilor cercetate este aceea, că fiecare etnie are
cimitirul său propriu sau o porţiune separată din cimitirul comun, lucru care se
poate explica şi prin diferenţa religioasă dintre etnii.
La Micherechi, în urmă cu câtva timp s-a alocat teren pentru un cimitir
nou,situaţie în care vechile cimitire, cu un trecut secular au fost condamnate
la desfiinţare,în ciuda valorii lor documentar istorice, ca sursă de informaţii şi ca
amprentă a unei epoci.
De lungul vremii, în comună au existat patru cimitire. Cel mai vechi,
care se află la drumul ce duce spre Sarkadkeresztur, datează din secolul al XIXiea. A funcţionat până în anii '40 după care nu s-au mai făcut înmormântări aici
dar monumentele funerare, mormintele au reuşit să supravieţuiască până în anii

'70.
În vremurile noastre, cimitirul a fost desfiinţat, terenul fiind destinat
pentru construirea de case. Unele cruci, au fost duse în cimitirul nou.
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Tot în anii '40, în locul acestui cimitir s-a înfiinţat un altul, cunoscut azi
sub numele de „cimitirul vechi". Înconjurat de străzile Arany Janos, Vasut,
Bălcescu, el are în prezent aproximativ 400 de morminte. A funcţionat pânr1 în
anii '70, dar este şi acum îngrijit de localnici, ca loc de odihnă al strămoşilor.
Aspectul cimitirului este destul de variat, dacă ţinem cont, că aici se
mai pot găsi monumente funerare, cruci de lemn şi marmură provenite din cel
mai vechi cimitir, dar şi monumentele de marmură mai noi, pe care apar deseori
inscripţii româneşti.(Foto.6)

Între anii 1930-1950 mulţi credincioşi ortodocşi au trecut la religia
au înfiinţat un cimitir propriu, în strada Dank6. Odinioară aici au
fost cam 60 de morminte, aranjate în două randuri, în zilele noastre au mai
rămas doar monumentele funerare de lemn ale lui Netea Florian şi Vasile Rocsin,
decedaţi în anul 1956, şi a moaşei Eva Cefan, al cărei monument de mannură
s-a păstrat în grădina unei case.
În sfârşit noul cimitir comunal. construit în plan geometric, cu
aproximativ 1000 de morminte, s-a dat în folc,sinţă în anul 1970.
Mormintele sunt aşezate pe rânduri, aici fiind îngropaţi în prezent toţi
decedaţii, indiferent de etnie sau religie. Monumentele funerare. provenind din
timpi diferiţi prezintă unele deosebiri de forma, de material.
Deosebit de interesante sunt vechile .:ruci cioplite din lemn, îmbinate
cu cuie din fier forjat şi îmbibate în motorină, amestec de lapte şi colorant de
pulbere neagră,care le făcea mai rezistente.Ele au fost executate de Ioan Ţârle,
Gheorghe Gurzău, Mihai Marc, Ioan Urs şi Mihai Ardelean, nume de care
localnicii îşi mai amintesc.
Monumentele de piatră mai vechi au fost făcute de pietrari din Oradea,
după modelul crucilor de lemn, dar putem vedea în cimitir şi un număr destul
de mare de cruci de marmură,cumpărate dintr-un cimitir desfinţat din Giula,
care au fost ulterior şlefuite şi puse pe mormintele din Micherechi.(Foto .7)
În Pecica românească există două cimitire, unul mai mare, lângă şosea
, iar celălalt în Cocota. Amândouă sunt proprietatea bisericii ortodoxe, care era
în localitate două parohii.
Mormintele sunt săpate de un „mormântar" (gropar).El are şi sarcina
de a îngropa mortul, la înmormântare, şi de a aranja coroanele pe mormânt.
Familia cumpără de la biserică locul de veci, iar groparului îi plăteşte 500 OOO
lei.preţ fix, la care se adaugă un prosop, mâncare şi băutură.
Contra cost, groparul se angajează să îngrijească, anual, mormântul,
de la Florii până în Ziua Morţilor. (lnf. Mînzeşu Pavel, gropar, Pecica.)
În trecut, în cimitirul ortodox din Pecica au fost înmormântaţi doar

baptistă, şi şi-
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să

cimitirul cel mai apropiat de locuinţa familiei. Cu toate acestea mai
amintirea cimitirelor separate.(Foto. 12)
Cimitirul ortodox vechi se află „pă dimbă': un loc mai înalt al
satului.(Foto.13)
În numeroase cazuri la Pecica şi Aletea s-au refolosit pietre vechi de
mormânt care, după ce au fost întoarse sau şlefuite pentru a nu se vedea vechiul
text,au fost inscripţionate cu datele noului mort .
La Aletea,în trecut, pietrarul Werner din Bekescsaba. a sculptat cu
mâna pietrele duse din România.
Astăzi în oraş mai lucrează Bagy Gheorghe, pietrar de origine română
din Lăkăshaza, care din 1978 sculptează pietre funerare împreună cu frate le
său, Tibor. Meseria au învăţat-o ca ucenici lângă maestrul Lovasz Jozsef din
Jula. În general ei lucrează cu piatră transportată din Pilis.
Fiindcă lucrează la comandă, nu mai ţin cont de tradiţie, numai de
dorinţa clientului.Au la dispoziţie mai multe şabloane sau iau ca model o altă
piatră de mormânt. Aceşti pietrari mai lucrează şi pentru comuna Chitighaz, o
localitate vecină. (lnf. Bagy Gyărgy, Aletea)(Foto.14)
În timp, la T6tkoml6s s-au săpat mai multe feluri de morminte, în
funcţie de sicriu, care putea fi simplu sau dublu, deoarece pentru sicriul dublu
trebuia săpată o groapă mai mare.
Mormântul „podmola" a fost utilizat, dacă de pildă, mama şi copilul
au murit deodată, şi trebuiau înmormântaţi împreună. Pentru copil au făcut un
abataj separat în fundul gropii, în perete. Bărbaţii verificau adâncimea gropii
care trebuia să fie de 6-7 hârleţi ( 160-180 de centimetri) pentru ca mortul să nu
,,audă şi glasul de clopot" (,,ta pocuje aj zvonit';.(Foto 15)
Iniţial şi slovacii din T6tkoml6s şi-au înmormântat morţii de la casă. În
anul 1959 , în cimitirul evanghelic, s-a construit o cameră mortuară pentru
catafalc, care s-a dată în folosinţă la 1 ianuarie 1960, dar oamenii nu au vrut să
o utilizeze, considerând a fi nedemn să aşeze mortul acolo, şi au continuat să
facă înmormântările de la casă. În anul I %2, în ziua de l august au fost
obligaţi, printr-o lege, să utilizeze camera mortuară din cimitir. Ca urmare au
dispărut numeroase obiceiuri vechi.
În localitate sunt patru cimitire, din care două evanchelice . Cimitirul
vechi evanghelic este situat în sudul localităţii, iar Cimitirul nou în nord. (Foto.
16)
Slovacii, când s-au stabilit, au folosit Cimitirul Vechi, cel nou fiind
sfinţit abia în anul 1884.
se

aleagă

trăieşte
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Tot în acest an a fost dat în folosinţă şi cimitirul evreiesc. În cimitirul
catolic se

înmormântează ţiganii.

Locul de înmormântare este determinat, mai nou, de poziţia locuinţei
care poate fi la nord sau la sud faţă de direcţia de est-vest a străzilor Szechenyi
şi Kossuth, care străbat localitatea.
La T6tkom16s, crucile de lemn de la sfărşitul secolului XIX au fost
făcute de Balk6 Mihaly, după moartea acestuia din anul 1925 activitatea a fost
preluată de Balk6 Janos, fiul acestuia, apoi de nepot.Pe lângă familia Balk6 au
mai fost cunoscuţi Szokolay Gergely- şi în atelierul acestuia s-au mai făcut cruci
de lemn- Fecskanics Istvan, Beraczka Antal, Biebert Janos şi Fazekas Mihaly.
Crucile făcute din lemn s-au distrus până în zilele noastre. Deja la
sfărşitul anilor 1800 au apărut monumentele funerare de piatră. Imitaţiile de
piatră din anii 1950 au fost fabricate în atelierul lui Duszka Pal, Zalai J6zsef şi
Dohanyos Janos. (Koppany, 1968.71.)
La Turnu, maghiarii au făcut înmormântările în cimitirul catolic, iar
românii şi sârbii, în cel ortodox. Şi aici este răspândit obiceiul de a rezerva
dinainte „ locu dă veci".
Odinioară, la ungurii din Turnu mormântul a fost săpat de vecini şi
prieteni, dar de două decenii există gropar, care este plătit de familie.
Monumentele funerare de piatră sunt comandate la Arad sau la Pecica.
(Foto 17-18)
Odată cu îmbunătăţirea stării economice, în localităţile cercetate, putem
găsi tot mai multe monumente funerare scumpe, de multe ori etalate, făcute din
imitaţie de piatră şi marmură, care exprimă bunăstarea, şi nu ţin cont de
formele tradiţionale vechi. În toate localităţile cercetate se răspândeşte obiceiul,
ca perechile să ridice deja din timpul vieţii monumentele funerare, ca să nu lase
urmaşilor acest efort financiar şi ca să aibă un mormânt de calitate şi de mărime
potrivită statutului ocupat în societate. Este des întâlnit, ca fraţii, rudele să facă
mormânt unul lângă celălalt, simbolizând legătura familială.
Inscripţiile de pe morminte conţin numele şi vârsta celui mort, data
decesului, şi un text scurt. La Micherechi, inscripţiile româneşti deseori sunt
cioplite în piatră cu ortografie greşită, în ele amestecându-se caracterele româneşti
cu cele maghiare. Inscripţiile de pe mormintele din Aletea, indiferent de etnie,
sunt în limba maghiară, ca şi numele celor decedaţi.
Inscripţiile slovace, mai nou, conţin numai numele, vârsta mortului, şi
data decesului, dar în secolul XIX au fost răspândite textele mai lungi care
conţineau şi parimii:
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„Hrobovi napis
zastav se o wandrowni 111 Iezi
bojownik dawni
Wasas Pal 60 let11i
gdis 20 let obec sl11zil
doswe ko11111rki seslozil
zane ha/sem swete
mu mi/11 ma11zelk11
me premile ditki
/eres takem smutku
11s1111l v panu
gdiz wiplnil Ier
zivobityi swelw 60 Ier
wrok11 1873 d11e 11 awgusta"
[Inscripţie

de mormânt. Opreşte călătorule. Aici odihneşte un războinic vechi,
Vasas Pal, de 60 de ani. După ce 20 de ani a slujit cumunitatea, a fost pus în
cămăruţa lui. Am lăsat-o în lume, pc draga mea nevastă, şi pc copiii mei dragi.
Aşa zboară doliul. L-a luat domnul după ce şi-a consumat cei 60 de ani de viaţă.
În 11 august I 873.] ( Koppâny Janos, 1968. 75.)
Pe monumentele funerare evanghelice din T6tkoml6s mai putem găsi,
pe lângă inscripţii, motive decorative cu anumite semnificaţii( salcie pletoasă,
trandafir, mâini împreunate, mai rar potcoave de cal, ciocan, roată de moară, ce
se referă la ocupaţia celui mort).
Destul de des întâlnită şi la slovaci este plantarea de puieţi sau de
arbuşti lângă crucile de lemn.
Pietrele funerare cu fotografii s-au modificat în timp, în funcţie de
tradiţiile locale.
În cazul mormintelor din Pecica, fotografiile sunt foarte răspândite, iar
apariţia lor datează de la sfărşitul secolului XIX. (Foto 9) Inclusiv familiile de
romi îşi pun fotografiile pe mormânt.În schimb, în cimitirile din Peregul Marc
şi Aletea fotografiile sunt mai rar întâlnite , iar în cimitirul evanghelic din
T6tkoml6s sunt chiar foarte rare.
La Micherechi, acest gen de fotografii s-au răspândit în anii '50-60, şi
pe ele se văd soţii într-un montaj făcut din două poze. Unele sunt mai puţin
reuşite, fiindcă fotografia celor doi decedaţi îi reprezintă la vârste diferite sau
fotografiile sunt de mărimi diferite.
Investigarea, fotografierea cimitirelor, culegerea datelor de arhivă (de
exemplu schiţele cimitirelor, cu indicatoarele locurilor de morminte şi cu numele
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celor decedaţi) şi, nu în ultimul rând, adunarea unor date etnografice despre
locurile şi obiceiurile de înmormântare reprezintă o muncă pasionantă, care ne
oferă o perspectivă asupra sensurilor pe care le-au acordat şi le acordă oamenii
morţii, înmormântării şi implicit cultului strămoşilor.
Prin dispariţia cimitirelor vechi, dispar însă nu numai amintirile vechilor
obiceiuri ci şi unele informaţii documentare, care nu pot fi găsite în nici o sursă,
din această cauză este importantă tratarea acestei părţi a etnografiei, pornind de
la cimitir, şi până la istoria localităţilor, precum şi culegerea datelor despre
cimitirele vechi, sau despre morminte dispărute de-a lungul timpului, pe baza
documentelor, ce se află în arhivele bisericeşti.
Cimitirul tradiţional a existat într-o armonie perfectă cu natura, ritualurile,
obiceiurile şi formele de comportament prezentând o unitate specifică.
Îngrijirea, menţinerea ordinii în cimitir şi la morminte a fost o datorie
morală a tuturor membrilor comunităţii.
Aspectul cimitirului nou reflectă destrămarea şi transformarea culturii
tradiţionale, a vechilor valori ale comunităţilor arhaice, a gustului estetic al
generaţiilor trecute.Singurul lucru care nu s-a schimbat este respectul viilor faţă
de cei morţi.

Concluzii
După cum am putut constata, transformările economice, sociale, tehnice,
culturale, din ultimii 30-40 de ani, au modificat semnificativ viaţa localităţilor.
Odinioară, în relaţiile de căsătorie, dar şi în alte forme de convieţuire a
avut o importanţă decisivă apartenenţa etnică, confesiunea religioasă, diferenţieri
care în zilele noastre au dispărut cu desăvârşire.
Cultura populară a comunităţilor de odinioară, izolate din punct de
vedere etnic, profilate mai ales pe agricultură, a pierit în mare parte.
Schimbarea modului de gospodărire, demolarea caselor vechi, au dus,
în mare parte, la distrugerea obiectelor ţărăneşti tradiţionale devenite inutile.
Tradiţia spirituală - care este atât de mult legată de limbă, şi din această
cauză, într-o anumită măsură este independentă de starea socială şi materială a rămas încă multă vreme intactă.Totuşi şi ea s-a modificat esenţial de prin anii
'50, odată cu apariţia prosperităţii economice, a restructurărilor sociale, a noilor
tehnici şi sisteme de comunicare.
În această epocă, comunităţile simt nevoia de a se elibera de pe o zi pe
alta, de toate lucrurile care odată le-au fost specifice, fenomenul acesta având
numeroase consecinţe negative.
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În ceea ce priveşte studiul nostru acesta încearcă să dezvăluie un
tezaur de tradiţii legat de sfârşitul vieţii omului , care este pe cale să dispară.
Informaţia adunată cuprinde elemente comune dar şi diferenţe etnicoreligioase pe care le-am surprins în practicile şi credinţele legate de cultul morţilor,
care toate la un loc ne oferă viziunea acestei lumi multiculturale din zona de
frontieră, privind moartea, mortul, şi înmormântarea.
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Martyin Emflia

ADATOK A HAT ĂRMENTI TELEPULESEK
HALOTTKULTUSZĂHOZ

A hatarmenti teleptilesek nephagyomanyai szămos lehetoseget kinalnak
a torteneti-neprajzi-szociol6giai kutatasok szamara, hiszen az elmult evszăzadok
tortenelmi-tărsadalmi esemenyei soksziniive formăltak az itt elo, ktilonbăzo
etnikumu nepesseg nepi kulturajat. Fontos megemlitentink, hogy a projekt
kereteben olyan teleptilesek tortenetenek, nephagyomănyainak, interetnikus
kapcsolatainak a feldolgozasâra vâllalkoztunk, a.nelyek mindezidâig igen kevesse
kutatoltak voltak. A kutatâst az Arad megyei Pecica (Pecska), Peregul Mare

(Nagypereg), Turnu (Tomya) es a Bekes megyei Mehkerek (Micherechi), Elek
(Aletea) es T6tkoml6s vegyeslakossâgu teleptileseken vegezttik.
A terepmunka soran megbizonyosodhattunk arr61, hogy a neprajz szinte
minden tertileten gazdag anyag gyiijtheto meg napjainkban is. A temavalasztast
az indokolja, hogy a halal, temetes temakăre lehetove teszi az adott teleptilesek,
kozossegek nepi kulturajanak atfog6 bemutatasat. Az emberelet fordul6inak utols6
allomasaval kapcsolatos emlekek vizsgalata sorăn ugyanis bemutathat6va valnak
a nepi hitvilag, a nepszokasok, a nepkolteszet, a viselet, a nepi textiliak bizonyos
elemei, valamint a ktilănbăzo vallăsu es etnikumu lakossag temetkezesi helyeinek
jellegzetessegei. (Nagyne Martyin Emilia, 2002. 315-347.)
A kutatasban szereplo teleptileseket az etnikai es vallasi soksziniiseg
jellemzi. A tărteneti-tărsadalmi esemenyek kăvetkezteben tăbb evszazadon at zajl6
beteleptilesek, kitelepitesek, be- es elvăndorlasok, valamint a ktilănbăzo etnikumok
egytittelesenek, egymăsrahatasanak nyomai a nepelet minden tertileten, a nepi
kultura alakulasaban is megfigyelhetok.
Terrneszetes, hogy a hatarrnenti teleptilesek lakossaga etnikai, vallasi,
tarsadalmi, gazdasagi vonatkozasban nem homogen. A teleptilesek viszonyainak
jellemzo alaptenyezoi befolyassal vannak a nepi kultura tăbb tertiletenekjellegere.
Ilyen, a kozossegek szempontjab61 meghataroz6 tenyezok a lelekszăm, a vallăsi
es etnikai megoszlas, a jellemzo foglalkozasi agak, az eletszinvonal, a miivelodesi
ăllapot, a tărsadalmi viszonyok, a teleptiles foldrajzi kămyezete, varost61 val6
tavolsaga, a lakosok vagyoni helyzete.
354
https://biblioteca-digitala.ro

A halottkultusz emlekei, a halâlj6slas, a halotti tor megtartasa, a halott
jelkepes etetesenek szokâsa, a halotti melleklet, a halottal kapcsolatos targyi emlekek
es a hazajaro halottrol szolo hiedelemtortenetek, napjainkig elo elemei a vizsgalt
telepiilesek nepi hagyomanyainak.
A nepi gondolkodasm6d szerint a halal a test megsemmisi.ileset. s
ugyanakkor a lelek ismeretlen vilâgba val6 belepesenek kezdetet is jclenti. A halal
ulani elet kepzete, a tulvilag titokzatos es felelmetes volta ki.iWnc,s hiedelmekkcl
veszi kări.il a halottat. A elhunythoz kapcsol6dl1 szamtalan hiedelem es szokas.
tavoltart6 es elharit6 cselekves fomisa a halott tisztelete es a halottakt61 vaio telelcm.
Az elhunytak emlekenek rendszeres apolasa minden nep korebcn erkolcsi
kătelesseg. A halottakrol vaio megemlekezes szokasai a holtak elokre gyakoroll
arto szandekainak megelozese erdekeben alakultak ki. A cselckmenyek es
hiedelmek alapja az az elkepzeles, hogy a halal fokozatosan kovetkezik be, a halott
lelke egy darabig a testben vagy annak kăzeleben tart6zkodik, majd a tulvil{1gba
tâvozik, vagy tovabb el a sirban.
A halal eliijelei igen vâltozatosak. Ezek k(;ze sorolhatjuk a haldokl6
testenek elvaltozasaval kapcsolatos racionalis jelcnsegeket. de ide tartoznak a nepi
hitvilag eternei is. A nephit szerint, ha veletleni.il felpattan a halott szcmc, valakit
magaval akar vinni. Ha a halottjobb szeme pattan fel. akkor csaladtagot, ha pedig
a bal, akkor tavolabbi hozzâtartoz6t hfv maga utân. Egy ujabb halalcsct
megakadalyozasa erdekeben penzdarabot hely~ztek az elhunyt szemhejâra. de
ezert borftottak fel az asztalt is, miutan a halottat kivittek a hâzb61.
A halal elojelei kăzătt kiilonos jelentoseggel bir az allatok visclkedesc.
Halaltjelent, ha a kutya vonyit, gădrăt as, vagy atugrik a siron. Ăltalanosan isme11
elojel a bagoly eneke.
A banat, a sătetseg, a magany es a halal szimb6lumakent szamontartott
bagollyal, a halalmadarral kapcsolatos hit ăsszefi.iggesben âll a halott lelkenek
altalanosan elterjedt madar alakban val6 elkepzelesevel, valamint a halott lelket a
tulvilagra szallft6 madarak kepzetkărevel. (Magyar Neprajzi Lexikon, 1976. 418.
I.; Jean Chevalier-Alain Gheerbrant, 1994. 214-215.) A kutya vonyitasat es a bagoly
eneket a halal elojelekent emlitik meg minden vizsgalt telepi.ilesen, nemzetiscgi
hovatartozastol ftiggetleniil.
Egyes adatok szerint a kakas tul gyakori es hosszas eneke, vagy a tyuk
kukorekolâsa is kăzelgo halaltjelez. (Inf. Zsurka Peter, Elek, 1934.) A nephit szerint
preventiv eljârassal, a baromfi felaldozasaval elkerulheto valamelyik csaladtag
elhalâlozasa. [,, Van ugy, hogy kukorekol a tyuk. Am1kor ugy enekel, mint a kakas,
az ăregasszonyok szerint memi ke/1 vele az asztalt6/ az ajt6ig. Forgattuk, mfg a
kiiszăbig ert. Ha a feje a kiiszăbre esett, ba/tava/ le kellett ott vagm; hogy a tyuk
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eletevel valtsuk ki a ha/alt. Menjen az o feje, ne a mase. Azt mondtak o maga
eneke/te mega ha/alat, mert nem j6 jelbol kukarekolt. Ha /evagtak a fejet, nem
haltak mega gazdak. Ha labaval ert a kiiszobre, akkor nem bantottak a tyukot.
De olyankor tortent valami a gazdakkal. Ha/alt je/entett. ') (lnf. Martyin
Tivadame, szi.iletett Mark Maria, Mehkerek, 1908). A t6tkomlosi szlovâ.kok szerint
halâ.lt jelent, ha a tyuk apr6 tojâ.st tojik. (Koppâ.ny Janos, 1968. 7.) Eleken es
Mehkereken a kakukk hangja elore jelzi az elhalâ.lozâ.s idopontjâ.t.
A halal bekovetkezeset jelezhetik a csillaghullâ.s, vagy a ki.ilănbozo
tâ.rgyakkal kapcsolatos szokatlan jelensegek: a butorok, ajtok pattogâ.sa, ajtok
kinyilâ.sa, i.ivegpohar megrepedese, lâ.mpai.iveg megpattanâ.sa. Halâ.lt jelez az is,
ha kepek, ti.ikrăk leesnek a falrol vagy eltorik az ora rugoja. T6tkoml6son halal
jelenek tekintik, ha a Luca napjan a gerendara tett fokhagymagerezdek kozi.il
szentestere valamelyik megrohad.
A halal elojelekent tartanak szâ.mon Mehkereken es Eleken nehâ.ny
veletlen esemenyt is. Ha peldâ.ul valamelyik lany, fesi.ilkădeskor egy hajftirtjet
nem tuzte fel, az kăzeli gyâ.szt, valamelyik kăzeli hozzâ.tartozo elhalâ.lozâ.sâ.t jelezte.
A csak az egyik lâ.bra felhuzott cipoben vaio jâ.râ.s az egyik szi.ilo hala lat jelentheti.
Tilos a foldăn i.ilo ember laban kereszti.il lepni, rr,ert meghal az anyja. Ha ez megis
megtcirtenik, ugyanott kell ujra visszalepni.
Sok mindent elâ.rulnak az elkăvetkeze11d6 halalesetekrol az almok is. A
halott alomban esotjelent. A halâ.ltjelento â.lmok kozi.il a vizsgâ.lt telepi.ileseken a
kovetkczoket emlitettek meg: fogfajas, fog kihuzâ.sa vagy kihullasa, diszno, romos
haz, kibontott haj, sar, szăves, tapasztas, zavaros vizben vaio ftirdes, ver, piros
szin, menyasszonyi ruha. Tomyâ.n kăzeli hozzatartozo halalatjelzi, ha az alomban
kidol a fal. A nagyperegi nemetek es a tomyai szerbek kăzătt vannak olyanok,
akik hozzatartozoik halalat elore megâ.lmodtâ.k (Inf. Hampei Hermine, Peregul
Mare, 1942., Cornea Milanca, szi.iletett: Tyuroski. Turnu, 1923).
A halal elojeleinek targyalasakor kell megemliteni.ink nehany, a
bekăvetkezo halalesetek megtudakolasa celjab61 vegzett mehkereki es elekijos/6
eljarast. A halal idopontjat tudakoljak peldaul a hâzi szamyas kulcscsontjanak
eltăresevel: az hal meg hamarabb, akinek a kezeben eltorik a V alaku csont egyik
aga. A telepi.iles kăvetkezo halottjanak nemet az hatarozza meg, hogy a temetesi
szertartas utan ferfi vagy no tavozik eloszăr a temetobol.
A halalesetek megtudakolasa celjabol vegzett joslasok altalaban jeles
napokhoz kotodnek. Az ortodox vallasu romanok es szerbek koreben a halaljoslas
junius 24-en tortenik a sarga viragu tejolt6 galajb61 „ sînziene" keszitett, 20-30 cm
atmeroju koszoru segitsegevel. Ăltalaban az asszonyok es lanyok szedtek a falu
szelen, arokpartokon novo illatos viragokat, es ok keszitettek el a csalad minden
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tagja reszere a koszonikat is, melyekbe a gonosziizo eljârasokban gyakran alkalmazott
fokhagymât, Tornyân diofalevelet is fontak. Az egyes csalâdtagokat jelkepezo
koszonikat visszakezbol a nâdtetos hâzakra dobtâk, s akinek a koszonija leesett,
arrol azt tartottâk, hogy hamarosan meg fog haini. A koszoni, mint a halâljoslo
eljârâs kăzponti eleme szerepet kapott a românok es szerbek halottkultuszaban,
ugyanis hittek ajoslat beteljesi.ileseben. Napjainkig megorzodătt az a szokast, hogy
a szerb es român kăzăssegekben a sirjelekre, a hăzak homlokzatăra is helyeznek
koszorukat. (Bencsik Janos, 1983. 3-12., Inf. Cornea Milanca, szi.iletett Tyuroski,
Turnu, 1923)(Foto 1)
A kozossegek szamara a harangszo jelezte, ha valaki elhunyt a
telepi.ilesen. A halottnak sz616 harangszobol pontosan meg tudtak âllapitani az
elhunyt nemet es korât. Totkomloson az elso harangszot jelharangozasnak,
,,jelsz611ak" neveztek. Ezen kivi.il harangoztak meg „ udmrra" es „temetobe ·:
Az elobbit a temetes megkezdesekor, a temetobe sz616 harangsz6t pedig, amikor
a halottas menet elindult. Ki.ilăn dijazase1 t meg „pompa harango~âst"
(,,cifrova11ia ") is rendelhettek, ami aztjelentette, hogy tiz percig az ăsszes haranggal
harangoztak. A harangszo jelentestartalmât ma.- csak nehâny idos ember ismeri
fel napjainkban. Szokassa valt az 1947-48-as lakossagcsere kovetkezteben
Szlovâkiâba elszârrnazott halottaknak is harangozni, amennyiben a halal tenyerol
tudomâst szereztek.
Tornyan az ut6bbi evtizedekben terjedt el az a szokas, hogy a halott etnikai
hovatartozasâtol ftiggetleni.il, mindhârom templomban harangoznak. Ez feltehetoen
a korai vegyeshâzassâgokkal magyarazhato.
A nephit szerint a test halala ulan a halou lelke egy ideig a holttcst
kozeleben tart6zkodik. A hit, hogy a halou egy darabig erzekeli a kori.ilătte leva
dolgokat, szamos hiedelem forrasa. A lelek testbăl vaio eltâvozâsâval kapcsolatosan
szamos elkepzeles szi.iletett az idok sorân. (Szendrey Ăkos, 1946. 34-46. )
A mehkereki romanok elkepzelese szerint a lelek lehelet formajaban
tâvozik a testbol: ,,elszâll a lelek". Nehezen hal meg az, akit nagyon siratnak. A
visszasirâs kăvetkezteben a haldoklo meg egy răvid ideig el, az eltâvozni keszi.ilă
testbe visszater a lelek, de az igy a visszanyert elet csak a fajdalmak
meghosszabbitâsât jelenti. [,,Ha a halott koriil allnak Jo lenne visszafogni

magukat, hogy ne sirjanak. Ha nagyon sajnaljak se siijanak, csak ke1jek az lstent,
hogy segitsen atlepni. Egy1k nagybatyamnak tobb gyereke volt. Ketten eljottek
hozza. 6 eppen kesziilt elmenm: De ok: Apa.ml Apam! Kinyitotta a szemet es
sohajtott. Aztan mindnyajan terden al/va imadkoztunk, hogy vegye el az lsten,
de 6 csak reggel tudott meghalni Nagyon nehez volt nek1; tudod m1Jyen lelek
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Amiert visszasfrtak. '] (lnf. Szava Tivadarne, szi.ileteU Juhasz Anna, Mehkerek,
1920).

A mehkereki es eleki nephit szerint a halou lelke, vegleges eltavozasaig,
szamos helyen tartozkodhat: a szobaban, a hazban, a temetoben, a sirjelnel, az
ereszben, a koporso a Iau, a haz kărnyeken. Nehol csak a temetobe vaio kivitelig,
mashol azonban a test elporladasaig tarto idos2.akrol gondoljak, hogy a halott a
haz kări.il tartozkodik. Az elhunyt emlekere tartott templomi szertartasig
("crestata•: ,,parastas•: ,,pomană•: ,,părăstaş ") ott el hozzatartoz6i
kămyezeteben, ezert ez ido alatt tilos forro vagy lugos vizet kiănteni, mert leforrăzza
a halott lelket. Ugyanez vonatkozik a halottak husvetjanak i.innepere is, melynek
idopontja Tomyan husvethetfo, Mehkereken es Eleken a husvethetfot kăveto hetfoi
nap, Pecskan a husvet utani vasarnap.
A haz kări.il tart6zkod6 lelek kepzete az alapja a virrasztas es a haloui tor
szokasanak is. Nehany elkepzeles szerint az olyan halou lelke, aki nem elt teljes
eletet ărt'>kke a frildon marad, ront6 lenykent tevekenykedik, ellenben a rendes
kări.ilmenyek kăzătt elhunytak lelke egy ido utan az egekbe szall. Azonnal a
mennybe keri.il azoknak a lelke, akik a nagycsi.itbrtăktol a feltamadasig tarto
idăszakban halaloztak el, ugyanis a tokaval (,,toacă") vaio kongatas idoszakaban
a menny nyitva all a halottak lelkei elott.
A halal betilltakor sziikseges cselekmenyek, tennivalok îs a test
kăzeleben tartozkodo lelek kepzetevel kapcsolatosak. Az elhunyt kări.ili legelso
tennivalo az ablakok kinyitasa, a fenyes feli.iletek letakarasa es az ora megallftasa.
Az ablakok, ajt6k kinyitasaval szabad utat nyitnak az eltavoz6 leleknek. Ezeket
akkor csukjak be, amikor a halouat kiviszik a hazb61, hogy ne jarjon vissza a lelek.
A halouas menet utvonalan is bezărjak az ajt6kat, ablakokat, kapukat, hogy a
lelek ne feszkelhesse be magăt valahova. Ezek a hiedelmek teljesseggel hianyoznak
a nagyperegi nemet es szlovak lakossag hiedelemvilagab61.
A ti.ikăr elforditasa, haziszăttes tbri.ilkăzovel vagy fekete lepellel vaio
letakarasa a lelek tavozasat kănnyiti meg. A nephit szerint, ha a halott meglatja
magat a ti.ikărben, hazajar, es magaval visz valakit a tulvilagra a csaladtagok kăzi.il.
Tomyan azert takarjak le a ti.ikrăket, hogy a halott ne tudjon visszanezni. Az ora
megallitasa ujabb keletii szokăs, amely jelkepezheti egyreszt az ărăkre megalit
idot, de tehettek azert is, mert a halott kări.il nyugalmas kămyezetet akartak
biztositani, vagy egyszeriien csak răgziteni akartak a halal bealltanak idopontjat,
az elhunyt szamara ărăkre megalit idot. E ket utobbi szokas meg napjainkban îs
elo hagyomany minden vizsgalt telepi.ilesen.
Amikor a halal tenye bizonyossa valik a halott tulvilagi eletre vaio
felkeszuesere, a gyakorlati szi.ikseg alta! letrehivott cselekvesekre keri.il sor: lefogjak
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a szemet, kezebe ego gyertyăt tesznek, hogy vilagftson a mas vi lagon. A gyertya, az
ărăk vilagossagjelkepe is fontos szerepetjatszik a halottal kapcsolatos szokasokban
es hiedelmekben. Preventf v cella I keri.il a halott kopors6ja melle, viaszkeresztek
alakjaban a kopors6ra ragasztva, vagy az elhunyt kezebe, hogy a tisztatalan lelkek
meg ne kăzelfthessek a lelektelen testet. A gyertya szerepel a lelkesznek, sfras(,nak
ajandekozott targyak kăzătt is.
A halottat levetkoztetik, ruhăjătjaratlan helyre, ăltalăban a kerites tovebe
assăk, ăgynemujet pedig osszekotozve a padlăsra viszik, vagy a halottmosdato
asszonynak adjăk. A halou mosdatăsăt Mehkereken es Eleken ăltalaban idosebb
szomszed vagy ismeros asszony vegezte. Kozeh rokon csak akkor kesziteue fel a
tulvilăgi eletre a halouat, ha annak meg eleteben ez volt a hatarozott kivansaga.
Pecskân, Nagyperegen es Tomyăn hozzăerto idosebb asszonyok vallaltak a halou
tulvilâgra vaio felkesziteset, mosdatăsât es oltozteteset fizetseg fejeben.
Totkomloson a halottmosdato es oltozteto asszonyt „obliekârka "-nak neveztek.
A mosdatast a.hala.ban a halottas agyo,1 vagy a foldon vegzik. A testet
hideg vfzzel, szappannal lemossak, megtorlik, majd ezt ktlveti e fesi.iles.
kăromvagas, ferfiak eseteben a borotvalas, hogy olyan tisztan keri.iljtln a masvilagra
amil yen a megkeresztelese idejen volt. T6tkoml6son a haldokl6t a keresztgerendak
koze, ezekkel parhuzamosan fektettek a foldn:., mert a nephit szerint fgy nem
szenved sokat. (Koppany Janos, 1968. 20.) Tornyan a halottmosdat6 ktHotte fel a
halott aliat es tette ra a penzermeket a szemere.
A halâltol vaio irt6zat, a halălesetkor erzeu fajdalom, a halal tenyenek
megmagyarâzhatatlansăga, elfogadhatatlansăga az alapja annak a szokasnak, hogy
az elhunyttal erintkezesbe keri.ilt valamennyi târgyhoz, dologhoz tilalmak es
eloirâsok fiizodtek. Mehkereken a vizeta halottmosdato tăllal, es a mosdatashoz
hasznâlt targyakkaljaratlan helyre, leginkăbb kerites tovebe, a fesut pedig az eresz
ală astăk. A român szakirodalomban talălunk adatokat arra vonatkozoan is, hogy
a mosdataskor hasznâlt edenyt a halott labaihoz helyezik, es amikor kiviszik a
hâzb61, a ki.iszăbăn szettărik, hogy az elhunyt ne sz6lfthasson el masokat. (Bezsan
Mikl6s, 1895. 423.)
A magyarorszagi romanok a halottmosdat6 eszkozăket elastak a kerftes
melle, nehogy a veli.ik erintkezesbe keri.ilo szemelyek sârgasâgba essenek, ugyanis
a nephit szerint minden halottal kapcsolatos dolog sărgasâgot okoz. Az igy szerzett
betegseg egyik gy6gym6djakent azt emlitik, hogy a betegnek pâlinkâba âztatott
hârom szem babot es harom tetut kell lenyelnie. A halottmosdat6 vizet egyeb
magikus eljarasokban îs alkalmaztak. A magyarorszagi roman kăzossegek kăzi.il
Mehkereken talalhatunk meg erre vonatkoz6 adatokat. [,,Ha valamely1k asszonynak
merges fe1je volt, akkor adott neki inni abb6/ a vizbol, amelYJkben egy halottat
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mosdattak. Ugy, hogy ne tudjon rola. Ettol megszeHdiilt, mint a hafott. '] (lnf.
Szava Gyclrgyne, sztiletett Gurzo Julianna, Mehkerek, 1919).
Pecskan a mosdat6ruhat eltemetik a halottal, a mosdatashoz hasznalt
targyakat pedig a kertben assak el, ugyanis ezeket mar tăbbet hasznalni nem lehet.
A szokas okakent a megkerdezettek a hagyomanytjeloltek meg. Tornyan ezeket a
targyakat a koporsoba tettek, es a halottal egytitt eltemettek. Szinten a koporsoba
kertiltek a halott szemet leza.ro penzermek es az âll felkoteset szolgalo kendo. (lnf.
Cornea Mi Ianca, sztiletett Tyuroski, Turnu, 1923)
Totkomloson a mosdatashoz hasznalt vizet vagy a fal melle, vagy a tyukol
ajtajaba ontăttek, ugyanis a nephit szerint, aki ezzel a vfzzel erintkezik, meg kell
hainia. A paraszti gazdasagban a tyuk volt a legkisebb ertekii eloleny, ezert
hajlandoak voltak felaldozni. A halottmosdatashoz sztikseges eszkăzăket
(mosdatoruha, szappan, fesu, borotva) a kopors6ba, a halott labahoz, a lepedo ala
tettek. A vizet ronto eljarasokban is alkalmaztak. Ha valakinek az utjaba ontottek,
raragaszthattak a halott betegseget. (lnf. Lopusnyi Andras, Totkomlos, 1930.)
A halott ăltăzteteset hasonloan nagy gonddal vegeztek a mar eleteben
gondosan elokeszitett ruhanemiiekkel. A ruhakat es a koporsoba vaio textiliakat
tisztan, vasaltan kendobe vagy vaszonba kătve tartjak, evenkent szelloztetik, olykor
meg fel is probaljăk. (lnf. Kozma Jozsefne, sztiletett Orosz Virăg, Mehkerek, 1922.,
Chevereşan Lucreţia, Pecica, Cornea Milanka, szi.iletett Tyuroski, Turnu, 1923.,
Zavada Pal, Totkomlos, 1930. Szabo Peter, Elek)
A varatlanul elhalalozott fiatalokat a legszebb i.inneplo ruhajukba, a
lănyokat Mehkereken es Totkomloson menyasszonyi ruhăba ăltăztettek. A
nagyperegi szlovăkok, ha nem văltozott meg a testalkatuk, eski.ivoi ruhajukban,
vagy i.inneplo ruhăjukban temetkeznek, amit erre a celra oriznek. A nemetek
kăreben nem volt szokăs a halotti ruhazatot elore elokesziteni, ok a legszebb
ruhăjukban temetkeznek. Tornyăn szokasban volt az, hogy uj ruhat kellett venni a
halott oltoztetesehez.
A totkomlosi szlovăkok is el ore elokeszitettek, .. batyuba kătăttek" a
kopors6ba vaio ruhăzatot, ami a kăvetkezo darabokbol ăllt: kătătt feher pamut
harisnya, feher fokăto, menyasszonyi fatyol, selyempărna, himzett feher szemfedo,
himzett ingvall, himzett feher alsoszoknya, alsa lepedo, fej ala vaio fekete rojtos
văllkendo, selyemkendo a test letakarasara, hosszu ujju selyembluz, szelesen
răncolt fekete li.iszter szoknya, kăteny, fekete szott mintakkal diszitett asztalterito
es hosszu asztalterito, karcolt diszitesii, sargarez lemezbol keszi.ilt kontytarto, fekete
szott himzessel diszitett tărtilkăzo a temetobol jovok keztorlesere, feher
selyemszalag az alt felkătesere, aprora fosztott kukoricacsuhe a fej ala. Erdemes
ki.ilăn kiemelni a menyasszonyi fatyol megletet a halotti ruhazatban. A szlovak
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asszonyok âltalâban berâmâzva megoriztek a menyasszonyi koszorujukat, aminek
valamilyen darabjât, leginkâbb a fâtylat, az elhunyt feje melle kellett tenni a
kopors6ba. A ferfiak kalapjât vagy kucsmâjât, a legenyek rozmaring aggal dfszftett
kalapjat a fej jobb oldalara helyezik el a kopors6ban. (Koppany Janos. 1968.5-6.)
A halott ăltăztetesekor az elso teend6 az âll felkătese es a szâj letakarâsa.
Szigoruan megtartott, ma is elo hagyomâny, hogy a halottnak minden kotelek
nelktil kell a tulvilâgra tâvoznia, ezert minden kăteleket - asszonyoknal meg a
kendot is-k.i kell aldani, mert ellenkez6 esetben a hâzastârs nem tud ujra hazassagot
kătni. Pecskân nem csak a kătelekek kioldâsât emlitik meg a szokâssal
kapcsolatosan, hanem azt a tenyt is, hogy az ingeket is kellett gombolni az elhunyt
testen a temetes elott.
A halou hâtrahagyott ruhanemujet a tcmetes utâni napon meg nem. de
azutân hârom napon be!OI ki kellett mosni, meri a halott addig nem tud bekeben
nyugodni, mfg ez meg nem tortenik. (Petrujan Gheorghe, 2004. 84., Inf. Kozma
J6zsefne, sztiletett Orosz Vi rag, Mehkerek, 1922.)
Pecskân a ruhât szokâs volt rokonoknak, szomszcdoknak ajandekozni.
A nagyperegi nemetek minden olyan ruhadarabot, âgynemut elegetnek, amiben a
halott betegeskedett. A halou mosdatâsakor es ăltăztetesekor fontos teendo a
magyarorszâgi românok kăreben az elhunyt kărmeinek es egy hajtincsenek
levâgâsa, amiket azutân a legktilănbăzobb eljârasokban tudtak felhasznâlni magikus
celra.
l,, Vcigtak a konnebol, es a hajab61 is egy kicsit, hogy ne latsz6djon. Azert, hogy

ne vigye magaval a szerencset, hogy az a hazban maradjon. Ezeket aztan a hazra,
vagy az 61 tetejere dobtak. '] (lnf. Szava Tivadarne, sztiletett Juhasz Anna.
Mehkerek, 1920)
[ .. Levcigtak a konnet es egy kicsit a hajab61. Beletettek egy rongydarabba. Ha

valaki felt a halott6/, vagy csak egyszeriien felt, olyan felos volt, megflistăltek
azzal a hajjal es korămmel. Meggyujtottak tomjennel. 'l (lnf. Dragos II Ies, Elek,
1911)
A tăbbi vizsgalt teleptilesen hasonl6 hiedelmekre nem emlekeznek.
A halottas âgyon tărteno mosdatâs es ăltăztetes utân Mehkereken a halottat egy
lepedobe burkolva ătvittek a „ tiszta swbciba ", aho I a felravatalozasa tărtent.
Eloszăr a helyiseg jobb oldalân leva elore elokeszitett helyre tettek le a foldre,
mert a nephit szerint neki mar nincs helye az elok kăzătt, âtadja magât a foldnek.
Termeszetesen ennek a szokâsnak van egy mâsik, racionâlis magyarâzata is, amely
szerint a hideg foldăn hosszabb ideig elâll a hol,test, mint a kopors6ban.
A kopors6kat es a sfrjeleket regen a falusi mesteremberek, a kopors6ban
vaio elhelyezeshez sztikseges textfliakat pedig az asszonyok hazilag keszftettek.
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Napjainkban maraz osszes kelleket a gyart6kt61 keszen vasaroljak meg, az anyagi
helyzet fliggvenyeben, igy a kopors6k minosege a halott felravatalozasanak m6dja
a csalad anyagi helyzetenek fokmeroje îs egyben. Pecskan ma tbbb kopors6keszito
is mukodik. Ezek egyike Bala Janos Nagyszalontar61 kbltbzbtt a telepi.ilesre, aho I
kopors6keszitessel es a kellekek arusftasaval kezdte, de napjainkra mar butorgyart6
Uzeme is van. (Inf. Bala Janosne, Pecica, 1949.)
T6tkoml6son szokasban volt a ki.ilso diszes es belso egyszeru kopors6
elore torteno elkeszittetese. Sokan a padlason oriztek evtizedeken kereszti.il sajat
kopors6jukat A kopors6 meretehez a csalad egyik ferfi tagja nadszallal merteket
vett. Regen acsok, bognarok, mesteremberek, az 1900-as evektol pedig asztalosok
keszitettek a kopors6kat es a fejfakat. A kopors6k festeset a t6tkoml6si asszonyok
vegeztek. Az idosebb emberek kopors6it feketere, a fiataloket barnara vagy
vilagoskekre festettek, a kisgyermekeket pedig szines viragmotivumokkal
diszitettek. (]of. Lopusnyi Andras, T6tkoml6s, 1930)
Mielott a halottat felravataloznak, az ehhez sziikseges targyakat (halotti
lepedo, szemfedel, stb.) a kopors6ba helyezik es a fedelet rateve tbmjennel
kiflistolik a tisztatalan, ront6 hatalmak eltavolitasa celjab61. (Petrujan Gheorghe,
2004. 85. lnf. Szava Gyorgyne, sziiletett Gurz6 Julianna, Mehkerek, 1919., Aldea
Draghina, sziiletett Izghirean, Pecica,)
/ ,,Am1kor meghal elkeszited a kopors6jat. Eloszăr bekened fokhagymaval, teszel
a sarkaiba negy gyertyat, ezeket meggyujtod, tămjenezel, es szentelt vfzzel
behinted... Hogy ne jarjon vissza. En a halottal ezt csinaltam, tămjeneztem,
szentelt vfzzel behintettem es azt mondtam: Megszentelem ezt a kopors6t az Atya,
a Fiu es a Szentlelek 11evebe11. Âmen. "J (Ponta Persida, Pecica, 1932)
A t6tkoml6si szlovakok a kopors6t faforgaccsal, szenaval, szalmâval vagy
csuheval belelik ki, erre egy takar6, egy diszes lepedo, majd a szetteritett diszes
vallkendo keri.il, amelynek rojtjai kil6gnak a kopors6b61.
Eur6pa-szerte altalanos, napjainkban is gyakorolt szokas, hogy a halou
melle ki.ilonbozo targyakat helyeznek. Halotti mellekletkent a magyaroknâl, a
szlovakoknâl es a romanoknâl azonos m6don szerepel minden olyan targy, amit a
halott a foldi eletben megszokott, vagy amit a tulvilagi elethez sziiksegesnek
gondolnak. A szokas alapja a tulvilagi eletbe vetett hit. Tobb telepiilesen a halotti
mellekletekkel igyekeznek megakadalyozni a lelek hazajarasat. Halotti mellekletkent
szerepelhetnek hasznalati targyak (gazdasagi eszkoz, ruhadarab, zsebkendo, tu,
gyuszu, kezimunkak,), az elhunyt kedves dolgai (szemi.iveg, dohanyzacsk6,
imakonyv, enekeskonyv, pipa, valamelyik korabban elhunyt hozzatartoz6
fenykepe, gorbebot, jatekszer, egy iiveg palinka, szemelyes jellegu targyak), a
tulvilagi eletben szi.iksegesnek tartott, a gonosz tavoltartasat vagy a lelek
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visszajâ.rasât megakadâlyozni hivatott dolgok (egyenl6 szâru kereszt alakra fonnâzott
viaszgyertya, tomjen, bazsalikom, penzenne).
A halou szemet penzermevel fogjâk Ie, hogy fel ne pattanjon, de a
kopors6ba tett penz els6dleges szerepe az, hogy a halott kifizesse vele a vâmot. A
penz elhelyezesenek legaltalanosabban ismert m6dja az, hogy szilva- vagy
ritkabban meggyfa agb61 keresztet formalnak, t~tejen meghasitjak, s a hasitekba
teszik a penz, amit a viaszgyertyaval egyiitt a halott jobb kezenel helyeznek el.
(lnf. Martyin Tivadame, sziiletett Mark Maria, Mehkerek, 1908.)
Pecskân, a penzermeken kivi.il nem volt szokâs halotti mellekletkent
targyakat helyezni a kopors6ba. A pecskaiak a ha1ott arcânâl, a szemfedelen kereszl
alaku nyilâst vâgtak ki, hogy lâssa a tulvilâg fele vezet6 utat. A nab,yperegi katolikus
nemeteknel a virraszt6ba erkez6 hozzâtartoz6k mindegyike egy-egy kis papirikont
tesz a kopors6ba, amit azutân eltemetnek a halottal. A katolikusok mas halolli
mellekletet nem ismemek. A nagyperegi szlovakok bibliat vagy enekeskănyvet
(Tranostiust) temetnek el a halottal. Tomyan az ortodox halotti mellekletek kilziHt
talaljuk az Istenanya al mat. ( .. Visul Maicii D011111ul11i "), mig a katolikus magyarok
olvas6t, imakonyvet, fesut, ti.ikrăt tettek a kopors6ba. Az egyhâzi szovegel
tartalmaz6 keziratnak, majd kes6bb ennek nyomtatolt valtozalanak a magyarorszagi
romanoknâl koreben is vedelmez6 szerepet tulajdonitottak, a kisgyennek âgyaba,
vagy a gyennekâgyas asszony pamâja ala tettek rontâs elharit6 celzattal.
A halal tenyenek a gyermekekkel vaio elfogadtatasa, a halott61 vaio felelem
elkeri.ilese celjâb61 a gyereknek meg kellett erinlenii.ik az elhunylat. Mehkereken
ennek egy sajatos m6dja alakult ki, a gyennekeknek keresztben kellett megfogni a
halott ket nagylâbujjât, hogy ne feljenek tole, ne almodjanak vele.
A virrasztas, az otthonâban felravatalozott halott folyamatos 6rzcsenek
hagyomânya kialakulâsanak oka a halott61 vaio felelem es a halott tisztelete. A
halott ejszakai 6rzese, a virraszt6, a kozossegek târsas ăsszejăvetele is volt.
Hangulata nem volt komor, a resztvev6k pr6bâltâk elvonni a figyelmet a halal
szomoru tenyer61, s igyekeztek enyhiteni a hozzâtartoz6k fâjdalmat.
A nagyperegi katolikus nemeteknel a virraszt6 id6pontja a halal beâlltânak
idopontjât61 filggott, ha delelott hunyt el, akkor măr aznap este, ha pedig delutân,
akkor csak mâsnap volt a virrasztâs. A virraszt6ban a ferfiak es a n6k is reszt
vettek, mindnyâjan imâdkoztak es a nagyszi.ileiktol tanult nemet nyelvu egyhazi
enekeket enekeltek. Az ut6bbi idoszakban terjedt el a telepi.ilesen, hogy a katolikus
nemet elhunyt virraszt6jâban is enekelnek românul. Hampei Hermine a Ielkesztol
kapott român nyelvu enekek szovegeihez a nemet egyhazi enekek alapjân
dallamokat irt. Ezeket a helyi sajâtossâgotjelento egyhâzi enekeket azutân a hivek
megtanultak es napjainkban is eneklik a nemet temeteseken abban az esetben, ha
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a kozeli rokonsagban van roman szarmazasu honatartoz6. (Inf. Hampei Hermine,
Peregul Mare, 1942).
Tornyan a katolikus elhunyt virraszt6ja imadkozassal es eneklessel zajlik,
a romanoknal es a szerbeknel pedig eneklessel, beszelgetessel, kartyazassal, kalacs
es palinka fogyasztasaval. A kizar61ag a roman ortodox temeteseken gyakorolt
halottsiratast „bocit" -nak nevezik. (Inf. Cornea Mi Ianca, sztiletett Tyuroski, Turnu,
1923)
Pecskan es T6tkoml6son a szobabol elozetesen minden nagyobb
butordarabot kivisznek, hogy legyen eleg hely a virrasztashoz. A virraszt6ban
kalacsot es palinkat fogyasztanak, az asszonyok siratjak a halottat, (,,să cmtă') a
ferfiak beszelgetnek, kartyaznak. (Aldea Draghina, sztiletett Izghirean, Pecica). A
t6tkoml6si evangelikus nok es ferfiak egyhazi ei1ekeket enekeltek a virraszt6ban.
Sokan elore megjeloltek sajat enekeskănyvtikben, Tranostiusukban, hogy mit
enekeljenek el feltetlentil a temetestikon.
Az eleki ciganyok koreben a „ virrasztalcis" mar a beteg, legyengtilt
csaladtag mellett megkezdodik. Az „elore VIrrasztalas" szokasat meg ma is
gyakoroljak. A haloll mellett is virrasztanak a temetes napjaig minden ejjel, az
asszonyok siratjak halottaikat, a ferfiak kartyaznak, beszelgetnek. Ăltalanos a kalacs
es az ital fogyasztasa, valamint a zeneszek muzsikalasa a virraszt6ban. (Seprenyi
Anita, 2000. 40.)
Az ortodox virraszt6 az asszonyok halottsiratasaval zajlik. (Karoly S.
Laszlo, 1980. 7-96.) Feltetlentil ki kell emelntink a siratas es a halott utani siras
(visszasiras) kozotti ktilănbseget. Mig az elobbi szinte a legujabb idokig kătelezo
volt, addig az ut6bbit nem tartjak szerencsesnek. A mehkereki romanok elkepzelese
szerint a sok kănny leforrazza a halottat, sebes es h6lyagos lesz a teste a tul vi lagon.
A tulzott sfras oka lehet a lelek hazajarasanak is.
A halottashaz megepitese 6ta eltelt nehany evtizedben mar nem a hazt61
temetik el halottaikat a magyarorszagi falvakban. Mi vei a romaniai falvakban meg
nincsenek halottas hazak, Pecskan, Nagyperegen es Tomyan meg napjainkban is
a hazban ravatalozzak fel a halottakat.
Amig a halott a ravatalon fektidt tilos volt a halottas hazban a tuzgyujtas,
a fozes es a mosas, mert a melegben hamar bomlik a test. Ktilăn szerepet kap a
halottal kapcsolatos hiedelmekben a halottas hazban ăsszesepert szemet. Ezzel
kapcsolatos szakirodalmi utalasok szerint a szeraetet csak a kopors6 kivitele utan
seperte ki egy idegen asszony, aki tevekenysegeert keszkenot es kalacsot kapott
ajandekba. A sepres vegeztevel a szemetetjaratlan helyre ăntătte, majd kezeit az
ablakban levo csuporban megmosta, nehogy megmerevedjenek. (Moldovan
Gergely, 1913. 205.)
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Hasonl6 adatokat gyujtheti.ink a romănok, a szlovâkok es a szerbek halottal
kapcsolatos hiedelmeit kutatva is. A szemetet a kopors6 ala seprik, de nem dobjak
ki, nehogy ezzel kidobjak a szerencset a hazb61. Egy kosarban ăsszegyujtik, az agy
ala teszik, es csak miutan a temetobol visszaerkeznek, akkor assak a kerites melle,
hogy senki beie ne lepjen. T6tkoml6son es Tomyan a szemetet a ravatal ala sepertek,
majd amikor a halottat eltemettek, es az asztal visszakeri.ilt a helyere, akkor dobtak
csak ki. Feltehetoleg annak erdekeben, hogy a halott ne tudjon visszatemi, a szemetet
es egy kanna vizeta gyaszkocsi nyomaba hintenek. Az asztalra egy egesz kenyeret
es egy kanna vizet tesznek a kăvetkezo szavak kisereteben: .,Etel es ital el ne
hagyjon minket!" (,,Nak nâs poknn a nâpoj ilewilechâ!'). Mehkereken ma mar
csak nehanyan emlekeznek egy kopors6 lezarasa elott gyakorolt szokasra. melyben
az elhunyt ăsszefon6d6 keze alatt vetnek at gabonăt vagy kukoricăt, amit azutăn
az allatoknak adtak termekenysegvarazsl6 celzattal. [.. Ha meghalt 111011djuk a ga-::.da.

akkor a felesege haz kukoriccit vagy b11::.cit. EJeletes::.i egy rulzaba es ât,·eti a
halott keze alatt. A keze fălătt teszi cit, es alatta veszi ki. Egys::.er csinalja csak.
Ugy mintha megkătne. Vrana a baromfinak adja. Hogy a s::.erencse a lui::.110.l
maradjon, ne menjen vele."] (lnf. Szava Tivadame Juhăsz Anna. Mehkerek. 1920.)
Hasonl6 szokast gyakoroltak Pecskan is.
Amikor a halott mar keszen all a tulvilagi eletre, rateszik a kopors6 fedelet,
labbal elore kiviszik a hazb61, majd bezarjak utana az ajt6t, hogy ne vigyen magaval
senkit a hozzatartoz6i kăzi.il. A szobaban a szekeket es az asztalt felboritjăk. Pecskan
elfordftjak, jelkepezve ezzel egyreszt a zavart, amit az elhunyt a hazban maga
utan hagyott, masreszt pedig megakadalyozva ezzel a halott visszajarasat. (lnf.
Baity Ivan Sinişa, Turnu, Martyin Gyărgyne, szi.iletett Szava Maria, Mehkerek,
1939., Szabo Peter, Elek, Ponta Persida, Pecica, 1932).
Tornyan a katolikus es ortodox temetes kăzotti lenyeges ki.ilonbsegkent
emlftik meg, hogy mfg a romanok es szerbek meg fedetleni.il viszik ki az udvarra a
kopors6t, a magyarok mar a haz ban rateszik a kopors6 f edelet.
Nagyperegi katolikus szokas szerint a temetesre erkezok szentelt vizzel
meghintik a halottat. T6tkom16son, Lehoczky Erka j6m6du lany temetesen, az
1920-as evekben, a ki.iszăbbe szeget vertek, hogy a halottal ki ne vigyek a vagyont.
Hasonl6 cellal vagtak a kopors6b61 kil6g6 szernfedobol es selyemkendobol kis
darabokat, amiket azutan a padlason, a szarufa măge dugtak. (Koppany Janos,
1968. 39.)
A temetes idopontja regebben kătătt volt, altalaban delutan ket es het
ora kăzătt bonyolitottak le, amikor a nap mar lemenoben van. A delutani temetesi
szertartashoz meg napjaikban is ragaszkodnak a kăzăsseg tagjai. A tomyai nephit
szerint, amikor a sirt asni kezdik, akkor kezd bomlani a halott teste. (Baity Ivan
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Sinişa, Turnu, 1937 .) Kizăr61ag T6tkoml6son alakult ki az a szokâs, hogy Gyorgy
napjât61 Mihâly napjâig delelătt 9 6rakor es delutan 4-kor, Mihâly napja utân delelătt
I O 6rakor es delutan 2-kor zajlanak a temetesi szertartâsok. Vasârnap delelătt
azonban itt sem temetnek.
Mehkereken minden temetesi eszkozhoz (zâszl6k, gyertyatartok,
keresztek) feher zsebkendăt kotnek. A szertartas resztvevăi vegsă bucsukent
megcs6koljak a kopors6n levă keresztet, es a kopors6ra penzt tesznek az egyhâz
szamara. Ăllapotos asszonynak tilos volt a keresztet megcs6kolnia, nehogy
sargasagos legyen a gyenneke. Ha ez megis megtortent a sârgasâgban szenvedă
gyenneket ugy gy6gyitottak, hogy viaszbol egy kis poharat es egy kis kanalat
fonnâltak. A pohârba szentelt vizet toltottek, e~ napfelkelte elătt a viaszkanâllal
adtak inni a gyenneknek szentelt vizet.
Az eleki es mehkereki ortodox temetesi szertartâs elengedhetetlen resze
volt a kopors6n levă kereszt megcs6kolasa, ami utân a temetes minden resztvevăje
penz dobott a kopors6 melle elhelyezett cserep~denybe a pap szâmâra. Pecskân
az adomanyozăsnak ez a m6dja nem ismert. Ăltalănosan gyakorolt szokas volt
azonban az un. utols6 cs6k (,,ultima sărutare"). A jelenlevăk a rokonsâgi foknak
megfelelă sorrendben, elăbb a ferfiak majd a năk keresztet vetnek, megcs6koljâk
elăbb a pap kezeben levă keresztet, majd a halott arcat vagy homlokât. (lnf.
Chevereşan Lucreţia, Pecica, Cornea Mi Ianca, Turnu, 1923). (Foto 2-3)
Nagyperegen csak a gorog katolikus szertartasokon volt szokasban a
kereszt megcs6kolasa, rokonsăgi fok szerinti sorrendben. (Inf. Janecsko Juraj,
Peregul Mare)
A t6tkoml6si temetesi szertartason a kopors6s rahajtotta a halott arcara a
szemfedelet ( .,placlitu "), oll6val kereszt alakbar, elnyfrta, hogy a halott arca ismet
lathat6va văljek, majd a kăvetkezoket mondta: ,,Âldjatok meg!" (,,Pozehnajt'e si
ho!'). Ezutân a hozzâtartoz6k, rokonsâgi sorrendben, tenyerellel keresztet vetve
a halott arca felett megâldottak az elhunytat a kovetkeză szavakkal: ,,Adjon az
lsten csendes pilzenest!" (,.Nak van da Pan Boh dobr{ odpo6nok!').
Az udvaron lezaj16 egyhâzi szertatâs utân a rokonok, ismerăsok,
szomszedok uto!s6 utjara kiserik a halottat. Tornyân szokâsban volt, hogy mielătt
elindulnak a temetăbe kis kalâcsokat adnak at a kopors6 felett, amiket azutân a
gyerekek kozott osztanak szet. A hâzt61 va16 temetes idăszakâban Mehkereken es
Eleken âltalâban tâvolabbi rokonok vagy ismerăsok vittek ki a halottat az udvarr61.
Egyes adatok szerint regen a testet fedetleni.il vittek a sirhoz. Ezt bizonyitja Beres
Andras is a gorogkeleti temetkezesi szokâsokat vizsgal6 tanulmânyâban. Az erdelyi
es a kârpâtaljai gorogkeletiek meg a mâsodik vilâghâboru idejen is igy vittek ki a
halottat a temetăbe. Ez val6szim1leg a templom kori.ili temetkezes szokâsanak
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maradvănya, amikor a halottat fedetleni.il vittek k1 a templombol a templom melletti
temetobe. (Beres Andras, 1973. 354) A vizsgall falvakban napjainkban mar erre
vonatkoz6an semmilyen adatot nem talâlhatunk.
Mehkereken es Eleken kezdetben rudon, kezben, kesobb szekeren, majd
halottas kocsin, Pecskăn halottas kocsin, Nagyperegen szekeren vittek a halottat a
temetobe. Az utak jârhatatlansâga, rossz minosige miatt az utobbi evtizedekben
traktorral huzott kerekes halottszâllitoval szâllitjâk.(Foto ..4)
Totkomloson 1946-ig „sze111111iluily lol'a11" vittek vallukon a halott
koporsojât a barâtok, szomszedok, tâvolabbi rokonok, akik a temetobe vezeti:i
uton văltottâk egymăst. Az idosebb embereket rekete szini.i, a fiatalokat szinesre
festett szentmihăly lovân szăllitottâk. A kisgycrmekek es csecsemi:ik temetobe
vitelere faragott diszitesi.i, kek, piros, zold es fekete szinekkel festett .. râso.f:kâ ·· -t
keszitettek, amit ăltalăban az asszonyok vittek. Ha fiatalt temettek, akkor a vivo
ferfiak mellett ăltalăban szalaggal diszitett lănyok mentek. Tomyăn is vallukon
vittek ki a halottat a temetobe, csak a modosabbak rendeltek Pecskarol gyaszkocsit.
Napjainkban a gyăszkocsival szâllităs az âltalănos.
A temetesi menet rendje T6tkomloson meghatârozott volt. Ha fiatal volt
a halott elol ment koszoruval a kezeben ket legfoy es egy lăny, vagy ket lăny es
egy legeny, a halott nemenek megfeleloen. Oket kovette 12 fiatal par, akiknek
văllukon ătvetve feher ti.illbol ket tenyemyi szekssegi.i szalagot kotott a kopors6s.
A koszorukat vivo fiatalokat a csalăd feher zsebkendovel ajăndekozta meg, amil a
karjukra ti.izve kellett viselnii.ik a temetesen. M5gotti.ik haladt a rezesbanda es a
gyăszkocsi, utăna a lelkesz, a kăntor, nyomukban a rokonokkal. Elol haladtak a
ferfiak fedetlen fovel, majd oket kovettek a nok. A menetben elfoglalt hely a
rokonsăgi foktol es a reszvevok eletkorăt61 fl.iggott. Tomyăn feher miseingbe
oltozott fiugyermekek ( .. dieci ") is reszt vesznek a szertartason. A tornyai roman
es magyar hagyomanyban is megtalalhat6 az a szokâs, hogy fiatalon elhunytat
menyasszonyi vagy volegenyi ruhăban temetnek el. Ilyen temetesen a temetesi
menetben egy fiatalt feloltoztettek menyasszonynak vagy volegenynek. Kezeben
egy tănyeron ket feher szalagos kis koszorut vitt. Az ortodox temetesen ezt a
tănyert a szertartâs vegen atdobjâk a kopors6n, a katolikus temetesen pedig
bedobjak a sfrba. (Katona Anna, Turnu, 1943.)
A halott lakodalma hagyomănyănak maradvănya, hogy Mehkereken a
fiatalon elhunytakat menyasszony illetoleg volegeny oltozetben temetik el. Az
1950-es evekig szokăsban volt, hogy a fiatalon elhunyt koporsojăt i.inneplobe
oltozott legenyek vittek a sirhoz, ket szepen himzett tori.ilkozokkel diszitett rudon,
s a menetet feher ruhăba oltozott lănyok kisertek. (A Magyarorszâgi Românok
Ăltalanos Adattara, Erkel Ferenc Muzeum, 57/67.)
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A temetăbe vezetă uton az ortodox temetesi menet a templom elătt es
minden keresztutnal megall, hogy a halott elbucsuzhasson a komyezetetăl. Amerre
a menet elhalad, az ajt6kat, ablakokat bezarjak, nehogy a halott lelke - amely meg
ott tart6zkodik valaho) a halott test kozeleben - valaho) megbujhasson. A
megallasokkor, keresztutaknal Mehkereken es Eleken szokasban volt a kopors6
ala, Pecskan pedig a kopors6 felett apr6penzt dohni, hogy a masvilagra koltozănek
legyen penze a vam kifizetesehez. Ajar6kelăk a halott iranti tiszteleti.ikjelekent
levettek a kalapjukat amikor a temetesi menet elhaladt melletti.ik. A nagyperegi
katolikusok es gorog katolikusok temetesi szertartasab61 teljesseggel hianyoznak
ezek a hagyomanyok, a temetesi menet egyhazi enekeket enekelve kiseri utols6
utjara az elhunytat. Az eleki ciganyok halottaikat zenevel kiserik a temetăbe.
A sfrt mindig hajnalban kezdik asni, hogy ejszaka a gonosz beie ne
feszkelhesse magat. A szakirodalomban talalhatunk nehany adatot azzal
kapcsolatban, hogy a kopors6 belehelyezese elătt a sirgodrot igyekeznek
megszabaditani minden gonoszt6I. Egyik "altozat szerint egy asszony a
rokonsagb6I beleugrik a sirba, es egy feher kenC:ăvel haromszor erinti a sir falat,
mintha sepemi akama. A sirb61 val6 gonoszuzes masik valtozata szerint zold, vagy
telen lombtalan gallyakb61 seprut keszitenek, s megseprik vele a sir oldalait. A
seprut azutan a sirgodorbe, fejfa felăl nezve a bal sarkaba, seprujevel felfele
kozepmagassagban helyezik el, hogy az ărdăg ne haborgassa a halottat. (Beres
Andras, I 973. 356.) A felfele allitott sepru, mint gonosztavoltart6 eszkoz ismert
hiedelemelem, mas magikus eljarasokban is szerepel, de a simak ilyenfajta
kisepresere mar nem emlekeznek a vizsgalt roman kozăssegek tagjai.
Lenyeges szerepet kap az ortodox temetes szertartasaban a penz. A
szamlalatlan apr6penz sirba tortenă dobalasanak celjat illetăen tăbbfele
magyarazatot kaptunk. Egyesek szerint a halott igy fizeti ki a fold arat, amelybe
nyugodni ter, masok szerint azert van erre szlikseg, hogy az elhunytnak legyen
penze a tulvilagon, nehanyan pedig ugy gondoljak, hogy fgy fizeti ki a halott a
gonoszt. Az eleki ciganyok az apr6penz melletl cigarettat es kartyat is dobnak a
sfrba, mint a tulvilagon a halott szamara szlikseges dolgokat. (Seprenyi Anita,
2000. 40) T6tkoml6son a szlovakok nem, csak a ciganyok dobnak penzt a sfrba.
A temetes szertartasahoz tartozik a răgdobas altalanosan ismert szokasa.
A csaladtagok, mikozben răgăket dobnak a kopors6ra a kovetkezăket mondjak:

,,Legyen neki kănnyii a lold. ",,Dumnezo

să-l

ierte!"(.,lsten bocsassa meg!")

(Foto 5) Ezt a tevekenyseget utols6 keresztenyi kotelessegnek tartjak meg ma is,
bar eredeti funkci6ja va16szinuleg az volt, hogy vegervenyesen a sirba rekessze a
halottat, s az ne tudjon onnan visszaterni.
Mehkereken es Eleken szinten a sirba keri.ilnek azok a szalagok is,
amelyekkel a templomi lobog6kra vagy a zaszl6kat vivăk karjara volt kotve a
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zsebkendo. A zsebkendot megtartjak, de a szalagokat a sirba dobjak. A hozzatartozc'lk
altalaban tepnek egy darabot a szemfedelbol ( "urzîcar "), s ezt kesobb ijedtseg
elleni gy6gym6dokban alkalmazzak. Ha valaki felos vagy suriin almodik a halottal,
ezt a kis darabot elegetik, es ezzel flistălik az illetot, vagy megtartjak emlekbe, hogy
szerencset hozzon. Pecskan ezekre a hiedelmekre mar nem emlekeznek. ltt a
kopors6vivoknek a mellen es vallan keresztben hâzilag szott vasznat kotăttek, amit
a temetesi szertartas vegeztevel megtarthattak. Ma mar a ferfiak vallara tbrolkoz6t
kătnek, a fiugyermekek pedig zsebkendot kapnak.
A t6tkoml6si szlovakok kăreben elmaradhatatlan szokas, hogy a sir
behantolasa utan a legkăzelebbi hozzatartoz6k haromszor megkeri.ilik a sirt, majd
megallnak a fejfânal, keresztet vetnek a fejfa felert a kăvetkezo szavak kfsercteben:
„AzAtya, Fiu, Szent/e/ek neveben Âmen.' Bekes p1henest."'(.. Ve1ineno Boha Otca
i Syna i Ducha Svateho Amen. Spekojnf odpocinok.' '' A temetes utani napon a
reggeli 6rakban a rokonok elmennek a reggeli kănyărgesre, megkeri.ilik az oltart.
az offert6riumi talra penzermeket tesznek „s111ut11a offera ", majd clfoglaljak
helyi.iket a gyaszo16k szamara kijelălt helyen. A szertartas utan meg egyszcr
kimennek a temetobe, kărbejarjak a sirt, es ugyanugy, mint a temetes utan, a fejfa
folătt keresztet vetve megaldjăk. Otthon ezen a napon kitakarftottak a hazat,
kimostăk a temetes alatt hasznălt textiliakat, valamint a halott ruhait. (Koppany.
1968. 55-56.)
A halottak tiszteletenek es a temeto vedelmenek a biztositasa lehct az
alapja annak a hiedelemnek, hogy a temetobol nem szabad semmit sem hazavinni.
A hiedelem, a halottak bosszujat61 vaio felelem vedi a temetok, sirok, sirjelek,
năvenyek epseget. Aki megis hazavisz valamit a temetobol, az a nephit szerint
sârgasagos lesz, vagy meghal. A sargasag megelozesere a temetesrol visszaerkezvc
mindenki kezet mos a mar elore elokeszitett edenyben. (lnf. Aldea Draghina, Pecica,
Szava Tivadame, szi.iletett Juhâsz Anna Mehkerek, I 920., T6th Pal, T6tkom16s,
1919.)
Egyes roman teri.ileteken regen a mosdăs mellett meg fi.istălest is vegeztck
a megtisztulăs erdekeben. A halottnak kijar6 tiszteletet tehat nem szabad
megserteni. Elmarad azonban a halottak bosszuja abban az esetben, ha valaki a
temetobol rontashoz vagy annak elharitasahoz, esetleg gy6gyitashoz szi.ikseges
dolgokat visz el. A nagyperegi katolikus nemetek a koszoruk elhervadasa utan, a
fa kereteket, ăllvânyokat sem viszik haza, ezeket elegetik, vagy halottak napjan
ujra feldiszitik.
Mehkereken ujabban kialakult szokăs, hogy a szertartăs vegen a pap
bejelenti milyen ăsszeget adomanyozott az elhunyt csaladja az egyhaznak. Pecskan
az egyhaznak nem szoktak adomanyozni az elhunyt hozzatartoz6i. A papnak a
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csalad anyagi helyzetenek megfelelo ăsszeget, valamint egy disztărolkăzobe csavart
nagy gyertyat szokas ajandekozni, a kantornak pedig gyertyat, kalacsot es
disztărălkăzot. (lnf. Chevereşan Lucreţia, Pecica, Cornea Milanca, szi.iletett
Tyuroski, Turnu, 1923.)
A nagyperegi katolikusok es gorog katolikusok a pi.ispăkseg altal
meghatarozott osszeget fizetik a temetesi szertartâsert a lelkesznek. A katolikusok
esetenkent borral es kalaccsal ajandekozzak meg a papot, egyeb adomanyozas
nincs. Az ortodoxoknal van szokasban, hogy a papnak egy diszes tărălkăzot adnak
ajandekba. Tornyan a rokonok, szomszedok, ismerosăk is tări.ilkăzot kapnak az
elhunyt csaladjât61.
A halottnak elo holtestkent val6 felfogasaban, vagy a meghalt test
tovabbelo lelek elkepzelesben gyokerezik a haluttjelkepes etetesenek szokasa is.
A halal ulani elet kepzetebol ad6dik az a hit, hogy a halott nemcsak eleteben hasznalt
târgyaira tart igenyt, hanem az elet tovâbbvitelehez szi.ikseges dolgokra, fgy etelre
es italra is.
A halotti âldozat kezdeti formâja tărtenhet jelkepes formâban val6
etetesscl. Ki.ilăntlsen a ramai katolikus es az ortodox lakossâg kăreben ismert a
jelkepes etetesnek az a forrnaja, ami a kozseg szegenyeinek etellel, itallal val6
ellatasaban nyilvanul meg. A halott elo szemellye! val6 helyettesitesenek gondolata
keresztenyseg elotti, es Eur6pan kivi.ili is sok helyen ismert.
Tornyân, a temetes estejen egy pohar vizet es egy pohâr bort tesznek az
asztalra az eltâvozott szâmâra. Mehkereken 150-200 kalâcsot si.ităttek a temetes
napjâra, s mindegyikbe belesi.ităttek egy penzdarabot is. A tarisznyâba helyezett
kalacsokat a szomszedasszonyok âtadtâk a kopors6 felett, es amikor a halottat az
udvarr61 kivittek, ezeket a kalâcsokat a gyerekek kozătt osztottâk szet. A gyerrnekek
kozott szetosztott kalâcs egyebkent fontos eleme a lakodalmi szokâsoknak is.
Szinten Mehkereken van szokâsban az is, hogy temetes utâni nap a halott
legkăzelebbi hozzatartoz6i kimennek a sfrhoz.
A halottak etetese szokasanak fo alkalma a halotti tor. A halotti tor az
osăk tiszteletere rendezett szertartasos aldozati lakomak maradvanya, amelyek a
lelekhit s az ezzel osszefliggo oskultusz es halottkultusz alapjan fejlodhettek ki.
A tort a biinăk bocsanataert, a halottak lelki i.idveert rendezik. Regen a tort
temetoben i.iltek meg. Az etel sirhoz vitelenek nehol meg ma is gyakorolt
szokasa a regi torok emlekenek maradvanya lehet. A temetoben rendezett
torozas szokasa a szegenyek, koldusok, gyerekek megvendegeleseve vâlt.
Mehkereken es Eleken az 1980-as evekig a halotti tort a temetest kovetoen
a halottas hazna! rendeztek. Ăltalaban palinkaval, kenyerrel es szalonnaval
vendegeltek meg a tor resztvevoit, bar a j6let megjelenesevel egyre gyakrabban
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keszitettek ktilon erre az alkalomra toltott kaposztat. A tor alkalmaval az ennival6b61
es a palinkab61 a foldre is ontottek, hogy igy a halutt szamăra is juttassanak ezekb61.
Pecskan meg napjainkban is megtartjak a hazaknal a halotti tort, amelyen mindenki
reszt vesz, aki uto!s6 utjăra kiserte a halottat. Az italb61 a foldre ontenek, mikozben
a kovetkezoket mondjak: ,. Dumnezo să primească!, ... Dumnezo să ier1e! ·· (lsten
fogadja el! lsten bocsassa meg!) (lnf. Chevereşan Lucreţia, Pecica)
Az eleki ciganyok a temetes utan a legkozelebbi kocsmaba hivjak meg a
temetesen resztvevoket. Pecskan kilenc nappal a temetes utan is tartanak halotti
tort (,.pomana"), amelyre meghfvjak azokat a szemelyeket, akik a halottat
mosdattak, es akik a koporsc'it vittek. A tornyai magyarok a temetes utan a
templomba mennek, a romanok es szerbek halotti tort tartanak, amelyre meghfvjak
a sirasc'it, a kozeli rokonokat es mindazokat, akik a halottat es a templomi lobog6kat
vittek a temetesi menetben. Erre az alkalomra csorbat es porkoltet keszitenek,
palinkat fogyasztanak, amelybol eloszor a foldre ontenek mikozben a kovetkez6ket
mondjak: ,,Dumnezo să-l ierte!" (lsten bocsasson meg neki!). A t6tkoml6si
szlovakok is nagy fontossagot tulajdonftanak a tornak, amit egy kozismert sz61as
is igazol: ,, Temetesre il/Jk e/menm; de torba keresztenyi kotelesseg! "(.,Na pohrab
tâjst' sa svrdci, al'e na kar je tâjst' krest'anskâ povinnost'.1 ''). A halotti tor
hagyomanyos etele a birkapaprikas, de az egyszerubb torokon pogacsat vagy kelt
kiflit kinaltak a resztvevoknek. A kopors6s es a siras6k rendesen ettek, a tobbiek
csakjelkepesen szedtek a talakb61.
A totkomlosi szlovakok a temetes ulani napon brindzas haluskat vagy
makos tesztat foztek, amibo! vittek ki a temetobe is es elkapartak a friss sfrban.
Olykor bort is ontăttek a sfrra a halott szamara. (lnf. Lopusnyi Andras, T6tkoml6s,
1930.)
Ăltalanosan gyakorolt szokas, hogy hat hettel es egy evvel a temetes utan
egyha.zi szertartason (pomana - Pecska, crestata - Mehkerek, paos - Elek, părăstaş
- Tomya) emlekeznek meg az elhunytakrol. Erre az alkalomra a templomba bort
es kalacsot visz a csalad. Nagyperegen csak az ortodoxok es a gărăg katolikusok
tartottak halotti tort. Tomyan regen a magyaroknâl is volt tor, amelyen szokâsban
volt, hogy a halott szamăra is megteritsenek. A katolikus nemetek a temetes utan
6 hettel es ha.rom honappal szent liturgian emlekeztek meg halottaikr61. Tomyan a
magyarok szentrniset tartanak, a szerbek es a romanok, kalacsot es fott buzat,
„ koliwi.t" visznek a templomi szertartasra. Az eleki ciganyok is a temetest kăvet6
hatodik gyaszhet utan tartottak halotti tort, aho! a foetel tejleves volt. Az 1950-es
evektol, az anyagi gyarapodas kăvetkezteben mar birka- vagy sertesporkăltet
keszitettek, amihez bort es palinkat fogyasztottak.
Az ortodox lakossag koreben napjainkig ismert a halottak husvetja
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i.innepenek tobb szokăsa. Regen az egyhăzi i.innep reszekent a temetoben
processziot tartottak, imădkoztak a halottakert, es a hozzătartozok a siroknăl
kalăccsal es pogăcsăval kinăltăk meg az odalărngatokat, foleg a gyerekeket. A
sirokra is helyeztek etelt es italt. Tomyăn a pap a sirok megszentelesekor egy i.iveg
bort locsolt a sirra kereszt alakban. A temetobe vaio kivonulăs halottak husvetjăn
meg napjainkban is elo hagyomăny. Pecskăn a temetoben zajlo szertartăsra kalăcsot
es tojăst visz a temetobe mindenki, aki szeretne megemlekezni a halottairol. Ezeket
a temetăben levoknek, fokent a cigănyoknak adjak. A kokotai temetoben gyakran
20 asztalra teritenek. (lnf. Mînzesu Pavel, Pecica).
A nagyperegi szlovăkok es nemetek koreben a halottak husvetja nem
ismert i.innep, ok, a magyar lakossăghoz hasonloan halottak napjăn emlekeznek
meg halottaikrol, gyertyagyujtăssal, koszoruk es virăgcsokrok elhelyezesevel.
Itt erdemes meg sz61nunk egy szinten halottak husvetjăn gyakorolt
szokăsrol, amely csak a mehkereki romănok koreben ismert, s amelyet az
asszonyok gyakoroltak az iinnep reggelen, mivel a ferfiak szămăra ez a nap
munkanap volt. Csupăn egy-ket pohărnoknak nevezett idosebb ferfi vehetett reszt
ezen a megemlekezesen, aho! termeszetesen az etelbol es italbol a halottak szămăra
is juttattak oly modon, hogy az elso falatokat az asztal ală dobtăk.
A szokăs neve is jelzi, hogy halottak husvetjăn tojăst is festettek az
asszonyok, amit ok maguk vittek el az ismeros gyerekeknek megemlekezesiil ("dă
pomană''). Akkor is szi.ikseg volt ilyen jellegu adomănyozăsra, ha a halott
valamelyik hozzătartozojănak ălmăban a halou vizet, etelt vagy italt kert. Ugy
igyekeztek kielegiteni a halottat, hogy gyerekeket, szegenyebb embereket kalaccsal,
tojassal ajandekoztak meg.
A falusi kcjzossegekben nagyon szigoruan vettek a gytiszt, kiilonosen a
noknel. A gyăsz a test elporladăsa, a lelek eltăvozăsa utăn szunik meg. Idotartama
a rokonsăgi foktol ft.iggott. Kozelebbi hozzătartozot I evig tăvolabbi rokont 6 hetig
illett teljes feketeben gyăszolni. A pecskai romănok koreben is hagyomany volt,
hogy a kozeli hozzătartozo asszonyoknak feketci fejkendot adtak. Mehkereken es
Eleken meg ma is ăltalănosan gyakorolt szokăs. Azok az asszonyok, akik kendot
kaptak, legalăbb hat hetig gyăszoltak, teljesen fekete ruhăzatbanjartak. Nem volt
ritkasagszamba meno, hogy az edesanya egesz eleteben gyâszolta elhunyt
gyermeket. Napjainkban is gyakori a hagyomany alta! eloirt l even tul tarto gyasz.
A gyasz ideje alatti magatartasformakat a kozosseg ertekftelete îs szigoruan
szabalyozta. Nem illett megjelenni zenes-tancos hei yen, tilos volt enekelni, tancolni.
Lakodalomba elmehetett a gyaszo16, de ott nem tancolhatott, nem mulathatott.
A hazajtir6 halottrol, a lelek hazajarasarol nehâny telepiilesen meg
napjainkban is gyujthetiink szamos memorat formajaban eloadott hiedelem-
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tortenetet. Ezek a tortenetek legfokeppen a mehkereki romanok es az eleki, roman
nyelven beszelo cigânyok koreben terjedtek el. Pecskân, Tomyân es Nagyperegen
is hallottak ilyen tortenetek letezeserol, de ezek elmondâsat61 elzârk6ztak. A
hazajâr6 halott elhunyt ember szelleme, amely kisertet fonnâjabanjelenik meg az
elok kozott. Sokszor nagyon nehez ki.ilonbseget tenni a hazajâr6 halott es a kisertet
kozott, ugyanis a kisertet a gonosz valamely megjelenesi fonnâja, de mi vei a rossz
szellem az elhunyt alakjât is feloltheti, a ket alak sokszor 6sszemos6dik az
adatkozlok tudatâban. A legnagyobb ki.ilonbseg kozti.ik, hogy mig a kisertet mindig
felelmetes, a hazajar6 halott lehet j6indulatu is.
A hazajâr6 halottr61 sz616 tortenetek alapja a halott61 vaio felelem, a vele
kapcsolatban erzett irt6zat. Sok olyan eljâras van, melynek celja, hogy az eljârast
vegzo szemely felelme megsziinjon. Aki fel a halott61, az fogja meg annak bal
laba nagyujjât, utâna a hâtât verje hâromszor a falhoz, s tobbe nem fog felni.
Megsziinik a felelme akkor is, ha megcs6kolja a halott tal pat. J6 gy6gyir a felekm
eliizesere a szemfedelbol letepett darab is. Az illetonek vagy mindig maganal kell
hordania, vagy kedden es penteken ezzel kell fiistolnie. A halott hajat es kormet
egy ruhadarabba kotik, es a mestergerendan tartjak, ahonnan szi.ikseg eseten
leveszik, es fi.istolnek vele. Legjobb m6dszernek azi emlftik, hogy a halottat
alaposan meg kell nezni, mert az fel tole a legjotban aki csak megleste, nem nczte
meg j61: "cine numa l-o furat, nu s-o uitat bine cătă ie!": (Martyin Tivadarne
szi.iletett Mark Maria, Mehkerek, 1908)
A hazajâr6 halottal kapcsolatosan nehâny tenyezonek ki.iloni.lsen
figyelmet kell szentelni.ink. Fontos a visszajar6 lelek problemakorenek
kori.iljârâsânâl a halott megjelenesi fonnâja, a visszajâras oka, a lelek hazajarâsanak
megelozeset celz6 eljârâsok es a hazajâr6 halott ellen vaio vedekezes.
A halottak tobb alkalommal megjelenhetnek, egyszer, haromszor, hat
heten at minden aldott nap, egy evig, de olyan halottr61 is tudnak, aki orokke a
fold szfnen marad, nem tud nyugodni a sfrban. A halottak ejjel, altalaban ejfelkor
kfsertenek, azokon a helyszfneken jelennek meg, aho I eleti.ikben is megfordultak.
Ăltalâban a hâzban, az udvarban, a gazdasagi epi.iletekben, de gyakori az
elofordulâsuk a temetoben is.
A halottak sokfele alakot ălthetnek magukra. Leggyakrabban testi
val6sagukban jelennek meg, kedvenc oltozeti.ikben, vagy ugy, ahogy eltemettek
oket. Megjelenhetnek feny fonnâjâban, feher 16 alakjâban, feher lepedobe burkolva,
âmyekkent, de lehetnek lâthatatlanok is. Kiserthetnek a boszorkânyok is az elhunyt
kepeben.
A halott hazajarasanak szamos oka lehet. A j6 szandek vezerli azt a
halottat, aki azert ter vissza, hogy folytassa megszokott vagy megkezdett munkâjât,
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az elhunyt edesanyat, aki halala utan is gondoskodik hatrahagyott gyennekerol,
hazajar megszoptatni azt. Visszajarhat azert is, hogy tarsat szerezzen maganak a
tulvilagi eletben, vagy hogy hazastarsat magaval vigye. Arra is vannak adatok,
hogy a halou asszony azert tert vissza, hogy megbuntesse, megfelemlitse ferjet,
am iert az a gyaszev letelte elott ujra nosult. Akkor is kisert, ha valamilyen kivansagat
nem teljesfteuek. nem tettek melle a kopors6ba kedvenc targyat, nem takarftjak a
sfrjat, stb. Nem nyugodhat bekeben az sem. akit tulsagosan siratnak. KUlănăsen
sokat kfsert az a halott, aki mar eleteben is kapcsolatban allt a gonosz szellemekkel.
A szajhagyomanyban elenken elo hazajaro halottrol szolo hiedelemtortenetek, es a halottol vaio felelem magyarazza miert szi.iletett olyan sok, a
hazajaras megelozeset, es a hazajaro halou ellen vaio vedekezest celzo eljaras.
Ezek egyike, hogy a halott szajaba fokhagymat tesznek, es arccal lefele temetik. A
fokhagyma sok mas gonosztavoltarto es gonoszuzo eljarasban is szerepet kap.
Bekenik vele az ajtokat, ablakokat, sat sokszor onmagukat is az emberek, hogy a
hazajaro halou ne arthasson nekik. A hazajarast hivatott megakadalyozni a kopors6
vagy a sfr fUstcllese, a virrasztas es a halott jelkepes etetesenek szokasa is. Mint
mar korabban emlftettem ezert takartak le a tUKrăket, borftottak fel a szekeket,
csuktak be az ajt6kat a halott kivitele utan. A bazsalikom es a tămjen îs e celbol
keri.ilt a koporsoba, s rbgbt is azert dobtak a hozzatartozok a sirba, hogy elrekesszek
az elhunytat. Az anyanak feltetlenul meg kellett siratnia elhunyt gyermeket, mert
ellenkezo esetben vissza fog jami. A halott hazbol vaio kivitele utan a pap
megszenteli a hazat. E vallasi szokas is a lelek hazajarasanak megakadalyozasat
szolgalja.
Az eleki ciganyok kăreben igen eroteljesen jelen van a halott
visszateresetol vaio felelem. Regebben a hozzatartozok hat hetig rokonoknal
aludtak, nem maradtak abban a hazban, ahol a halouat felravataloztak. Ma mar
nem mennek el mashova aludni, de semmikeppen nem alszanak abban a szobaban,
ahol a halou fekUdt. Az elhunyt visszajarasanak megakadalyozasa erdekeben, mfg
a halottat el nem felejtettek. minden ejszaka egcttek a petroleumlampat. Az elok
vedelmeben a kuszăbăket es az ajtok sarkait fokhagymaval kentek be. (Seprenyi
Anita, 2000. 41.)
A totkomlosi szlovakok, az elhunyt visszajarasat megelozendo, a
temetesrol hazaerkezes es ritualis celzatu kezmosas utan bemennek a hazba, a
kemence fele fordulnak es azt mondjak: .,En azt hittem, hogy itt van, es nincs
itt. " A hagyomanytisztelo szlovakok meg napjainkban is mondjak ezt az elhunyt
szobajaban, annak ellenere, hogy mar nem hisznek a lelek hazajarasaban. (Inf.
Lopusnyi Andras, T6tkoml6s, 1930)
A hazajaro halottal kapcsolatosan a roman kăzăssegekben sikeri.ilt olyan
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hiedelemtărteneteket

gyiijteni, amelyeket az adatkăzlok sajat elmenyeikkent adtak
elo, rendkiviil szinesen, elmenyszeriien.
[,.Hazajott az en /zalott felesegem. Nem almodtam, lattam. Mindig kesonjăttem
haza, mert nem szerettem egyediil lenm; gondoltam ii/ok meg, hogy elmuljon ,1z
ejszaka. Kinyitottam az utcaajtot es be is csukîam. Bejăttem, es ugy tiint, hogy
van valaki a ladan a tomacon. Bejăvăk es leii/ok ide az agyra. Bekapcsoltam a
tevet. A teve folott van egy tiikrom. A tiikorben lattam, lwgy bedugta a fejer az
ajt6 iivegehez. A riikorben eppen latni lehet az ajt6t, ha az âgyon 1ilsz. Csak
nezett, nem sz6lt semmit, mert 11e111 tudott beszelni akkor sem amikor meglmlt.
De 6 volt. Meg e/otte t6mjeneztem en, de cs,1k eljătt. Csak haromszor tudott
jănni. Masodjara az uj fe/esegem fia latta. Jătt a fiu haza e/\--z:akc1, o meg itt allt
nalunk az ajtoban. Ment es hazaig kiserte. Joi /;itta a fiu, mert te/iho/d volt.
Latta, hogy mindig kăveti. Ugy megijedt, hogy meg kâszănni sem tudott az
anyjanak, csak verte 6k6/lel az ab/akot, de nem tudott szolni. Ham1adjara megint
kesonj6ttem haza. Mindig mentem valaho va, nem szerettem egyediil. O/yan nyo/ckilenc orakor jăvăk en haza. Joi bezartam az ajtokat, a tomacet is. Es c11111kor
kinyitom a szobaajtot, hat /atom, hogy itt van. Cs;1k a labam kăzătt tudott biztos
bejănm; mert csak lattam, hogy bent van. Senki nem hisz nekem, pedig igy volt.
6 volt. Meg kendo sem volt a fejen. HajdonlotJ volt, merr 1igy rettem a kopor.H,ba.
Hat hetig volt itt, az ereszben volt a lelke. Amikorfelkapcsoltam a vi/la11yt, csak
[atom, hogy szalad valami. ltt iilt, csal elszaladt amikor felkapc.wltam a villanyt.
Ez volt az enyem hat hetig. Hazajott a halott Jelesegem, senki nem /;itta, csak
en. Am1kor a mas1k felesegem fia latta, az aze1t lehetett, mert azt /11'tte, hogy en
vagyok. Engem vart. T6mjeneztem a tornacon is, a szobaban, mindenhol az
ab/akok a/att, a pad/ason. Fustă/tem. Meg a sepriit is idetettem fel/ele allitva.
De csak nem ert semmit. Aztan hordtam magamnal tămjent, hogy ne k6ze/itsen
t6bbe hozzam. Varrtam egy rongydarabot, tettcm neki piros csipket. Ebbe tette
haram gerezd fokhagymat, kenyeret, sot, buzat es egy kis fo/det a temetdbol. Es
meg tettem beie egy darabot egy fakeresztbol. Haram ilyet csinaltam, hogy
parat/an Jegyen. Hogy ne Jegyen neki ereje. Beletettem oda a rongyba,
ăsszevarrtam es a nyakamba kătăttem. Es att6/ kezdve mar semmit nem lattam.
Nemj6tt tăbbet Ugy mondta nekem Gyorgye Kitegyhazarol: Ilie! Ugy tudd meg,
hogy minden ha/ott hazajar. Csak nem 6. Az 6 Je/kecskeje muszaJ; hogy jăJjăn,
ha akar, ha nem. En sem hittem ezt, amig meg nem tărtent velem. '] (lnf. Dragos
Illes, Elek, 1911)
[,,Azt mondjak, hogy hazajart egy Jerfl a felesegehez. Es ugy szerelmeskedett
vele, mintha e/ne. Es az asszony mar nem birta, mert nagyon hideg volt a ferii.
O/yan e/6 volt a boszorkany, a strig01; mert strigoi volt. Nem tudott tole
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m:iskepp az asszony, csak ha e/ment a bfr6hoz. 0damentek, kihantolt:ik, es o oft
uit. Beszelm; nem beszelt. Megfogt:ik, egy ri:dra kotottek, es parazsra tettek.
Hatalmasat pukkant az a szfve, amelYJk elt. Mert ket szfv volt benne. Az elo szfv
nem voltj6, nem volt az ove, hanem az ordoge, a boszork:inye. Csak fgy tudott az
asszony megszabadulni tole. Ugy negy-ot h6napigj:irt haza. Elvegezte a do/gat,
kefelte a lovait. Megfordftotta az asszony a kombinej:it, az inget, a harisny:ij:it.
O,ak nem haszn:ilt. Mert az a szf ve elt. Az eredeti szfvehez ez eleg Jett voina, de
ehhez nem, 111ert 11e111 az ove l'o!t, /zanem aze a .;trigoie, aki belekăltăzătt. "J (lnf.
Dragos Illes, Elek, 1911.)
[ .. Volt egy asszony, meg/zalt a fhje, es azt 111011dtak, lwgy ejszakankent hazajar.
Lattcik az asszonyok, /zogy ez az asszony olyan beteg, sovany. Ugy mondtcik,
hogy e/1/zez bizros hazajar azura, vagyis a ha/oft Azt mondtak neki, hogy keressen
e,?y eldoboff gerebellf. Tegye maga melle ejszaka, amikor lefekszik, es soha tăbbet
nem fag jănni. Azt mondtak, azert jar haza, 111ert strigoi. Be kellett kenje magat
fok/zagymcil'a! is, mert a strigoinak budos a fokl,agyma. Vagy1s a ha/ott emberbol
strigoi lett, es azjott v1ssza az asszonyhoz. Ha bekente mag:it fokhagym:ival es
keresett eldobott gerebent, nemjott tobbet, ne1r, kozelftett hozz:i. '] (Inf. Martyin
Tivadarne, Mark Maria, Mehkerek, 1908.)
[,,Meghalt egy k1sl:.iny 0lyan het-nyolc eves volt csak. Egy asszony menta
tanyara, a boffukuthoz. Es ott sok fa volt a ta1!ya koru/. 6 odament a Janyhoz,
mert a lany oft fekudt a făk alatt. Azt mondja 11eki: Mi van veled Fl6nka, miert
vagy teiu egyedul? Ez anyam tudomcinya - mondja a kislany. 0/yan sokat sirt,
lwgy teljesen kisebesedtem. Nem tudtam elmenni. Aki itt volt, mind el tudott
111e1111i, csak en maradtam. Teljesen elrohadt rajtam a l11is, annyit sirt anycim
utci11a111. "] (lnf. Martyin Tivadarne, szi.iletett Mark Maria, Mehkerek, 1908.)
I„ Ket evre ra azt al111odta111, lwgy hazajătt aferjc111 es leiilt a helyere, az asztallwz.
Jaj!-111011dta. Ugy siettem, mert olyan ehes vagyok, ugy ennek kenyeret es
szalonnat! Nemfelejtem el ezt az ci/1110! mfg elek. Masodik nap adtam, van itt egy
szere11csetle11 ember, adtam neki kenyeret es szalonnat. Azt mondjak, /zogy ne
a/111odj1111k ilyet tăbbet, pomcincit ke/1 adni. "] (Cornea Mi Ianca, szi.iletett Tyuroski,
Turnu, 1923)
Pecskan nem sikeri.ilt adatot talalnunk a hazajar6 halott neven a
magyarorszâgi românok koreben ismert hiedelemlennyel kapcsolatosan.
Teljesseggel hiânyoznak azok a hiedelmek is, amelyek a lelek hazajârâsât hivatottak
megelăzni, megakadâlyozni.
A kiilonos koriilmenyek kozott elhaltak koze sorolhatjuk a kereszteletleni.il meghalt gyermekeket. Mehkereken altalaban igyekeztek a gyermeket minei
hamarabb megkeresztelni, mert a kereszteletleni.il meghaltakb61 lesznek a
376
https://biblioteca-digitala.ro

„ zvîrcolaci" neven ismert hiedelemlenyek, amel,ek a hol dat eszik. Ha lattak, hogy
a gyermek eletkeptelen es mar nem volt ido a keresztelesre, a baba az ikonok tele
emelve keresztelte meg. A holdfogyatkozast okoz6 kereszteletleni.il elhaltak utan
nem harangoztak, s nem volt helyuk a falu temetiljeben. Pecskan a kereszteletleni.il
elhaltakat a temetă szelere temettek.
Itt kell megemlfteni.ink a „moroi" -okat is, melyek lehetnek nem mcgfelel6
m6don eltemetett halottak, vagy elvetelt magzatokb61, kereszteletlcni.il elhalt
gyermekekbăl tamadt boszorkanyok. A nephit szerint az elhajtott magzat tlrdăgge
vâlik, vagy a mâsvilâgon merges kigy6 alakjâban az anya testeb61 taplalkozik.
(Eretescu Constantin, 1976. 130., Moldovan Gergely, 19 I 3. 205.)
Mehkereken az elvetelt es az elhajtott magzatot „tiiciune ·:nak nevezik.
Ezt egy ruhadarabba tekerve dobozba tettek, majd a temetăbe vittek, ahol
valamelyik rokonănak a sfrjăba astăk.
A vizsgâlt kăzăssegekben elăk az ăngyilkosokr61 azt tartottâk, hogy
megnyerte ăket az ărdăg ("are pă dracu, /-o miruit dracu';, nem bucsuztathatta
ăket harangsz6, nem temethette ăket pap es ki.ilăn temet6ben, vagy a temct6
ârkaban (pă marjine şanţulw) temettek el ăket.
A halottakkal kapcsolatos targyi emlekek kăzc.Ht els6kent a hal,11
beâlltakor, a fenyes feli.iletek letakarâsâra szolgal6, kimondottan erre a celra, h,1zilag
sz6tt-van1 tări.ilkăzăket emlitji.ik meg, melyek motivumai es az ezeken alkalmazott
szinek sajatos kepet mutatnak. Mehkereken a ti.ikăr letakarasâra szolgalo, feketevel
diszitett tări.ilkăzăkăn egyarânt alkalmaztâk a szăves es a himzes diszitesmc')dj{1t.
A năvenyi ornamensii szătt diszitmenyt a subrikâlt szelmotivumot, a
keresztszemes technikâval kivan1 madar es kereszt alakzatot hannonikus egysegge
olvasztja a fekete szin alkalmazasa, valamint a szegelydiszkent megjelenă
rececsipke.
A roman csaladokban - ki.ilănăsen a hagyomanyokhoz erăsen
ragaszkod6 eleki es mehkereki kăzăssegekben - az el mult evtizedekig szokasban
volt, hogy a csalâd minden tagjanak elkeszitette meg gyennekkoraban az edesanyja
a halotti lepedăt. (Nagyne Martyin Emflia, 2000. 238. )
A diszterităt a ravatalra helyeztek, de egyes kăzlesek szerint szemfedelnek
is hasznâlhattak. A halottas lepedăket a romanoknal kizar6lag feher him disziti.
Mehkereken a hârom szel kendervâszonb61, stilizâlt viragmotivumokb61 all6,
csipkevel ăsszeillesztett lepedă mindket keskeny szelet diszitettek, egyiket (a job ban
lâthat6 labt61 vaio reszet) szelesebb motivumokkal. A geometrikus kompozici6
kizar6lag szăgletes motivumokb61 a116 szimmetrikus, ismetlădă diszitmenysorb61
all. A geometrikus motivumok koze epitett novenyi omamensek is mertaniva,
jelzesszeriive vâlnak a textilian. A vagdalassal, szăliranyban varrt szălszămolăsos
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laposoltessel, szalszoritassal kialakitott minta szepseget az adja, hogy a vagdalasok
elszegeseit kenderszallal, a laposolteses diszeket pamutfonallal vegzik, igy a feher
szin es a kender termeszetes sargas szinenek ritmikaja adja a himzes igazi szepseget.
A geometrikus mintazatu himzest egesziti ki a textilia szele fete eso reszen vegigfut6
kenderszallal vegzett subrikolas, keskeny azsurcsik, valamint a szegeskent szereplo
szinten geometrikus mintakb61 all6, tehat a textilia egeszevel harmonizal6 horgolt
csipke. A mehkereki halottas lepedok motivumai textiliankent ki.ilonboznek, de
f6 sajatossagaikban azonossagot mutatnak.
A nagyperegiek a halotti lepedo diszitesenek ki.ilbnos m6djat alkalmaztak
az 1950-es evektol kezdve. A megszott vaszonb61 ket szel osszeillesztesevel 4
meter hosszu lepedot keszitettek, amit korben lyukasztassal diszitettek. A lepedo
diszitesenek egyszeri.i es gyors m6djat Zebrak Kati, nemet nemzetisegii asszony
talalta ki, akinek edesapja 16szerszamkeszito mesterember volt. A hamok
diszitesehez hasznalt, fembol keszi.ilt lyukaszt6kkal elobb a konyhaszekrenyt,
„stelazsit" diszito papircsikokat lyukasztotta, rnajd ezt a technikat alkalmazta a
halotti lepedoknel is. Levei, csillag, sziv, kerek es negyszogletes alaku motivumokat
lyukasztott korben a vaszonlepedobe. Ez a diszite.;m6d nemzetisegi hovatartozast61
fliggetleni.il az egesz telepi.ilesen elterjedt. (lnf. Zebrak Kati, Peregul Mare, 1930.)
Tomyan is elkeszitette minden csaladtagnak a legidosebb asszony a halotti
lepedot es a szemfedelet ( ,.pocrov "). Feher vaszonb61 keszftettek, feher savok es
slingeles diszftette.
A halottal kapcsolatosan fennmaradt masik targyi emlekcsoportot az
archiv fenykepek kepezik. A fotografiajellegzetes tipusai kozott tartjuk szamon a
ravatalkepeket. A halal megjelenitese, a koporsoban fekvo, felravatalozott halott
megorokitese fokent az 1950-es evektol figyelh1;,t6 meg. A kepek tanusaga szerint
a nyitott kopors6 kore gyi.ilekezett csalad, hozzatartoz6k, baratok, ismerosok az
elvart normaknak megfelelo sorrendben, oltozethen, testtartassal keszi.ilnek utols6
utjara kisemi a halottat. A szereplok terbeli elhelyezkedese, gesztusai, oltozete
egyeni es kozossegijelentestartalmakat hordoz, s ezek altal a fenykepek kozelebb
visznek a hagyomanyos paraszti jelrendszer megismeresehez. Az elhunyt kepi
megorclkftesenek igenye mogott a halottjelenletenek kep altali meghosszabbftasa
huz6dik meg.
Ki.ilon erdemes sz6lnunk a temeteshez, a halotthoz kapcsol6d6
nepkolteszeti alkottisokr61, a halottsirat6 es halottbucsuztat6 enekekrol, valamint
a sz6magiahoz tartoz6, halalt eloidezo atkokr61. A temetes szertartasanak
elmaradhatatlan reszei voltak a legut6bbi evtizedekig a halottsirat6, valamint a
halottbucsuztat6 enekek. A halottsirat6k apjainkban ma mar nehezen gyiijthetoek,
ugyanis ezeket csak temetesek alkalmaval, a pillanatnyi fajdalom kifejezesere eneklik.
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Egyik telepi.ilesen sem volt gyakorlat fizetett sirat6asszonyt felkemi a siratasra,
mindenhol csak a hozzătartoz6k bucsuztak fgy .iz elhunytt6I. Eleken emlekeznek
olyan român asszonyokra, akiknek ki.ilănăs tehetsegi.ik volt a siratashoz, ezert
szinte minden temetesen reszt vettek. (Petrujan Gheorghe, 2004, 86-87.)
A român nepkolteszeti gyujtemenyekben a halottsirat6k es a bucsuenekek
elnevezesere egyarânt a halottsirat6 ("bocet") kifejezest alkalmazzâk. Szava
Tivadar, az elso ismert magyarorszâgi român halottbucsuztat6-enek szerzo,
elnevezeseben is ki.ilonbseget tesz a ketfele nepkăl teszeti al kotas kăzătt, a
bucsueneket a "halott eneke"-kent (hora mortului) emlftve. (Domokos Samuel,
1989. 151.)
A sirat6kat es a bucsuenekeket a halal tenye kăti cJssze, funkci6jukban es
szerkezeti.ikben azonban sok ki.ilonbozoseget mutatnak. A halottsiratas a halal
beâlltakor azonnal elkezdodik. Az asszonyok a harangsz6val jelzett hir hallatara a
hâzhoz sietnek, s reggeltol alkonyatig siratjak a halottat. Ezzel szemben a
halottbucsuztat6 enekeket, amelyekben a halc,tt egyes szâm elso szemelyben
bucsuzik szeretteitol, a kântor adja elo az egyhâzi szertartas kereteben. A
halottsirat6k egyedi, improvizâlt enekek, a halottbucsuztat6k elozoleg megirt
alkotâsok. A sirat6k szoveget az asszonyok a helyszinen alakitjak, a
halottbucsuztat6k megrendelesre keszi.ilnek, alkot6juk altalaban ismert szemely.
A sirat6enekek dallamvonala egyeni, a halottbucsuztat6knak egy vagy ket dallam
variănsat ismerik a telepi.ileseken. A sirat6k str6faszerkezet nelki.ili verses szovegek.
a bucsuztat6k negysoros versszakokb61 allnak.
A halottsiratâs funkci6ja, celja, a sirat6k improvizai! szăvege szoros
osszefiiggesben van a tovâbbelo lelek kepzetkorevel. Ennek megfeleloen a
halottsirat6 szovegek mindig megsz61itâssal kezdodnek, ezekben mindig csak j6t
szabad megfogalmazni, el kell nyemi a lelek j6indulatât, hogy ne legyen oka
kiserteni. A szovegmotivumok kozott gyakori az elok es halottak viszonyara, a
temetesi szertartâsra, a halott tulvilâgi eletere, a tobbi halottal torteno talalkozâsra
vaio utalâs. Gyakran elofordul, hogy az elhunyttal i.izennek korăbban meghalt
hozzatartoz6knak. Jellegzetes eleme a szăvegeknek a szomorusag, a fajdalom, a
gyasz erzesenek kifejezese, a halal elatkozasa. A szovegeknek sajatos verstaniritmikai szerkezeti.ik van. Valtozatos termino16giajuk a nyelvjaraskutatas gazdag
tărhazatjelentheti. (ŞimonOrosAna, 1981.156-170.)
A halottsirată.s szokâsa a legut6bbi idokig eleven hagyomă.nya volt a
românok folkl6rjânak, a magyarorszâgi român kozossegben, Eleken es Mehkereken
csupân az utols6 evtizedben, a halottas hâzak elterjedese, az otthon tărteno
felravatalozâs szokâsă.nak megsziinese kovetkezteben kezdett visszaszorulni. A
sirat6enekek dallambeli es szovegbeli rendkivi.ili gazdagsâga, visszatero es teljesen
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egyedi, egyeni szovegei, valtozatos dallamkincse, nyelvi megoldăsai ktilon
melyrehat6 elemzes tărgyai lehetnek.
A halottsiratăs emleke meg el a vizsgălt teleptileseken, de măr nem
gyakoroljăk. Mehkereken es Eleken az ut6bbi evtizedben hagytăk el a szokăst a
kozosseg tagjai, a pecskai romănok koreben viszont sokkal korabban eltunt a
hagyomanyok korebol. A halottsirat6k gyujtese ma mar lehetetlen vallalkozas,
egyreszt a szokas megszunese miatt, masreszt pedig azert, mert a sirat6enekek
eloadasa szorosan kotodik az elhunythoz, a sirat6 pillanatnyi fajdalma, lelkiallapota
befolyasolja a szovegalkotast. A korabbi gyiijtesek eredmenyekent azonban
fennmaradt tobb magyarorszagi roman halottsirat6 szovege, melyek kozi.il a
mehkereki Martyin Tivadame sirat6jat kozoljuk.

Draga me, fătu,ta me,
Rău 11ni bănui după ie.
Ş-o lăsat pruncii-aice
Că şi-i crească cine-a vre,
Şi cine s-a indura,
Dacă le-o mun"t mama.
Draga me, fătu,ta me,
Dacă-i mere d-aice,
Nu duce doru cu tine,
Ce mi-l lasă, lată, mie.
Draga me,

fătuţă

me,

Dragă găzdoaie dă casă,

Cum să duce şi ş-o lasă
Dragu tău ocolu tău,
Tu nu-i mai umbla pfn iei.
Că doru /-oi sămăna
În chert la feresta ta,
Şi cînd doru-a răsări

Io cu iei m-ai reveni.

Draga me, fătuţa me,
Da nu mere d-aice.
Mă leş numa sÎngure
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Cu pruncii

tăi

p-aice,
Şi m-amărăsc cit oi vre.
Tu amu 11-ai bai d-ace,

Putem plî11je cît 0111 vre.

O, iubită, lata me,
Or ieşi pruncii-n u/J/ă,
Tăţ pruncii-or fi cu măicu,tă.
Pruncii" tăi pÎnă-i lume
Mamă dulce n-or ave,
Nici mnilă pină-i lume.
Pruncii care n-au măicu,tă
Pină-i lume n-au mniluţă
Da-alduieşte-o, doamne, fâtă
Şi unna ii inde calcă
Că cu dulce zÎce mamă.
Draga me, fătu.ta me,
Cu drag m-aş duce la ie.
Că ia mult am poruncit
Şipă mare şipă mic,
Şi fată, tu n-ai vinit.
Da

umblă cum Îi

umbla,
cocie cu plată.
Vină numa la fereastă
M-i vide singură-n casă.
La cocie i-ai plăti
Acăr dt dă scump ar fi,

Bagă

Numa tu dac-ai vini
Şi ne putem vorovi
inima m-aş revem:

(Martin Gheorghe, 1983. 42-43)
A halottsirat6k a t6tkornl6si szlovăkok ternetesi szokăsaiban is helyet
kaptak. Itt fokent akkor kellett a sirat6ba belekezdeni, ha uj lătogat6 erkezett. A
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siratas a temetesi szertartas kereteben harom helyen volt illo: a ravatalnal a latogat6k
elott, temetes idejen a kopors6nal es a sirbatetelkor.

Maniei mâjmilf, manielmâj drahf!
Co ie st'e ma ne sanovali.
mila samotnu tu nahat'.1
Na koho ie st'e ma nahali;
Een na sameho Pana Boha.
Ved' st'e mi idi V/âveli":
Dobre som t'a zanaha/,
Mas nacom iit'.
Racej nak ja zomriem ako ti.
la bi som bov vecsia sirota bez t'eba.
(Koppany Janos, 1968. 22.)
A halottbucsuztat6 enekek a roman ortodox temetesi szertartas fontos
elemei. A halott bucsuvetelere az egyhazi szenartas vegen keri.il sor, amikor a
halottat a regi hagyomany szerint az udvarra, lljabban pedig a halottas haz ele
kiviszik. A halottbucsuztat6 enekeket napjainkig megoriztek keziratos formaban
tobb telepi.ilesen. A tema kuri6zum voltara eloszor Domokos Samuel figyelt fel,
aki osszegyujtotte es rovid bevezetovel, kotet formajaban kozreadta a mehkereki
szarmazasu Szava Tivadar altal irt es eloadott enekeket. (Domokos Samuel, 1989.
151 ).
Kesobbi publikaci6kb61 kideri.il, hogy Mehkereken tobb kovetoje is akadt
ennek a hagyomanynak Kara Ilona, Juhasz Anna es Pojendan Laszlo szemelyeben.
(Gurzău Czegledi Maria, 2000. 200., Bucin Mihaela, 1995. 123-129.)Battonyan a
Marosan csalad orizte mega Nagy Mihaly alta! frt halottsirat6k nehany darabjat,
(Martin Emilia, 1988. 29-38.) Eleken Zsurka Peter frta a halottsirat6kat, ismerve
ezek dallamanak regi stflusu es ujabb valtozatat. (A Magyarorszagi Romanok
Ăltalanos Adattara, Erkel Ferenc Muzeum) Borza Lucia, Luczai Aurel
magyarcsanadi szarmazasu, de Ketegyhazan tevekenykedo kantor halottsirat6it
adja kozre tanulmanyaban. (Borza Lucia, 1993. 96-113.) Romaniai terepmunka
soran is sikeri.ilt keziratos halottsirat6kat gyujteni az inandi illetosegu Şuşman
Peternel.
A tomyai temetesi szertartasoknak is resze volt a halottbucsuztat6 enek.
Mladin Ponta volt az utols6 kantor, aki versbe szedte es elenekelte a szertartason a
halott elettortenetet, de az o halalaval, az 1950-es evektol a szokas is megszunt. Egy
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răvid reszletre emlekeznek mar csak a teleptilesen a halottbucsuztato enekb61. Az
enek kezd6sora a halal ket nepi szimbolumat, a liliomot es a kaszat emliti.

„ În cî111p11l cel cu flori
Am fost şi eu un crin
Dar moartea nemiioasă
Cu coasa 111-a cosit."
(Cornea Milanca, sztiletett Tyuroski, Turnu, 1923)

A halottbucsuztato enekek szăvegeiben meghatarozott rendben kăvetik
egymast a kăzeli majd tavoli rokonoktol, baratoktol, szomszedoktol,
munkatarsaktol bucsu.zo mondatok. Tartalmi szempontbol a bevezeto resz alta laban
az elet forgand6sagar61, az ember sorsarol elmelkedik, bemutatva a halott eletutjat
is, a masodik, terjedelmesebb resz pedig a lirai ha11gvetelu, sokszor nagyon megrazo
bucsuszăvegeket tartalmazza.
A szăvegek megalkotasakor sok sztereotfp megfogalmazas allt
rendelkezesre, hiszen a bucsuenekek frott formaban megmaradtak, elterjedtek,
alapot szolgaltatva az ujabbnal ujabb szovegek megfogalmazasanak. Az frott
valtozatok mellett a halottbucsuztat6k alapjat kepezik a Bihar megyeben,
szajhagyomanyozas utjan terjed6 szăvegek is. A kantorok, enekesek egymastol
ărăkoltek ezeket a szăvegeket, s mindig az adott helyzethez adaptaltak, a halott
eletehez, a hozzatartozokhoz vaio kapcsolatahl)z kotve az enekek tartalmat. A
verses szăvegek iroi az âltaluk ismert tenyek mellett figyelembe vettek a csaladtagok
altal elmondott esemenyeket, erzeseket, melyeket beie kellett fogalmazniuk a
bucsuenekekbe.
Pecskan es Tomyan halottbucsuztat6 enekek nem hangzottak el a temetesi
szertartasok alkalmaval. A csalad lefrja a h.ilott elettărtenetet, valamint a
bucsuszăvegeket a csalâdok, szemelyek megjelolesevel, amit a temetesen a lelkesz
olvas fel prozaban. Mindenkit61, minden ismerostol, hozzatartozotol elbucsuzott
a lelkesz a halott neveben: ,,Ş-a luat rămas bun şi dă la dracu!" (I n f. Aldea
Draghina, Pecica)
A kimondott szo magikus erejebe vetett hit a paraszti elet szinte minden
tertileten fellelheto. A szomâgia azon a hiten alapul, hogy a kimondott szo alta!
kivant esemeny beteljesedik. A ktilănbăzo celbol kimondott varazsereju szovegek
funkcioja - attol fuggoen, hogy milyen szokas, magikus cselekmeny kereteben es
mi celbol hangzanak el - lehet negativ es pozitiv jellegii.
A sz6mâgia elven alapul6 rossz kfvanasa, ezen belul is az atok es
szitkoz6das problemakăre megjelenik a nepkălteszet tăbb miifajâban, igy peldâul a
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mesekben, balladakban, nepdalokban, hiedelerr,tortenetekben, rigmusokban es a
magikus cselekmenyekben, a miifajokra jellemzo sajatos fonnakban. Ezek azonban
harag, gyiilălet, hirtelen felindulas, bosszusag kăvetkezteben elhangzanak a
kăzăsseg mindennapi eleteben, s celjuk szerint lehetnek rosszindulatuak,
fenyegetoek, figyelmeztetoek, elmarasztal6ak, ijesztoek, neheztelok, de humorosak,
sajnalkoz6ak, kedveskedok is.
Az atok, atkoz6das nepi hitvilâgban betăltătt szerepet Mehkereken
vizsgaltuk. (Martin Nagy Emilia, 2000. 49-74., Inf. Martyin Gyorgy, Mehkerek,
1935., Szava Eva, 1940.) A leggyakrabban hasznâlt âtkok a halalra vonatkoznak.
Ezek egyik vâltozata, amelyben a meg sem szi.iletes 6haja fogalmaz6dik meg az
elâtkozni kfvânt szemelyre vonatkoztatva: "Fi-u-ar mă-ta fată, şi tată-to ficior!"
(Lenne anyâd lâny, apâd pedig legeny), "Vu-tu-ţ-o vu peri foaita! "(Veszett voi na
el az egesz fajtad !) Maga a halal sz6 ritkânjelenik meg ezekben, csupân a "Mîncete moarte.'" (A halal egyen meg!) es a "Mînce-te moarte ce curată!" (A tiszta
halal egyen meg!) atkokban emlftik neven, s a2 ut6bbinak sulyossâgat tompftja,
hogy termeszetes halâlra vonatkozik.
A halalt eloidezni kivan6 atkoknak szamos valtozata ismert. Az egesz
csalad, rokonsag halal ara vonatkozik a "Peri-u-c1i tu şi tătă felegăzie ta! "(Vesznel
el az egesz felekezeteddel!). Ez a vâltozatj6 peldât szolgâltat arra, hogy a român
karomkodasokba sok magyar sz6 vegyi.ilt. (felekezet - felegăzh"e). Hasonl6an
magyar kifejezest tartalmaz a "Mînce-te pustuţagu!"(A pusztulat egyen meg!)
atok. A "Mînînce-te focu.'" (A tiiz egyen meg), "Mînce-tejaru!" (A parazs egyen
meg!) atok sokszor a magyarâzatot is magâban foglalta. E ket valtozat kăzi.il az
ut6bbi jelentette a sulyosabb ătkot, ugyanis a parâzs egy befejezett âllapototjelez.
A "MFnce-te pămîntu "(A fold egyen meg!) kifejezes is a halalra utal, de nem
tartottak annyira sulyos atoknak, mert nem tartalmazza a halal sz6t, es utalhat
kesobb bekăvetkezendo esemenyre is. A ''Mînînce-o putrădu acolo inde-i!" (A
rohadas egye meg ott, aho! van!) mar meghalt, de eleteben rosszat cselekvo
szemelyre vonatkoztatva hangzott el. A "Mînînce-te pepe!" (A fereg egyen meg!)
valamikor a test halal utâni allapotara utalt, de măra ezt a jelenteset elvesztette, s
feltehetoleg a fereg sz6 hangzasa ( "pepe ") miatt a gyennekeknek adresszalt
kedveskedo szitokka valt, amit akkor hasznâltak, ha valamilyen kisebb csinyt
kăvetett el.
Egyes halălt kfvan6 âtkok az elhalâlozas m6djâtjelolik meg. A "Vini-ţar
hiru!" (Jonne a hfred!) jelentestartalma, hogy az elatkozni kivânt szemely
lak6helyetol ta.voi eso helyen haljon meg, s mim a haboruban elhunyt katonânak,
holtteste helyett csak a halalhire erkezzen meg. Ki.ilănăsen a reszeges ferjeiket
szidalmaztak igy az asszonyok. Egyik legsulyosabb âtoknak szămftott a ''MFnce-te
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cioarăle! "(A varjak egyenek meg! ), melynek ercdeti jelentestartalma a temetetlen
holttestre utal. Ma mar azonban ezt a jelenteset elvesztette, fgy a beszedformula
lenyegesen vesztett sulyossagab6I.
A "Mere-ai cu picioarele-11a11re!" (Mennel labbal elore!) szitokkal illetik
a sokat csavarg6kat. A kifejezes ma mar nem szamit sulyos atoknak, holott jelentesc
egyertelmii, hiszen a nephit szerint a halottat viszik ki labbal elore az udvarb6I. A
halott test ridegseget, mozdulatlansagat idezi a "Facă-te Dumnezo stan dă teatr;i! "
(Valtoztasson az Isten kooszloppa !) es a "Bată-te musca-n lipideu! .. ( Verjen a
legy a lepedobe!) Ez ut6bbi, az adatkozlok elbeszelese szerint a halotti lepedore
utal. Egyertelmii a ''Bată-te noapte!"(Verjen mega sbtetseg!) jelentese, hiszen
ez az brăk sbtetsegre utal. Durva szitkoz6dasnak szamft az "l:,idi-11-ai.1 " (Dăgi.'>lnel
meg!)
Eredetileg szinten a halalra vonatkowtt a "Mfoca-u-ai ce pă urmă! ..
(Ennel utoljara!) szitkoz6das, bar ezt a jelemeset elvesztette, s fokent akkor
alkalmazzâk, ha valaki nagyon moh6n eszik, vagy nincs megelegedve az etcl
minosegevel. Egy masik ritkan alkalmazott humoros formula a "Al'e-11-ai :,î/e cîre
ureti!" (Lenne annyi napod, mint ahany fiiled!~
A "Trăi-u-aipÎnă a fi o cioară neagră!"(Elnel addig, mig letezik fekctc
varju!) kettosjelentesii, megfogalmaz6dhat benr,e a hosszu elet kivansaga eppugy,
mint az, hogy ne tudjon orăk nyugalomra temi, ne tudjon meghalni az a szcmely,
akire vonatkoztatva alkalmazzak. Ez a motfvum p,yakori a magyarorszagi romanok
boszorkany hiedelemkăreben is. (Nem tud meghalni, mfg cselekedetei sulyos
kovetkezmenyeit vissza nem varazsolja.)
A hauillal kapcsolatos szokasok hiedelmek kăre igen gazdag. Jelentos
i.innepnek szâmit napjainkig Szent T6dor napja Az ortodox naptarban az tinnep
idopontja a nagybojt elso hetenek szombatja. Ettol a napt61 kezdve a bojt minden
szombatjan emlegetik a halottakat a templomban. A tavasz kezdo napjakent
szamon tartott i.innephez szâmos egyhazi es nepi szokas kotodik, amelyek kăztil
erdemes megemliteni.ink a fott buza ( "grîu ferr ") es a misekenyer ("prescurii,
naforă''J keszitesenek es a templomi szertartas kereteben tărteno szetosztasanak
szokâsat, a lânyok fari.igyek fozetevel torteno termekenysegvarazsl6 celzatu
hajmosasi szokasat, valamint a Szent T6dor lovak neven ismert lenyekkel
kapcsolatos gazdag hiedelemanyagot. (Martin Emilia, 1987. 88-95.; Ştiucă Narcisa,
2000. 149-159.; Colta Elena Rodica, 2000. 141-148.)
A nephit szerint Szent T6dor Iova megbtinteti, eltapossa, a foly6ba veti
vagy halallal sujtja azokat, akik a T6dor napi, fokent fonâsra es szovesre vonatkoz6
munkatilalmat megszegik.
A magyar es szlovak hagyomânyban nagy jelentosegii a halottak napja

es
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i.innepe. A csaladtagok erre az alkalomra rendbeteszik a sirokat, a fejfakat. Ăltalaban
feketebe oltozve keresik fel szeretteik sfrjat, gyertyakat gyujtanak, koszorukat es
csokrokat helyeznek el halottaik sfrjan. Az evangelikusok nem szoktak gyertyat
gyujtani, a koszoruk fejfara helyezese utan imadsagot mondanak.
A halottakr61 val6 megemlekezes legnagyobb i.innepe a romanok kăreben
a halottak husvetja volt, az 1960-as evektol kezdve azonban, magyar hatasra,
beepi.ilt az oszi i.innepkăr i.innepei kăze a halottak napja is, annak minden, a magyar
lakossag kăreben ismert szokaselemevel egyi.itt
A halottakkal kapcsolatosan meg kell meg emliteni.ink a halottlat6 alakjat.
A halottlat6 a magyar nepi hitvilag olyan termeszetfeletti ereju szemelye, aki az
elhunytakkal erintkezni tud, vagy feloli.ik hirt ho2-, neha segitsegi.ikkel gy6gyit vagy
az idoben tavoliakr61 tajekoztat revi.iletes allapotban. Bar a romanok kăreben ma
mar erre vonatkoz6 adatokat nem talalunk, Di6szegi Vilmos 1961-es mehkereki
gyujtese azt latszik igazolni, hogy a halottidezo tudasaban hittek a romanok is.
(Cs. P6cs Eva, 1982. 490.)
Az elodok nyughelye, a temetii a nepi kultura szerves reszenek tekintheto,
szamos adatot szolgaltat az adott nepesseg tărteneterol es neprajzar61. A temetok
nagyon fontos informaci6hordoz6k, hiszen ezl!r szallal kapcsol6dnak egy-egy
telepi.iles, kăzăsseg tarsadalmi rendjehez, kulturalis allapotahoz, hagyomanyaihoz.
(Kunt Emo, 1987. 300)
A vizsgalt telepi.ileseken jellemzo, hogy a ki.ilănbăzo nemzetisegeknek
ki.ilănal16 temetoji.ik volt, vagy ki.ilăn temetoreszben temetkeztek. Ez a nemzetisegi,
valamint a felekezeti hovatartozas ki.ilănbăzosegevel is magyarâzhat6. Mehkereken
az ut6bbi idokben ujabb temetoteri.iletetjelăltek ki az elhunytak elfoldelesere, igy
a regi, tăbb szaz eves multat felălelo temetok pusztulasra, felszamolasra iteltettek.
Pedig ezek nem pusztan az adott nepessegrol hordoznak fontos informaci6kat,
hanem a korszakjellemzoit is magukon viselik.
Mehkereken negy temeto megleterol tudunk. A legkorabbi, a falu
Sarkadkeresztur fele eso reszen levo temetol;e helyeztek a XIX .. szazadban
elhunytakat. Az 1940-es evekig mukădo temeto sirjeleinek egy resze meg az 1970es evekben megvolt, de a temetot napjainkra teljesen felszamoltak, teri.ileten
hâzhelyeket mertek ki, a keresztek egy resze atkeri.ilt az ujabb temetobe. Az Arany
Janos, Vasut es Bălcescu utcâk alta! hatarolt teri.ileten nyilt meg az 1940-es evekben
a regi temeto neven ismert temetkezesi hely. A hetvenes evekig miikădo, kb. 400
sirhelyet magaban foglal6 temetot napjainkig gc,ndozza a falu lakossâga, az osăk
emlekenek tisztelegve. A regi temeto kepe igen vâltozatos, tekintve, hogy
megtalalhat6k itt a falu elso temetojebol szârmaz6 sirjelek eppugy, mint fakeresztek,
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marvany keresztek es ujabban keszi.ilt siremlekek, gyakorta roman nyelvu
sirfeliratokkal. (Foto 6)
Az 1930-50-es evekben tobb ortodox csalad attert a baptista hitre es
ki.ilonallo temetăt hozott letre a Danko utcaban. A valamikori ket sorba rendezett
60 sir koziil napjainkra mindossze az 1956-ban elhunyt Netye Florian es Rokszin
Laszlo fa sirjele, valamint a nehai bâbaasszony Csefân Eva 1937-ben emelt marv,iny
sfremleke maradt meg egy lak6hâz kertjeben.
A geometrikus alaprajzu, kb. I OOO siros uj temetă 1970-ben nyilt meg,
immar szabalyos sorokba rendezett sirokkal. Ide temetik a halottakat nemzetisegi
es felekezeti hovatartozastol fliggetleni.il. A si,"jelek, anyagukat, fonnajukat es
korukat tekintve itt is igen valtozatos kepet mutat11ak. Kulonosen erdekesck a diszes
kovacsoltvas szeggel osszeerăsitett, fabol fara~ott, gazolajjal vagy tej es feketc
porfestek keverekevel atitatott, tartossa tett keresztek, melyek keszităi kozi.il Czirlc
Janos, Gurzo Gyorgy, Mark Mihaly, Ursz Janos es Ărgyelan Mihaly nevere
emlekeznek meg. A fakeresztek fonnajat maso Io kă sirjelek nagy reszet nagyvaradi
kăfarago mesterek keszitettek, de nagy szarr,ban talalhatok olyan marvanykeresztek, amelyeket egy gyulai temetă felszamolasa utan vasaroltak mcg,
csiszoltattak le es helyeztek sajat halottaik sirjaira. (Foto7)
Pecskân ket ortodox temeto van, a roman reszen es a kokotai rcszcn.
mindkettă az ortodox parokia tulajdonaban. A sirokat siraso ( .. 1110m1î11tar ",
„gropar") assa ki, az o feladata a temetesen a halott elfoldelese, a koszoruknak a
siron vaio elhelyezese is. A csalad megvasarolja az egyhaztol a sirhelyet, sa csalad
fizeti meg a siraso tiszteletdijat is, ami meghatarozott penzosszegbol, (500 OOO
lejbol) egy torolkozăbăl, etelbăl es italbol all. Fizetseg fejeben a siraso vallalja a
sirok gondozasat viragvasarnaptol halottak napjaig. (lnf. Mînzesu Pavel, sfras6.
Pecica)
Regen a pecskai ortodox temetăkben csak romanok temetkeztek, (Foto
8) de a vegyeshâzassâgok megjelenesevel mar roman-magyar hazasparok is
temetkeznek ide, vagy azok, akik az adott temetăhoz kozelebb laknak. Van ra
pelda, hogy szerepeltetik a kereszten a Rovine faluresz megnevezest, ezzel jelezve,
hogy az elhunyt magyar pecskai lakos volt. A baptistaknak ki.ilon temetkezesi
helyuk van, amely a kokotai temetohoz kozel helyezkedik el.
A pecskai temetăkben levă kereszteken-fokent a keresztekjobb oldalan
lent, a kăbe vesve - altalaban szerepel a sirkăkeszito neve: ,,Miculiţa Arad",
„Menrath Arad", ,,Menrath Steiner'', ,,Fraţii Rosza Arad", ,,Franckne Arad". A
ma miikodă sirkovesek kozi.il a magyar szarmazâsu Toth Janos, Toth Jozsef es
Juhasz Andrâs nevet emlitettek az adatkozlok. Idegenek, mas telepi.ilesrăl vaio
sirkovesek is dolgoznak a varosban, ugyanis a telepi.iles nagy lelekszama miatt
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tobben meg tudnak elni a kofaragasb61. A regebbi sirhelyek keresztjei melle făt
i.iltettek. Nehany sirhely talalhat6, ami kovacsoltvas keritessel van kori.ilveve. A
regi temeto nyomai alig lathat6ak, fab61 keszi.ilt keresztek egyaltalan nem orzodtek
meg. Jellemzo, hogy azoknak a halottaknak a sirjaba, akiknek mar nem el
hozzatartoz6juk ujra temetkeznek, a regi, elhagyott sfrokat ujra kiosztjâk.
Nagypereg vegyeslakossagu telepi.ilesen egyetlen temeto szolgâl minden
Iakos nyughelyei.il. Jellemzo azonban, hogy a temeton beli.ii egyertelmuen
elhatarolhat6ak azok a reszek, ahovâ a helyi nemet katolikusok es szlovâk gorăg
katolikusok temetkeznek. Itt is altalanos, hogy a regi temetoknek a regi parcellâit,
aho I olyanok nyugszanak akiknek mar ni nes elo hozzâtartoz6juk ujra kiosztjâk. A
regi sirok helyen vaio ujratemetes kovetkezteben teljesen eltuntek a hajdani
hagyomânyos siremlekek. A siremlekek felira1ai alapjan azt âllapithatjuk meg,
hogy nagyjab61 ugyanazok a sirkăvesek dolgoztak itt is mint Pecskân: ,,Menrath
J. Arad", ,,Miculiţa Arad", Steiner F. Arad", ,,Ytiszlovics A es fia.", ,,A.F. Codila
Vrancei 64 Arad". (Foto 1O-11)
Nagyperegen a sfras6t romanul groparr,ak, szlovakul hrobârnak nevezik.
A sfrâsasert meghatarozott penzosszeget, valamint adomanykent a palinkat es a
kalacsot -a pecskai gyakorlathoz hasonl6an - a csaladt61 kapja.
Eleken is hasonl6 tapasztalatokat sze1~zttink a temetkezest illetoen. A
helyi nemet lakossag temetkezesi helye, a katolikus temeto ujra felosztasra keri.ilt,
ratemetkeznek a regi sirhelyekre Ma mar itt is felekezeti es nemzetisegi hovatartozâs
nelki.il temetkeznek. A sirhelyek megvâltâsakor elsodleges szempont, hogy a csalâd
lakasahoz a legkozelebb eso temetobe tem.:!tkezzenek. Ezzel egyi.itt meg
napjainkban is el a ki.ilănall6 temetok megletenek emleke. (Foto 12)
A regi ortodox temeto a falu magaslati helyen, a dombom „pă dîmbă"
talalhat6. (Foto 13) Arra is van pe Ida, Pecskân es Eleken, hogy ugyanazt a sirkăvet
hasznaljak ujra, megforditjak es erre az oldalra vesik a halott adatait, vagy pedig
lecsiszoljak a sirko regi tablajat es belevesik az elhunyt adatait. Eleken a bekescsabai
Werner kofarag6 meg kezzel faragta ki sirkonek a Româniâb61 ideszâllitott kăvet.
Dolgozik a varosban egy lăkăshazi kofarag6 is. A roman szârmazasu Bâgy Gyărgy
1978 6ta dolgozik testverevel, Tiborral kofarag6kent. A mesterseget Lovasz J6zsef
gyulai mester mellett segedkezve tanultak meg, ok mar âltalaban a Pilis hegysegbol
szallitjak a sirkăvek keszitesehez szi.ikseges kăvet. Mi vei megrendelesre dolgoznak,
mar nem kovetnek semmilyen hagyomanyt, a sirkăvek sablonjat a megrendelo
igenyei szerint, olykor masik sirko mintajara keszitik el. Nemcsak sajat
lak6helyi.ikăn, hanem a szomszedos Ketegyhaza telepi.ilesen is dolgoznak. (lnf.
Bagy Gyărgy, Elek) (Foto 14)
T6tkom16son tăbbfele sirgodrot astak, att61 fl..iggoen, hogy egyszeru vagy
dupla kopors6ja volt a halottnak, a dupla kopors6nak ugyanis nagyobb gădrăt
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kellett kiasni. A padmalyos ( ,.podmola") sir csak akkor ford uit elo, hogyha peldaul
egy edesanya a gyermekevel egyszerre hunyt el, s igy egy sirba keriiltek. A
gyermeknek egy kiilon vajatot keszitettek a sir aljan, a fal oldalaba. A ferfiak
altalaban ellenarizni szoktak, hogy a sir melysege legalabb 6-7 as6nyomnyi ( 160180 cm) legyen, nehogy a halott „meg a harangsz6t is meglwl!1~1 "(,.t;J po,~u_ie ,y·
zvonit'"). (Foto 15)
A t6tkoml6si szlovakok is hazt61 temettek halottaikat. 1959-ben az
evangelikus temetaben ravataloz6t epitettek, am1t 1960. januar 1-tal lehctctt volna
hasznalni, de az emberek nem kivantak elni a lehetaseggel, tovabbra is hazt61
temettek el elhunyt hozzatartoz6ikat, meltatlannak tartva a halottas hazban tărteno
felravatalozast. 1962. augusztus 1-jetal tărvenyileg, kătelezaen rendeltek el a
ravataloz6 hasznalatat, ami azutan szamos regi szokas kihalasat credmcnyeztc.
A telepiilesen negy temeta van. Az Otemeta, a te Iepii Ies deli, az Ujtemeto
pedig az eszaki reszen helyezkedik el. (Foto 16) A szlovakok a lctclepedest61
kezdve az Otemetaben temetkeztek, az Ujtemetot 1884-ben szcntcltck fel.
Ugyancsak ebben az evben szenteltek fel a zsid6 temetot is. A katolikus temet6ben
a ciganyok temetkeznek. A lakosok temetkezesi helyet ujabban az hatarozza meg,
hogy a telepiilest kelet-nyugati iranyban atszela Szechenyi es Kossuth utca
vonalat61 eszakra vagy delre laknak.
T6tkoml6son a XIX. szazad vegetal Balk6 Mihaly kcszitette a fejfakat
egeszen 1925-ben bekăvetkezett halalaig, amikor fia, Balk6 Janos, majd unok{1ja
vegezte ezt a tevekenyseget. A Balk6 csalad mellett ismert fejfakeszit6k voltak
Szokolay Gergely es az a muhelyeben dolgozo Fecskanics Istvan es Beraczka
Antal, valamint Biebert Janos es Farkas Mihaly. A fatablabol kesziilt fejfak
napjainkra teljesen elpusztultak. Maraz 1800-as evek vegetal megjelentck a ktlblll
kesziilt sirjelek. A mukabal kesziilt tablak az 1950-es evektol Duszka Pal, Zalai
J6zsef es Dohanyos Janos muhelyeiben kesziiltek. (Koppany, 1968. 71.)
Tomyan a katolikus temetaben temetkeznek a magyarok, az ortodox
temetaben pedig a szerbek es a romanok. ltt is szokasban van, hogy elare elkeszitik
sirhelyeiket „Jocu dă veci''. A tornyai magyaroknal regen a szomszedok, baratok
astâk a sfrt, ket evtizede van fogadott sfrâs6, akit a csalad fizet. A sfrkăveket Aradr61
es Pecskar61 rendelik meg. (Foto 17-18)
A vizsgalt telepiileseken elak gazdasagi helyzetenek jobbra fordulasa
kăvetkezteben egyre gyakoribbak a draga, sokszor hivalkodo, muka es marvany
siremlekek. Ezek az egyedi megoldasok az anyagi j6let kifejezesere iranyulnak,
mar nem minden esetben kăvetik a regi hagyomanyos formakat. Egyre jobban
terjed minden vizsgalt telepiilesen az a szokas, hogy hazasparok mar eleti.ikben
megepittetik siremlekiiket, hogy ut6daikat a kăltsegekkel ne terheljek, illetoleg,
389
https://biblioteca-digitala.ro

hogy a falusi târsadalomban elfoglalt helyliknek megfelelo meretu es minosegu
sirjuk legyen. Gyakori, hogy testverek, rokonok egymâs mellett vâltanak sirhelyet
a csalăd osszetartozăsănak jelekent.
A sirfeliratok âltalâban az elhunyt nevet, korât es răvid szăvegeket
tartalmaznak. Mehkereken a român feliratok gyakorta rossz helyesirâssal, a
nevekben magyar es român betuk keveresevel van a kobe vesve. Az eleki sirfeliratok
etnikai hovatartozâst61 fuggetlenlil szinte kivetel nelklil magyar nyelvuek, hasonl6an
a rajtuk szereplo nevekhez.
A szlovâk sirfeliratok ujabban csak a halott nevet, eletkorât, halâlânak
idopontjât tartalmazzâk, de a XIX. szâzadban gyakoriak voltak a hosszabb,
peldăzatokat is tartalmaz6 szovegek:
.. Hrobovi napi.,·
zastav se o wandrownf tu Iezi
bojownik dawn{
Wasas Pal 60 Iun{
gdis 20 let obec sluzil
doswe komurki seslozil
zane ha/sem s¾ete
mu milu manzefku
me premile ditk.i
letes takem snwtku
usnul v panu
gdiz wiplnil let
zivobityi sweho 60 let
wroku 1873 dne 11 awgusta"
[Sfrfelirat. Ăllj meg 6 văndor. Itt fekszik egy regi harcos 60 eves Vasas Păi. Miutăn
20 evig a kăzt szolgălta kamrăcskăjăba tetetett. A vilăgban hagytam az en kedves
felesegem, kedves gyennekeim. Îgy szăll a gyăsz. Elhunyt az urban miutăn kităltătte
eletenek esztendeit 60 evet. 1873 dik evben augusztus 11-en.] (Koppăny Janos,
1968. 75.)
A t6tkoml6si evangelikus sirjeleken, a feliratokon kivul szomorufuz,
r6zsa, tulipan, ăsszekulcsol6d6 kez, ritkăbban az elhunyt foglalkozăsăra utal6
16patk6, kalapăcs, malomkerek szerepel. Gyakori, hogy a fejfa melle vagy a sfr ket
oldalăra facsemeteket vagy cserjeket Ultetnek.
A fenykepes sirkăvek elkeszittetese feltehetoleg a helyi hagyomânyok
kialakulâsât61 illetoleg vâltozâsât61 fuggătt, ugyanis a pecskai sirokon nagyon
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gyakoriak a fenykepek, szerepeltetesi.ik a sirkăveken a XIX. szazad vegetal altalanos
volt. (Foto 9) A nagyperegi es eleki temet6Kben mar ritkabban talalhatunk
fenykepes sirjeleket, mig a t6tkoml6si evangelikus temetoben szinte alig.
Mehkereken az 1950-60-as evektol lett divatja a sirjelre răgzitett temetoi
fenykepeknek. Ezeken gyakorta a hazaspar ket fenykepb61 montirozott foton
lathat6. A kevesbe sikeri.iltek kăze soroljuk azokat, amelyeken a ket elhunytat
nagy korkillănbseggel, mas-mas eletkorban abrazoljak, vagy amelyeken a ket
szereplo fenykepenek merele nagyon eli.ito.
A temetok felkutatasa, fot6ztatasa, a temetokhăz kapcsolatos leveltari
adatok (pi. temetok alaprajzai a sirok helyenek es az elhunytak neveinek
feltilntetesevel) ăsszegyiijtese es nem utols6 sorban a temetkezesi helyre es a
temetesi szokăsokra vonatkoz6 neprajzi adatoK feljegyzese silrgeto feladat. A
temetok adatainak ăsszegyiijtesevel ugyanis ezek tărtenete is felvăzolhat6. A regi
temetok pusztulăsăval sok olyan adat eltiinhet, amit semmilyen forrasban nem
talălhatunk meg, eppen ezert igen fontos teendo a meg meglevo temetok, sirok
alapjăn a telepillesek tărtenete es neprajza bizonyos teri.ileteinek feldolgozasa,
valamint a temetok regi, vagy esetleg idokăzben elpusztult sirhelyeivel kapcsolatos
adatok ăsszeirăsa az egyhăzi leveltărakban orzătt dokumentumok alapjan.
A hagyomănyos temetok teljes ăsszhangban voltak a termeszettel, az
ezekhez kătodo formai jegyek, ritusok, szokă~ok es magatartăsformak sajatos
egyseget kepeztek. A temetok, sirok rendezettsegenek folyamatos fenntartasa a
kăzăsseg minden tagjănak morălis kătelessege volt. Az ujabb temetok kepe a
hagyomanyos tărsadalom es kultura szetesesenek folyamatăt, a kăzosseg
ertekrendjenek, izlesvilăgănak ătalakulăsăt ti.ikrăzi, ami azonban nem valtoztatja
meg az elok halottak irănti tiszteletet.
Osszefoglal6an megăllapithatjuk, hogy az ut6bbi 30-40 evben
bekăvetkezett gazdasăgi, tarsadalrni, technikai, miiveltsegbeli văltozasok alapvetoen
megvăltoztattăk a telepillesek eletet. Mig korabban mind a hăzassăgi, mind egyeb
kapcsolattartasi formăkban dănto fontossăgu volt a nemzetisegi hovatartozăs, a
vallăsi elki.ilăni.iles, napjainkra ez ajelenseg megsziint.
A fokent mezogazdasăgi profilu, korăbban etnikailag izolalt kozossegek
nepi kulturâjânak nagy resze elpusztult. A gazdâlkodâsi mod megvaltozâsa, a regi
lak6hâzak lebontâsa miatt a hagyomânyos paraszti kultura feleslegesse valt targyi
emlekeinek nagy resze megsemmisi.ilt. A felgyorsult âtalakulasi folyamat
kăvetkezteben pusztultak, kikoptak a hasznâlatb61 a nepi kulturâhoz tartoz6 targyak,
târgyegyilttesek.
A szellemi hagyomăny - amely nyelvhez kătăttsege miatt valamelyest
fuggetlen a tărsadalmi es anyagi helyzettol - sokăig erintetlen maradt. Ez azonban
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gyokeresen megvaltozott az 1950-es evekt61, a gazdasagi fejl6des, a tarsadalmi
atrendez6desek, az uj kommunikaci6s technikak, rendszerek betorese
kovetkezteben. Ebben a korszakban erzekelhet6, hogy a kozossegek szinte mar61holnapra tudatosan meg akartak szabadulni mindatt61, ami addig sajătjuk volt, s
ez a folyamat szămos negatfv kovetkezmennyel jărt egyi.itt.
A tanulmany a terepmunka soran regisztralt adatokat kozli, megkiserelve
bemutatni a halottkultusz hagyomanyainak azonos elemeit, illet6leg az etnikai es
vallasi ktilonboz6segek miatti megktilonbozteto jegyeket es egyben lehet6seget
teremtve az eddig kevesbe kutatott teleptilesek halallal, halottal, temetkezessel
kapcsolatos sajatossagainak kes6bbi osszehasoulit6 vizsgalatara.
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Elena Rodica Co/ta

ARGUMENTE PENTRU O MITOLOGIE
TRANSFRONTALIERĂ
Din Apuseni în Câmpia de Est a Ungariei

1. PREMISELE UNUI DEMERS
Tentaţia acestui subiect este una mai vee:he. Ea a fost provocată, parţial,
de teoriile istoricilor maghiari, care îi consideră pe românii din Ungaria ca fiind
coborâţi din Munţii Apuseni şi de cuvintele unui român din Comlăuş Uud.
Arad), care, vorbind despre moţi, aprecia că aceştia ''s1111t mai români" decât
românii din câmpie, care sunt mai ' 'corciţi" din cauza convieţuirii cu alte
neamuri.(CHELCEA-LĂŢEA, 2000, 72)
Pornind de la aceste doua afirmaţii, ~puse în ambele situaţii cu toatfi
convingerea, n-am putut să nu mă întreb cât de adevărate erau ele în realitate?
Să fie românii din câmpie, în care îi includeam mental şi pe cei din Ungaria,
percepuţi azi atât de diferiţi de moţi, urmaşii acestor munteni? Să fi fost influenţa
celorlalţi, a neamţului, a ungurului, a slovacului, atât de puternică în câmpie
încât tradiţiile românilor de aici să fi fost impregnate de culturile alterităţii până
într-atât, încât să-şi piardă caracterul unitar românesc, care le-ar fi apropiat de
ţinuturile de munte ale judeţului şi, dintr-o perspectivă mai largă, de tradiţiile
altor zone din ţară? Sau să fie vorba, în fond, de acelaşi tip de cultură, ţărănească,
materializată diferenţiat de civilizaţia muntelui şi de cea a câmpiei, ultima
înglobând toate etniile care trăiesc în acest spaţiu întins.?
Pornind de la premisa existenţei a două arii culturale (munte/câmpie),
şi chiar a două civilizaţii, diferite din multe puncte de vedere, care au comunicat
între ele pe parcursul mai multor veacuri, prin acel coridor spiritual deschis de
căruţele cu coviltir ale „drumarilor", îmi propuneam să caut anumite similarităţi
sau diferenţe în viziunile despre lume ale celor două grupuri de români, la cei
din câmpie urmând să adaug pentru comparaţie şi imaginarul alterităţii, adică a
ungurilor,slovacilor şi sârbilor din satele cuprinse în proiect.
În sfârşit, scriind de curând o carte despre mitologia românilor din Ungaria
( COLTA, 2004), ca despre o mitologie zonală, de periferie, în raport cu marea
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mitologie românească, am fost tentată să extind această investigaţie până la
poalele Munţilor Apuseni, pentru a
identifica un posibil repertoriu de
reprezentări ale imaginarului comun muntelui şi câmpiei.
Demersul meu, chiar dacă începea în satul Avram Iancu, era încă de la
început unul subiectiv, de vreme ce urcam spre munte decisă să caut aici
miturile oamenilor din câmpie. Mă întrebam ce voi găsi.
Prima impresia a fost una foarte puternică. Pornind în căutarea unui
mod arhaic de percepţie a universului, am găsit, la poalele Apusenilor, o lume
în schimbare sau în orice caz decisă să se schimbe, să se modernizeze. Singurele
lucruri ce păreau vechi de când lumea erau cimitirul, cu arhaicele cruci înalte de
lemn, sculptate cu motive solare, şi biserica din mijlocul satului.
Această supravieţuire a unor rânduieli de odinioară m-a îndreptăţit să
cred că, cel puţin parţial. vechiul mod de a percepe lumea din jur s-a conservat
şi în cazul moţilor crişeni, chiar dacă trebuia să admit apariţia unui avansat
transfer dinspre acţiune (practică şi rit) spre r1araţiune (credinţe şi poveşti).
Privind lucrurile după 6 luni de cercetări, am reuşit să refac, în ciuda
uitărilor, a alterărilor, a diferenţelor, evidente de la o localitate la alta, sau a
distanţelor, un univers mitico-magic românesc, dar nu numai, comun muntelui
şi câmpiei, ca argument pentru o mitologie transfrontalieră, menită să unească
două lumi despărţite azi mental de frontiere reale şi imaginare.

2.STRUCTURA UNEI POSIBILE MITOLOGII
TRANSFRONTALIERE
Materialul folcloric adunat din cele 9 sate cercetate ne-au permis, din
inventarierea tipologică a potenţialilor agenţi magici
care populează această lume transfrontalieră, ce se întinde de la poalele
Apusenilor din satele Măgulicea, Vidra şi Avram Iancu până în câmpia din estul
Ungariei, ca punct extrem de locuire românească.
Vorbind despre mitologie, ca despre un mod arhaic de reprezentare a
lumii, trebuie să spunem de la bun început că aceasta lume mitico - magică
periferică, în ciuda elementelor specifice care o caracterizează, nu poate fi înţeleasă
în afara marii mitologii a fiecărui neam, din care face parte integrantă.
Dar, dincolo de aceste elemente specifice fiecărei mitologii, în porţiunea
multietnică de câmpie, aproape toate reprezentările mitice inventariate cu ocazia
cercetării, se regăsesc sub diferite nume în toate mitologiile zonei, încât putem
spune că, ,,interferenţele" culturale dintre diferitele grupuri etnice s-au materializat
în timp într-un imaginar popular comun.
perspectivă mitologică,
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O LUME POPULATĂ CU FlINfE ŞI ANIMALE MITICE,
ÎN CARE CRESC PLANTE CU PUTERI MAGICE
Aşa cum am arătat cu o alta ocazie, ţăranul are o percepţie multiplă
a spaţiului şi timpului, universul său mitico - magic fiind în realitate o sumă de
lumi, în care locul şi timpul au calităţi diferite. în care omul se întâlneşte la
modul cel mai real cu putinţă cu fiinţe omeneşti înzestrate cu puteri anormale
sau cu creaturi venind din alte tărâmuri, şi în care, pentru a activa anumite
funcţii ale unor divinităţi arhaice, membrii iniţiaţi ai satului acţionează magic.
săvârşind anumite ritualuri, prevăzute în acest scop.
Aşa cum am anticipat deja, reprezentările mitice, proprii acestui
teritoriu, pot fi subsumate, în funcţie de elementele care le definesc, în câteva
grupe tipologice (oameni cu puteri anormale; fiinţe supranaturale; animale mitice;
plante magice), fiecare cu propriul rol în actst univers mental propriu lumii
rurale.
Examinând modificările care au avut loc de-a lungul vremii în memorie,
constatăm o evoluţie diferită a infonnaţiei stocak . Unele dintre aceste reprezentări
cunosc şi azi o importantă dezvoltare în plan narativ, dezvăluind o activitate
intensă la contactul cu oamenii, altele dimpotrivă, tind spre o schematizare, spre
reducţii, spre inactivări, prin pierderea treptată a funcţiilor care le definesc.
Indiferent însă de această evoluţie pozitivă sau negativă a imaginarului
rural, din ultimii 30 de ani, relaţia fiinţelor mitice cu oamenii din aceste sate
motivează, în bună parte, existenţa acestui univers mitico-magic, ca mod de
reprezentare a lumii şi ca soluţii de viaţă.
Acestea au fost considerentele care ne-au determinat să încercăm să
identificăm o posibilă mitologie locală, proprie
zonei de frontieră românomaghiare în discuţie, prin intermediul
fiinţelor mitice care invadează lumea
satelor cuprinse în acest areal, determinând un anumit comportament din
partea omului.
Primul grup, care obligă satul tradiţional la anumite măsuri, devenite în
timp un adevărat repertoriu de rituri şi practici de protejare cu efect, este grupul
fiinţelor omeneşti cu puteri anormale, care prin natura lor sunt destinate să
agreseze în diferite moduri comunitatea: pricoliciul, vâlva lupilor, strigoiul viu/
bosorca, deochetorul, vrăjitorul.
O caracteristică generală a tuturor acestor „anormali" este faptul că
sunt ,,Însemnaţl'încă de la naştere, fiind recunoscuţi de ceilalţi membrii ai
comunităţii, fie prin căiţa de pe cap, fie prin coadă, fie prin sprâncenele unite,
cu care se nasc.
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Aceste semne distinctive, la care, uneori, în explicaţii, le este adăugată
o naştere vinovată, îi face diferiţi în lumea satului, îi marginalizează ,
provocându-le resentimente şi o atitudine agresivă faţa de comunitatea care nui acceptă, care îi izolează.
Al doilea element comun, de data aceasta doar subgrupului fiinţelor
umane demonizate ( pricoliciului, vâlvei lupilor ~i strigoiului viu), este capacitatea
lor de a se metamorfoza, de a se transforma în altceva.
Această funcţie comună, determinată de chiar anormalitatea lor, stă la
baza numeroaselor confuzii şi suprapuneri pe care le întâlnim în descrierea
celor trei tipuri de mutanţi, care în ultimă instanţă pot să fie subsumaţi strigoiului
viu 1 , ce stăpâneşte cele mai diverse posibilităţi de metamorfozare, de la diferite
animale sau insecte până la obiecte animate de forţe necurate.
În ceea ce priveşte însă imaginarul zonei care ne interesează, acesta
continuă să diferenţieze cele trei tipuri de metamorfoze, particularizându-le în
pricolici, 1·âll'Cl lupilor ş1 omniprezentul strigoi /strigoaie, cu variantele
locale strigă sau bosorcă.
şi

2.1.1. PRICOLICIUL
Primul din această serie malefică, care populează universul satului
românesc din ţinuturile de vest este pricoliciul, adică omul care se transformă
în anumite condiţii în câine şi atacă omul.
Reprezentarea este proprie românilor din câmpie.
După cum reiese din naraţiunile pe care le-am cules, în mitologia acestei
zone el apare mai mult ca un mutant fără voie, transformările desfăşurându-se
în somn sau în orice caz în afara voinţei lui
Nucleul epic standard, atestat de altfel de etnologi în mai multe ţinuturi
din spaţiul românesc de locuire, vorbeşte despre călătoriile nocturne ale unui
dublu al fiinţei demonizate, în vreme ce corpul îi rămâne adormit în pat.
Această ieşire inconştientă din trup făcea ca, dacă cineva muta corpul
rămas pe pat, sufletul să nu mai reuşească să-l găsească, lucru ce provoca
moartea omului respectiv .(HEDEŞAN,1998, 31 ).
Mitologii maghiari atribuie existenţa acestui dublu al fiinţei, care poate
părăsi trupul, influenţei animismului, adus în zonă, în urmă cu multe veacuri,
de bogomili (DbMbTbR, 1981, 75).
Faţă de pricoliciul din marea mitologie românească, care se dă de trei
ori peste cap, se transformă în câine şi îl atacă pe om, agresivitatea pricoliciului
din extremitatea vestică de locuire românească apare mult estompată.
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În memoria satului Aletea(Elek) din estul Ungariei el este aproape un
om cumsecade, până în momentul în care„ vine pă el' :"Aista fr uom cumsăciJde.

Numa cî11d vine pă iei. nu mai po,t cu iei, că te omoară. Şi dac,i nu-i d,1i pace
şi margă-n locu Jw;că iei are 011 drum. Apu să bagă în sporiâ D,i ,u:olo sii
uită şi aude tăte. Îi teamă şi iei, da 1111 mere 11i111e. Apu să strâng c1i1ii dup,i
iei. Aista îi uom, trăieşte numai n-are muiere. O fost aici în sat, 111111w o 1111trit.
O fost dă şaptezăci şi ceva dă ai "(NAGYNE MARTYIN.1996.143)
În ultimele decenii. în localitatea Micherechi(Mehkerek)oamenii au
în memorie doar caracteristicile secundare ale pricoliciului. în special
rapiditatea de mişcare, utilizându-o ca termen de comparaţie. când se refereau
la copiii neastâmpăraţi:"Cînd ierau pruncii a-ie mai mic,; apu umblau aşe p-

păstrat

acole mai iute, apu zîcem

că uă

iecoa,

că gândeşti că ieşti

pricolici".

De altfel, aici. pricoliciul a degenerat din fonna iniţială de ucigaş la
aceea de simplu sperietor de copii: "zîceu bătrinii, şi nu l'ă b.iga_t 111 tenti c;i
vă

prinde pricoliciu. Pricoliciu-i

aşe

uom micu,t. ca tdrpe. "

Într-un cuvânt. contactele dintre memb.-ii comunităţii şi pricolici. cândva
aproape cotidiene şi pline de agresivitate, au fost transferate, cu vremea, din
viaţa satului în plan narativ, imaginarul rural activ dispensându-se de acest
carnasier mărunt, de îndată ce prezenţa lui în universul rural şi-a pierdut
importanţa.

În ceea ce-i priveşte pe maghiari, în care îi includem şi pe cei din
zonele de contact cu românii. cum este şi cea la care ne referim, aceştia au în
propria mitologie o reprezentare similară, cunoscută sub numele de kiildăt
larkas, căruia i-au confecţionat însă o biografie uşor diferită de a pricoliciului
românesc. Slovacii în schimb nu cunosc acest tip de fiinţă.

2.1.2. VÂLVA LUPILOR
Al doilea tip de carnasier, rudă cu pricoliciul din câmpie, însă identificat
doar în imaginarul muntelui, este vâlva lupilor, o variantă locală a l'{Îrcolacu/11i
din alte ţinuturi româneşti sau a francezului „Loup garou" .
Utilizarea termenului de „ vâlva' , specifică munţilor Apuseni , înscrie
această fiinţă demonizată în peisajul unei teritoriu cunoscută de mitologi ca
fiind stăpânit de vâlve(duhuri): ale muntelui, minelor, apelor, comorilor, etc.
Sub influenţa acestei viziuni a muntelui bântuit de vâlve, în satul Tisa
din Ţinutul Hălmagiului, în anul 1982 oamenii continuau să fie convinşi că
haitele de lupi sunt conduse de vâlve. Întrebaţi cine sunt aceste vâlve şi ce fac
ele, ei au răspuns că sunt „fiinţe omeneşti străine de localitate, tăcup; adică
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nu vorbesc cu nimeni, neingnjjji şi zdrenţăroşi Ele(vâlvele) Îndrumă lupii la
Se spune că lupii fac stricăciuni numai 1n gospodăriile unde sunt
1ndro111aţi de vâlve. '('ARĂPAŞ, 1982, 24 7)

pradă.

spre câmpie, prin defileul Crişului, regăsim
în memoria satului Avram Iancu.
Întrebată despre oamenii care se transformă în lupi, Iuliana Zoica îşi
aminteşte o poveste, spusă la „furcâ'de baba ei şi de vecinele acesteia, despre
un fecior din sat care noaptea se transforma în lup. Conform naraţiunii,
demonizarea tânărului a fost de asemenea una fără voie, ea datorându-se unei
naşteri vinovate, determinată de conceperea sa în timpul sacru al zilei de Paşti:"/ce
că ar fi fost, tăt bunica poveste şi veci111Je celea, 011 prunc, care s-o ştimbat
Coborând dinspre

Hălmagiu

această fiinţă demonizată şi

şi s-o făcut vâlvă la lup. Mere d-acasă, şi o săptămână nu vine acasă. Şi
atunce părinţÎ tăt l-or întrebat: Da inde meri tu? O fost fecior mare. O fost
zâcând iei mă duc ac/o, mă duc ac/o, mă duc la untiu acela, mă duc la lucru,
mă duc indeva. Şi atunce ce s-or gandit pă11nţÎ şi odată l-or urmărit. Acle
păstă gard dă ii, in vec1n1; o fătat o iapă şi o avut mânzu/ Şi atunci o plecat
şi s-o intors păslii cap şi s-o făcut lup. Şi atunci o mâncat mânzu,tu dă la
iapă. Şi tată-so l-o unnărit şi când o v1nit acasă, dimineaţa, când s-o sculat,
o când o vinit, c-atunci o fost noaptea umblând aşe, o umblat vâlva lupilor
aşe. Zâce tată-so, n-o mai putut răbda, numa o :âs: Vai Doamne,nu ţ-o fost
mnilă, nu auz iapa cum rantează după manzuţ?lel atunci o stat an timp şi
o zâs, da ţie nu ţ-o fost păcat să ma faci cu mama În zua dă Paşti.N-o mai
putut să-i facă nimic, o fost stâcat aşe din naştere. "

Dar inventarul acestor vâlve a lupilor nu se opreşte la tânărul din
povestea auzită de Iuliana. Cu un deceniu în um1ă, comunitatea îl suspecta pe
Graţian, fratele preotului Romanu din localitate, că este vâlvă de lup.
Gheorghe Cosma, care l-a cunoscut personal, povesteşte şi azi cui vrea să-l
asculte, despre ciudăţeniile lui Graţian, care trăia izolat, îi plăcea să se ascundă
de oameni şi să alerge dezbrăcat:"D1spăre, dacă iera Întră nişte oameni să
ţâpa intr-o văgăună cu târşi''.Prezentarea aminteşte de pricoliciul din Aletea
care stătea ascuns de oameni" în sporici ".
Totuşi ascultând povestea despre Graţian, îţi vine greu să crezi că acest
tânăr, despre care Cosma susţine că s-a stricat la minte în şcoală, a reuşit să
producă teamă printre oameni. Şi totuşi în satul Călugări din judeţul Bihor, unde
acesta s-a izolat o vreme, într-o colibă făcută din târşi(nuiele), s-a înregistrat o
adevărată psihoză:" După
Dă

frică

oame111i' Îi

un timp oamenii şi-or făcut impresia că-i va1va lupilor.
mânce, ca-i vâlva lupllor şi le-a mânca

dădeu şi să

vacile."
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Această teamă, materializată în grămezi de cutii de conserve de carne
aruncate în jurul colibei lui Graţian, a constituit subiectul unui film. transmis
acum câţiva ani de Televiziunea Română, în cadrul emisiunii „Cu ochii în patru'".
Că a convins sau nu demontarea acestei psihoze încercată de reporterii
de la televiziune, e greu de spus, de vreme ce, la câţiva ani după moartea lui
Graţian, numele lui continuă să tulbure amintirile oamenilor, simpla punere în
discuţie a anormalităţii sale declanşând
imaginarul.
În mitologia maghiară şi cea slovacă a zonei nu găsim un echivalent
pentru vâlva lupilor, chiar dacă modelul acestui tip de licantropie este unul
medieval occidental.

2.1.3. STRIGOI/STRIGOAIE. BOSORCĂ/BOSORCOI
În sfârşit, seria celor care se transfonnă, pentru o bântui satele şi a
deranja membrii comunităţilor cu acţiunile lor, este încheiată de strigoi/strigoaie.
Numite, în unele locuri,
bosorcă/ bosorcoi, în altele moroni/
moromneţe 2 , aceaste fiinţe umane cu capacităţi de metamorfozare sunt o
prezenţă complexă atât în mitologia românească a muntelui şi a câmpiei cât şi
imaginarul altor grupuri etnice (unguri, slovac1, sârbi) care trăiesc în zona de
frontieră investigată.

În ciuda etimologiei maghiare a numelui, adoptată de o parte din românii din
ţinuturile vestice, ,,bosorca românească" nu e~te altceva decât
strigoaica sau
striga3 din alte provincii româneşti.
O definiţie sintetică a acestui tip de fiinţă, marcată de anormalitate,
încerca să ne ofere , în 1931, Dicţionarul ilustrat a lui Aurel Candrea : "Fiinţei
omenească ( bărbat

sau femeie) care vine pe lume cu o tichie sau căiţă pe cap
şi cu şira spinăni prelungită În fonnă de coadă, nu prea lungă, acoperită cu
păr; toată ziua Îşi văd de trebunle lor, ca ceilalţi oamem; dar noaptea Îndată
ce au adonnit, le iese sufletul care se duce să se Întâlnească cu alţi strig01;
iar trupul rămane ca mort În pat; sufletele lor se Întâlnesc În locuri anume,
pe la răspântii; şi joacă Împreună; sunt de o răutate nânchipuită, ucid copiii
şi le sug sângele, strică căsătorille, sărăcesc oamemi, iau mana de la vaci şi
de la semănături;· cand moare una din aceste fiinţe despre care se crede că
a fost strigoi sau strigoaică, i se vâră prin inimă o frigare Înroşită În foc sau
un par, pentru ca sufletul să nu poată ieşi din pământ şi să chinuiască pe
oameni noaptea; se crede Încă, că se pot preface în animale: lup, câine,
etc."(CANDREA,1931,1217)
Comparativ cu

această

descriere

complexă,

ce se doreşte cât mai
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exactă,

memoria ţinuturilor de vest păstrează doar unele „ amănunte semnificative',
considerate de mentalul colectiv local ca importante pentru definirea acestui
agresor.
Referindu-se la strigoi, Aurelia Moholea din Pecica explica, în urmă
cu 12 ani, că „mătuşa lu Jem; lu Cruceanu, .. avea codiţii' şi noaptea îşi schimba
înfăţişarea şi umbla prin locuri neştiute":"Şi dragă, ce să vezi; c-a ceea să făcea
şi mâţă şi... acesta, viţă/, şi câne. Să făcea şi pleca şi până dimineaţa cătă tri
nu pleca acasă. Când era vie.' Când era vie, da! Ea pleca. Noaptea ea avea
drumuri. Luni noaptea pă marţ dimineaţa ea avea drumuri dă pleca."
(HEDEŞAN,1998,

241)
Cei care reuşesc să vadă strigoiul în acţiune, îl văd în timpul
metamorfozei, sub formă de câine sau de fiinţă mătăhăloasă, încât nu pot să
recunoască omul transformat, care îi agresează sau le agresează gospodăria.
O asemenea întâlnire cu bosorca a trăit, pe vremea când era fecior, Traian
Giurgelea, din crângul Glemea (sat Avram Iancu).Ba mai mult, bosorca a fost
văzută şi de tatăl său.:"Înt-o vară, io am dunnit vara tăt afâră, şi avem afâră

acle o colnă şi o cocie dă şapte metăre şi cocia era băgată În colnă, şi mai
mult dunnem În cocie acle În colnă. Mă, cald, şi io culcat pă spate, şi am
adunnit şi mă trezăsc că vine mama la mint , să uită aşe ia şi iar să duce.
Când ii dimineaţă zâc: <No mamă di ce vinişi az noapte la mine şi te uitaş
în cap la 111i11e?>.<Doamne fereşte>, ice mama,< da dă inde să vin?>.< Ba
vimşi>. iacă cum şi iacă cum. No bine 110, rămâne aşe, că ie n-o vinil nici
cum şi io c-o vinit. Când int-o altă noapte, că avem aşe 011 câne dân cel
spurcat tare, mă trezăsc că bate cani/e acela acle pă du/eu, bate, bate. Mă scol
dân cocie şi ascult cum bate ac/o. Aceea era calea dă mereu tăte satele pă
acle. Atunci văd că vine canile, vine canile şi fâce cătă grajd ac/o. Mă scol
şi vin ac/e in dungă şi mă uit. lacăt-o, apare dă la făntâna d-acia ni, o
măroaică cât o căptJţă. Mă Înfocai aşe: ce poate hi aşe? Mă dau jos şi vine
.Cand is in dunga căşii, apare aici. Aci avem cuptonşte, cămară, şi dân'c/e
casa, dân · ele cocina şi colna. Şi vine şi numai să strecoară pângă casă şi fuje
incoaci. Jo fug pă dân' c/o in calea i şi nu mai văd minie. Povestesc, iacă cum
văzui şi iacă cum. Aceea fu ce fu bosorcă, că vini câmle cu ie tăt pă du/eu
până la gra;d şi d 'ac/o ieşi aici şi iacă cum apăru când o vazum. Apu, ice
tata. aceea o fost bosorcă. Amu să mă culc io in cocie, ice tata şi tu pă jos.Şi
dacă mai vez aşa, să mă scaii şi pă mine. Cand Îi la o săptămână şi ceva iar
bate cânile. Şi cand apăru ie iara la lăntână, muierea. Jo zâc cătă tata care
era culcat în cocie. lară bate canile.Şi cand apăru ie iar la lăntână, muierea,
no zâc cătă tata< Uită-te s-o vez şi tu>. Să uită tata.No, mă, p' u ce minune408
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pă dan c/o că io mă ieu după ie p' aici>. S,i
io iar am fujit pă d-Înclo ş1 Jar nu mai v:izum
ice tata aiesta chiar c-o fost dracu, ice tata. Uite aşe-m p,iţât cu

i asta?. No ice tata< Tu fugi
bagă

iar

pântră casă şi

nimic.Mă

bosorca ".
Încercările de a afla cine este această bosorcă sau de a o prinde eşuează. Totuşi

Traian Giurgelea şi tatăl lui ştiu că au văzut o bosorcă după felul cum „bătea"(lătra
n.n) câinele , altfel decât la om, şi după intenţia acesteia de a ajunge la grajd,
la vaca cu lapte.
Importanţa laptelui în viaţa comunităţilor rurale montane, a făcut, de
altfel, ca imaginarul colectiv al muntelui să se concentreaze mai ales pe funcţia
de hoaţă de lapte a acestei fiinţe demonizate.
Iuliana Zoica din Avram Iancu îmi explică:" Ieste d' acelea care ştiu
să ducă

laptile. Ieste dân iele şi mai ştirite da ieste aşe care nu să ştie dâ iele.
E!e-s aşe născute. lele vin noaptea şi povestea Îi că ice că să fc1ce nu om. Cine
ştie?Cine o văzut? Să ştimbă noaptea şi vin. "
Întrebând-o cum îşi dădeau seama oamenii că animalul le-a fost stricat de
Iuliana mi-a răspuns firesc : "Scade laptele dă la vacă şi nu mai are
vaca lapte".Timpu1 prezent la care vorbeşte c.,onfim1ă posibilitatea prezenţei
bosorcilor în satul Avram Iancu şi în anul 2004.
Pentru a mă face să înţeleg cum stau lucrurile, se întoarce cu povestirea în
copilăria ei, când unei vecine i-a fost luat laptele de la vacă şi aceasta a făcut
o practică magică menită să aducă bosorca vinovată înapoi la ea :"Că ie, bosorca

bosorcă,

ce suje !aptile tăt, atuncia îi vine să vomite şi găseşti aşe p 'af:mi
vomitură d aceia. Îi galbănă aşe ca bluza asta ( îmi arată bluza galbenă ).Am
văzut şi io d • aceia. Şi ice că dacă o iei , numa aşe să nu te atin;i d aceia,
numa cu ceva, s-o iei p-o lopată, p-o scândură ceva şi să aprinzi cuptorul şi
s-o baji fn cuplori şi În timpul acela musai să vină, că, dacă nu vine şi să
ceară ceva din casă, ice, că moare. Şi o făcut vecina aceia. Şi o vinit şi o
cerut să-i deie apă. E va să zâcă tu ieşti. E ia, ia tu coci dă arde cuptoru
la tine . Coc da, o zas bătrâna. Da di ce? Numa aşe m-amniroasÎ a cuptor
apnns. Haida dăm o f Îr dă apă că atita mi dă sete. Apu că nu şezi tu dăparte,
poţ tu mere la hne. Şi nu o putut nici cum să să apere .O luat o işte (aşchie)
dă jos şi o băgat -o - n gură dacă nu i-o dat apă. Jce că dacă nu o leşi să
ieie nimic ice că moare."

ceia,

după

Viorica Neag din satul vecin, Măgulicea, îmi oferă referitor la bosorcă o infom1aţie
similară : ''Zâce că iera un fel dă, nu ştiu cum să vă esplic ia, să vede aşe pafară, ca un fel dă. .. Nu ştiu cum să vă esplic... Să vede aşe p-a/âră alb, cum
îi jintiţa dă la vaci. Cum îi când /âtă vaca. Aşe groasă. Zâceu că-i borâtură
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dă bosorcă. Zâceu că o borât bosorca. Că s-o dus bosorca la vacă şi acum
ie o mâncat până când o dat afâră. Şi atunci zâce că dânt-acea să iei; în zâua
respectiv/i, şi să arz cuptorul cum, 110, să coace la noi pita şi atunci să arz
cuptoru acela şi să iei d-aceia şi să arunci in fundu cuptorului Şi bătrâni aşe
să ,taneu că cu aceia cine Îi bosorcă trebi să vină În zua aceia, după ceva la
tine, să-i dai; ori apă, on" ceva dân casă, ceva, ceva. Şi zâce că să nu-i dai,
că, Doamne ferit-o, să nu-i da1:"

Revenind însă la Iuliana Zoica din Avram Iancu, aceasta crede cu toată
sinceritatea că de aceste bosorci nu poţi să te păzeşti. Vin noaptea în grajd
şi iau laptele . Ea este convinsă că şi de la vaca ei o asemenea bosorcă a luat
în această iarnă laptele:"/o, şi io Îm ,tân că vaca me numai d' acle nu mai are

lapte.

Că

avu ie atita lapte

şi

amu nu mai are nimic".

Iuliana îşi aminteşte că mai demult, în copilăria ei, în Avram Iancu,
erau oameni care descântau în tărâţă şi în sare şi „aduceu laptile - napoi". Şi
ea a avut un mătuşoi care ştia să descânte:". Şi mă mânasă baba la el şi
descântasă şi

descântată

cum Îi dădum tăraţăle acelea
cum re vini laptJJe năpoi la ie''.

şi

cu apa

şi

cu sarea ceia ce-i

Dispariţia din sat a bătrânilor care ştiau descânta, face azi gospodăriile
oamenilor din nou vulnerabile.
Transferând subiectul investigaţiei în câmpie, Pecica românească îşi
are şi ea propriul ei inventar de strigoi. Pe lângă „mătuşa lui Jeni', mai era
considerată de comunitate strigoaie şi o ţigancă din Cocota 4 , care, potrivit
relatărilor
Aureliei Moholea, noaptea „ se făcea când vljăl, când cane, cand

mâ,tă."

În legătură cu ţiganca ce se transforma noaptea în animal , memoria
a păstrat nu atât acţiunile cât vulnerabilitatea acestui tip de fiinţă, în
timpul cât era schimbată:" Şi Într-o noapte. ce să vezi; c-o ieşit afâră, s-o dus,
localităţii

c-o fost v1jă! Şi atunci o trecut on om pângă ea şi o avut o bâtă şi o lovito păstă piciore. Şi-atunci o zas cătă el mâne-zi·
- N-ai putut să te a/im; zâce ?Acuma-i bine că mă vezi şchioapă?
Da iei s-o spăriet ş-o zâs:
-Cum, dumneata ai fost?
-Da zâce, bine-ai ştiut că mi-s io, di ce m-ai lovit?Că, zâce dacă nu erai
cunoscut, vai dă tine era! Numa, zâce m-ai fost prea cunoscut."
(HEDEŞAN, 1998,243)

apărare,

Existenţa strigoaielor în cotidian a produs o sumă de practici de
conservate de memoria colectivă .
Ecaterina Teretean de 85 de ani îşi aminteşte încă de vremea când
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pecicanii puneau de Sânjorj (Sf.Gheorghe) , la „fereştile" şi uşile de la casă şi
grajd, urzâci şi usturoi, ca "să mniroasă şi sa urzâce, să să ducă strngoai/e".
Dincolo de frontieră, în satele româneşti din Ungaria, prezenţa strigoaiei
se dovedeşte la fel de reală. Capacitatea de metamorfozare atribuită de imaginam(
local aceste fiinţe mitologice este aproape nelimitată. În unnă cu trei decenii.
micherechenii erau încă convinşi că strigoaia ca să ajungă la om, ori în casă, la
pruncul nou născut, se poate transforma în câine. pisică, broască. gâsd1, muscă,
femeie, glas sau într-o fiinţă invizibilă.
De altfel, ani la rând comunitatea le-a suspectat pe „a lu Buh;i' de pc
strada Ărpad şi pe „ a Butii" de pe strada B6cskai. că sunt strigoaie. şi le-au
supravegheat cu teamă, de la distanţă.
Dacă, în 2004, oamenii nu mai păreau să creadă în existenţa acestor
oamenii demonizaţi , totuşi când a venit vorba dt: tradiţii. ei au susţinut necesitatea
păstrării lor.
Bătrânii sunt de părere şi azi că, în momentele critice. în care timpul
este vulnerabil, se cere o anumită prudenţă, oamenii trebuind să ia anumite
măsuri, pentru orice eventualitate. Pentru cei care nu cred, ei fac apel la
experienţele din trecut, ca argument în susţinerea necesităţii respectării unor
ritualuri de apărare.
Vechile întâmplări cu strigoaie, povestite şi azi cu plăcere. ne indică o
paletă diversificată de agresiuni suferite de sat. Experienţa nocturnă trăită de un
micherechean pe vremea când era fecior, ne aminteşte, din multe puncte de
vedere, de povestea lui Traian Giurgelea: "Î11t-o vi11eri sara, am mărs cu gnî,
la joc, şi plătesc dară dfrce-am mărs la joc, o brădie de gnu. Am dat grÎu jos.
şi

m-am oprit cu hortacii pă u/J/ă. Noa, ş-apu-apoi o trecut vreme. o fost
noapte. Apu vinem acasă dăsculţ 111 gaci. Cald Cii1d ,s acole lfogii
Bucu, Juane Buculw; on dnoc alb şide acole pÎnde vin io. Mă, d-apu că a1i,ta
mă poate muşca, io n-am nimică, nici botă.Dăsculţ. Trec pin şanţ mereuaş, şi
mă duc În drum şi mă tăt uit la iel.M-am temut. Au, mă, dă ce nui lovesc!O
muieroacă aici pă vÎrvu toltişulw; c-on chepeneag aşe pă ie, dă zuruie, ca dă
popiroş. Cînile n-o fost acole atu11ci, ca şi cum muiere s-o vu-nştimba în cî11e.
Atunci drumu cătă casă! Cît am putut. CÎnd ajung acasă, uşe-ntisă. Ău, mă.'
Apu mă duc şi mă bag acolo la spate la frate mneu În pat În iştălău, şi tac
acolo. Tata: măi Gyun; da ce-i cu tine? Io nimic. Aşe m-am spăriet dă am fost
beteag."
mnează

Activitatea „strigoaielor din Ungaria" nu se mai limitează însă la
nocturne sau la furtul de lapte, deşi şi ele sunt hoaţe de lapte, şi, şi aici,
oamenii pun la uşile şi ferestrele grajdurilor urzică şi rug strâjesc.

călătorii
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Dincolo de aceste abilităţi de a strica vitele, ele devin interesate şi de furtul
noilor născuţi, de pierderea laptelui de către mame, prejudicii care afectează
familia şi implicit comunitatea.
În aceste condiţii, tradiţia satului Micherechi legată de naştere îi cere şi
azi mamei care are un copil nou născut să doarmă iepureşte, fiindcă au fost
cazuri în care mama a dormit adânc şi „strÎgoaie o vinit şi l-o furat pă pruncuţ

in Jocu lui ii pune pă pruncu ii.Să întîmpla dă aista lucru.Dimineaţa măsa
dnd o vrut şi-i deie să sugă, nu i-o putut da, noa, dă/oe o văzut că pnmcui ştimbat"

şi

Memoria colectivă a conservat însă şi vechile strategii de protejare. În Micherechi
se ştie că atunci „ dnd o născut o muiere, să pune lingă uşe căşî mătura cu

susu-n jos, ca

şi

nu

să

De asemenea

baje strÎgoJ/e la
până

micuţ şi

la

mamă.

la botez lampa de petrol

"

trebuia

să ardă toată

noaptea, " că aşe nu să băgau la lumină strâg01Je ''.
În acelaşi corpus de practici de apărare conservate de memoria satului găsim
şi învăţăturile Anei Gurzău, care contracarează maleficul cu puterea magiei: ,,Jo

am pus la belci la pruncii mnei furt1jă, ai, griiu curat. Dîrt-ace le-am pus aşte
lucrun: şi anume furt1jă, că şi să împungă s1rÎgoile dacă or vre şi să atingă
dă pruncuţ. Aiu dîrt-ace că şi îi pută strÎgl1ii cînd a vre şi-l înştimbe pă
pruncuţ. Grăuu, că pă grău îi pe/Jja lui Isus Cristos, iei şi nu lese strÎgoile
şi să apropie dă prunc. "
Multietnicitatea zonei de câmpie a produs şi în cazul strigoiului
numeroase interferenţe în zona imaginarului.
Astfel, în ciuda unor particularităţi fizionomice, în vechiul imaginar
maghiar descoperim un mod similar de percepţie a acestei fiinţe mitice şi aceleaşi
funcţii pe care i le atribuie şi mitologia românească, :"O asemenea bosorcă se

poate transfonna în orice animal, dar mai ales În câine roşu sau negru, în
pi.,ică, sau în cocoş roşu, mai departe în vârtej; În vijelie sau în alt lucru
ciudat Strică omul cu tot felul de boli şi molime... animalele le prăpădeşte I Az
ilyen bos:orkany ejbieja magatvaltoztatni mindenfele allatta, legszivesebben
pedig văros, vagy fekete kutyava es macskava, vagy văros kakassa; tovabba
forgoszelle, viharra s mas csodalatos dologga.Megronthatjak az embert,
mindenfele betegsegekkel es jarvanyokkal, az a/Jatokat dogvesszel
elpusztithatjak.."(VARGA, 1877, 17-18).
În cartea citată, autorul arădean Varga Janos consemna relatările unui
pietrar care susţinea că el a văzut cum o fată transformată în câine negru a
muşcat un copil. Pietrarul povestea mai departe că sătenii au prins câinele şi Iau lovit în cap, urma loviturii putând fi ulterior văzută pe capul fetei
(VARGA, 1877,25).
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Povestea veche de mai bine de 120 de ani prezintă, cum se poate observa cu
uşurinţă, unele asemănări cu cea spusă de Aurelia Mocan din Pecica, în zilele
noastre.
În memoria maghiarilor din satul Turnu găsim bine conservată acest
tip de bosorcă care se metamorfozează pentru a lua laptele. Ana neni, femeia
care îngrijeşte biserica catolică din localitate îşi aminteşte cum odată, în vremea
când locuia la sălaş şi era copil, o mâţă neagră a intrat in grajd la vaca lor şi vaca
şi-a pierdut laptele. Această bosorcă era de fapt o vecină de-a lor.româncă,"
nevasta lui Victor".
Examinând lucrurile din perspectivă comparată, în ambele mitologii.
bosorca se transformă în animal, strică oamenii şi animalele din gospodărie, ia
laptele sau mana laptelui de la vacă.
În ceea ce-i priveşte pe slovacii, ei nuanţează ideea de strigoaie. care
nu poate fi decât femeie, utilizând doi termeni, cel de bosorka, când se referă
la stricăciuni privind gospodăria ţărănească şi dt strig,i când este vizată sănătatea
omului. Ambele reprezentări acţionau noaptea, când timpul însuşi era malefic.
Bunicul lui Lopusny Ondej din Totkomloş obişnuia să-i spună acestuia:
''Noaptea te poţi Întâlni cu o mâţă, cu u11 câi11e. Să ştii că noaptea are
regulile ei. Te i'ntâlneşti cu un câine, vrei să loveşti câii1ele .Strigoaia ţi se
va pune pe piept noaptea şi nu vei avea aer sau 1·ei a1·ea frisoa11e."
Slovacii din această localitate îşi reprezentau striga ca pe un fluture
nocturn, de aceea când un fluture de noapte se izbea de lampă ei ziceau că nu
trebuie atins fiindcă este striga.
În cazul bosorcii, în schimb, funcţiile sunt cele întâlnite în mitologia
maghiară şi în cea românească. Ea stârnirea ft.rtunile, fura laptele, încerca să
schimbe copii.
Slovacii credeau la rândul lor că acest agresor nocturn se poate
transforma în mâţă, câine, găină, şarpe, etc., pentru a se apropia de om sau de
gospodăria acestuia.Vizita bosorcii însemna că „ml'eko bude al'e smotana ni"
La fel, în Totkomlos, când începea vijelia, se spunea că vme
bosorca:"Ked vichorica kruli, tak zv1kl'i vravel; ide bosorka". (KRUPA, I 987,
325).
De asemenea oamenii credeau că, mai ales în noaptea de Sf.Gheorghe,
bosorcile adunau rouă, ca, prin similitudine, să ia mana laptelui. Bosorca putea
să strice şi porcii. Era destul să se uite la ei, că aceştia se îmbolnăveau şi
începeau să moară.
Ca să poată să recunoască femeia- bosorcă, slovacii din zonă obişnuiau
ca, din ziua de 13 decembrie(Sf.Lucia) până în ajunul Crăciunului să
confecţioneze un scaun special,cu puteri magice,cunoscut sub numele de
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„scaunul Lu,tei". Făcut de bărbaţi, el era un scaun integral din lemn, cu picioare
scurte. La missa a doua din seara de Ajun, femeile mergeau la biserică cu
scaunul ascuns sub eşarfă, şi când zicea preotul credincioşilor să se ridice în
picioare se urcau pe scaun şi vedeau bosorcile.
Tot referitor la bosorci, slovacii homeaţi din Peregul Mare păstrează
încă în memorie tehnicile magice de apărare. Învăţătorul pensionar laneciciko
Gheorghe( Juraj) povesteşte despre obiceiul aşezării usturoiului şi a măturii cu
firele in sus la uşa casei şi a grajdului, ca măsură de protecţie împotriva bosorcilor.
Slovacii din Totkomlos obişnuiau să pună pe pragul grajdului cenuşă
să vadă urmele vizitatorului nocturn .Împotriva acestuia se protejau tot cu ajutorul
măturii întoarse.
De asemenea la gâtul copiilor mici, pentru a nu se apropia bosorca,
puneau într-un săculeţ sare şi usturoi.

2.1.4. DEOCHETORUL
A doua categorie de oameni înzestraţi cu puteri anormale, prezenţi şi
activi în lumea satului din acest areal, sunt deochetorii, adică oamenii care
,,pocesc" sau „bat cu ochii" .
Puterea malefică a privirii, ce poate să îmbolnăvească, este dobândită
tot prin naştere, aceşti oameni fiind de asemer,ea însemnaţi, încât şi ei pot fi
uşor de recunoscut, de restul membrilor comunităţii, după sprâncenele unite.
Prezenţa şi percepţia acestui tip de om, diferit de ceilalţi, este uniformă
în imaginarul muntelui şi a câmpie, la toate neamurile care trăiesc aici, efectul
privirii sau strategiile de apărare fiind din această pricină unele generale.
Astfel, acest influx malefic neintenţionat - fiindcă deochetorii de cele
mai multe ori nu sunt conştienţi de privirea lor „rea", sau în orice caz nu-şi
controlează privirea - afectează în toate satele cercetate pe cel asupra căruia este
îndreptat: mireasă, copil nou născut sau animal.
Maria Gemes din Aletea(Elek) a trăit în tinereţe o asemenea experienţă
chiar cu fiica ei: ''La cei ce s-ajung sprâncenile aşe la o/altă tăt bat cu uătiPă
fata me or făcut-o.Şi vecina me < Jaj de szep ez a lany, d 'apu că mîndră-i

fata asta>.D-apu plîns-o şi n-o mai mîncat.Şi zîce vecina me <Aşe să ştii că
or bătut cu uăti>. No şi ştii ce-o făcut? O luat spice dă la mătură nouă şi
9 linguri dă apă,sare şi ce ştiu io ce o mai băgat acolo /ontru şi o ,tîpat şi pă
cîne dă trii uări şi pă ,tî,tînă la uşe şi apu i-o trecut. Apu amu tăt o fost ceva
că dă atunce, dîn data ceia n-o mai plîns. Şi apu o zîs să-i leg a,tă roşie pă
brînca dreaptă".
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Cum se poate vedea din relatarea romancei din Ungaria, aducerea celui
la starea de sănătate iniţială se face pe cale magică, fie că se apelează
la puterea unor instrumente (fire de mătură, cărbune, sare etc.), a unor gesturi
sau la puterea cuvântului.
Protejarea implică şi ea un repertoriu intreg de strategii şi practici considerate de comunităţile rurale „de succes": fir roşu pus la mâna copilului sau
la urechea viţelului, ban băgat în păpuc, haine întoarse pe dos.
Aşa cum am menţionat deja, maghiarii şi slovacii cunosc şi ei acest tip
de stricare (igezes, szemmel veres, pobil'i ho z ocma) şi existenţa unor indivizi
care bat cu ochii .
În satele maghiare copiilor li se punea la mână fie roşu de aţă, li se
dădea să îmbrace ceva pe dos . Dacă totuşi pruncul era deocheat. în Turnu i
se descânta, aruncând în apă fire de mătură aprinse.
La slovacii din Totkomlos, orice stri.in care intra într-o casa cu copil
mic, pentru a nu-l deochea, trebuia mai întâi să privească spre pod şi apoi să
scuipe pe micuţ.
Referitor la modul de vindecare al deochiului, acesta se făcea tot pc
cale magică, prin spălare rituală .. Potrivit celc,r spuse de Lopusny Onderj din
Totkomlos copilul era spălat cu mâna stângă, cu apă turnată din gură şi apoi
şters la ochi cu mâna întorsă înapoi.

îmbolnăvit

2.1.5.

INIŢIAŢII

Faţă

de anormalitatea celor care se metamorfozau noaptea sau puteau
cu privirea, im/iaţJi reprezinlă în mitologie grupul oamenilor
care stăpânesc anumite puteri printr-o ştiinţă dobândită sau furată de la alţii.
Seria acestor cunoscători include o mare diversitate de indivizi specializaţi în
ceva. O parte agresează satul, cealaltă îl ajută, fiindcă, în funcţie de natura
puterii - mentalul rural diferenţiază în acest caz puterea drăcească de cea
dumnezeiască - aceşti iniţiaţi pot să fie ei înşişi mai mult sau mai puţin contaminaţi
de malefic sau alduiţi de Dumnezeu.
Dintre toţi, cel mai rău şi mai de temut pentru puterile sale malefice,
este vrăjitorul cu varianta sa feminină vrăjitoarea.

să îmbolnăvească

VRĂJITOAREA SAU BOSCOROAIA
Confundată,

de multe ori, de mentalul colectiv, atât ca imagine cât şi
ca funcţie, cu strigoaia, vrăjitoarea este totuşi altceva. După Simion Florea Marian,
românii în general credeau că vrăjitoarele „sunt În stare să facă fetelor pe
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dragoste şi pe ursită, să aducă iub,jii din urice loc, de la orice distanţă,
călare pe mătură. Ele ştiu să Închege apa, să lege ploile, să gâcească soartea
oamemlor, să norocească pe uni,; să nefericească pe a~ti1; În scurt să fâcă tot
ce alt om cu frica lui Dumnezeu şi cu suflet curat nu e În stare să fâcă"
( S .FLOREA MARIAN, 2000, 24).
Occidentul

diferenţiază şi

el în cazul vrăjitorilor mai multe
Witchcraft, care adeseori se

tipuri:Sorcerers(vrăjitori), Wizzards(fermecători),

suprapun ca funcţii.
Încercând să definească vrăjitoarea ş1 modul ei de lucru, Eva Crişan
din Aletea explica:"/o nu ştiu că aşe s-o născut o s-o Învăţat dă la cineva.
Zîce, aşe am auzit io dă la bătrim; că-i dăstul un tip, ii dăstul on fir dă păr,
o că-i dăstul ce drac dă haină, numai dă la acela să fie (căruia vrea să-i facă
vraja-n.n).Aşe

or zis mai

dămult.Amu că

drept ii nu

ştiu."

Potrivit tradiţiei, ca să obţină puterilt malefice, de care aveau nevoie
în acţiunile lor de stricare, vrăjitoarele îşi vindeau sufletul Necuratului. Acest
"lucrul cu dracu" îi tulbura şi îi înspăimânta pt: ceilalţi membrii ai comunităţii,
care în general se fereau de vrăjitorul satului, îl ţineau la distanţă. La această
marginalizare a contribuit în bună parte şi înfăţişarea, comportamentul, cel puţin
ciudat, şi recuzita utilizată. 5 .
Astfel, despre vrăjitoarea Roji din Aletea, Pavel Botaş îşi aminteşte că
umbla la ea cu o foarfece, cu care obişnuia să taie din acoperitoarea de pe morţi.
Referindu-ne la ţinuturile vestice, trebuie să spunem că, indiferent câte din vechile
funcţii mai sunt active azi, întreg arealul munte / câmpie este încă populat cu
vrăjitori sau vrăjitoare. Vrăjitorii de azi, chiar dacă mai puţini, continuă seria
celor care, în urmă cu unu sau două decenii, ştiau „face" sau „ lega", ştiau
cum să ia laptele de la vaca cuiva şi să îl ducă la vaca lor sau ştiu să ia mana
holdelor.
Un asemenea vrăjitor a fost, în Pecica, bătrânul Maţa, care ''multe
lucruri rele o făcut În sat': După moartea lui, oamenii vorbeau că fiică-sa a luat
de la el meseria, dar până la urmă s-a dovedit că-i „liniştită''.
În 2004 persoana lui continuă să incite imaginaţia locuitorilor. Doru
Petescu îl pomeneşte ca pe unul „ care scotea vijeii pe casă'.
Tot în urmă cu câteva decenii, a trăit şi deja pomenita Roji, vrăjitoarea
din Aletea. N-a fost singura. Oamenii mai suspectau de vrăjitorie şi alte femei
bătrâne din localitate, a căror nume însă nu le menţionăm aici din consideraţie
pentru familiile lor.
Cert este că în urmă cu I O ani se făceau vrăji şi în ţinuturile de munte
şi în cele de câmpie iar scopul lor era unul de stricare.
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urmă cu 7 ani, Eva Botiş din Aletea relata despre un caz de
îmbolnăvire, în care vrăjitoarea a utilizat magia prin similitudine: '~i o făcut o

În

păpuşă

din tulei şi o bătut-o bine cu pumni şi o ţipat-o in cuptor şi
putut umbla nici cu picioarele nici cu brincife".(COLTA, 2004,116)

11-0

mili

Alteori bolile erau trimise de vrăjitoare sau vrăjitor, la cel vizat. prin
intennediul unui servitor, care, transfonnat în porc, broască, câine, pisică. mergea
anume să ducă boala.
În anul 1943, pe când avea 17 ani, Maria Gemeş din Aletea a fost
îmbolnăvită de sperietură prin intennediul unei pisici negre:"O fost o 11111iere d

o murit, că tare rău s-o chinzuit. Cind ne-am dus dă la biil atita o
mare, ia aşe o coadă flocoasă o avut şi tăt aşe pă lingă mine o
vinit ie şi io zic cătă mama < Uite ni că 1ară-i aici> < Nu vorbi fatii, că nui nime>.D-apu aşe m-am temut. D-apu zice tata cătă mama< Haida să merem
la fula>. Alka Mari 11e11i o fost cî11dva la lufa. Ea o ştiut să fac,i. Şi ne-am
dus Jontru şi pÎnă-i lumea nu uit, dă şaptesprazece ai am fost şi o zis Cii bine
că aţ vinit că nu multă vreme ai fi avut să mon; aşe o zh; c,ită mine muierea
aceia. Şi ştii ce-o făcut?Ne-o băgat int-o casă, intuneric o făcut, şi int-on
bocal o pus apă şi on inel dă aur, o aprins o lumină napoia pălwrulw; să nu
mă duc d-aici dacă asta nu-i drept. Şi o zis cătă mine muierea i/Sta< Dacă
vrei CÎnd meri acasă-i moartă>.Şi am zis< Nu face lucru aiesta, 11111,wi aceia
fă. să nu mă mai tem> .Şi o zis că bine că fâc io ce ştiu io. Ce o boscorodit
ea acolo nu ştiu şi mi-o zis că pină m-oi măn"ta să pun În păpuca st!Î1gă JO
fi!eri şi să ieu ceva bughi pă dos şi o zÎs că acăr cine ce a face nu poate sii
facă nimic. Asta mie mi s-o-11tîmplat. "

- apu

rău

miţă neagră

Adeseori vrăjitorii aveau drept ajutor, câte un spiriduş. numit de
români în unele sate „pui" iar de slovacii din Totkomlos zmok. Atât la români
cât şi la slovaci spiriduşul ieşea dintr-un ou dc. la o găină neagră, clocit de om
sub braţ vreme de trei săptămâni.
Ascuns de ochii oamenilor, acesta asigura reuşita acţiunilor, motiv pentru
care era foarte bine îngrijit de stăpânul său.
Viorica Neag din Măgulicea povesteşte cum cei care aveau un
asemenea pui îl hrăneau, în timp ce mâncau ei, aruncând câte puţin din fiecare
fel de mâncare sub masă.
În sfârşit aşa cum am menţionat deja, cel mai important ajutor al
vrăjitoarelor şi cel mai de temut este însăşi dracul. Dar asupra acestui subiect
vom reveni.
Alături de intervenţiile malefice sau de fannecele făcute unor oameni
sau animale, o altă veche abilitate a vrăjitorului, ce-i făcea să fie confundaţi cu
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strigoii vii, a fost priceperea de a duce laptele de la vaca cuiva, pe cale magică,
la propria vacă .
Modul în care reuşesc să facă asta diferă de la o vrăjitoare la alta, dar
indiferent ce fac, ţăranii ştiu că nu este lucru curat.
Poveştile pe această temă conservate de memoria satelor cercetate sunt
şi ele, de Ia o localitate la alta extrem de divl!rse, de la simpla consemnare a
furtului, ca cea făcută de Pavel Botaş din Aletea în urmă cu 7 ani: "a fost una

Leana, care o luat JaptJ/e de la vaca lu nană Vela Păsăroaie, şi să lăuda că
ie era lapte cât vre", până la descrierea unui întreg ritual de magie, aşa cum sa transmis el, de la o generaţie la alta, în Micherechi : "O fost o muiere aici În
sat, i"nainte şi la părÎnţi" noştJ; care zi"ce că aşe ştie dăsci"nta, dacă mere la
furca finti"ni1; apu di" la furca finti"nii mul_je şi vine cu şiştariu cu lapte. Di" la
furcă mulje ca di" la vacă. Tăt satu s-o temut dă ie. Asta o fost bătnnă, mai
bătrÎnă şi di" CÎ cum o fost părinţi" mnei. Asta s-o-nti"mplat. Dacă ie ş-o pus
uăt11; ş-o văzut cu uăt1i că o vacă are lapte mult, atunce sara n-o avut. P-ace
u-o cunoscut şi u-o cunoscut şi u-o ştiut pă ie, că vaca ci"nd vine di"n ciurdă,
mere la gard la ie. La muiere aciie. Şi acolo tăt o boncăii{, tăt o boncăii{, şi
s-o frecat acolo dă gard, şi nu u-o putut mÎna uoamemi acasă. Dacă u-o şi
putut, n-o avut stare şi aşezare vaca, că o strÎgat după lapte. Aşe că vaca
mere şi boncăle acolo inde 1i laptele. fosagu acela o si"nţÎt că cine i-o luat
laptele" (NAGYNE MARTYIN, 1996, 141)
În repertoriul de naraţiuni a satului Micherechi găsim descris şi un
alt mod de a duce laptele. În acest caz vrăjitoarea „ lua uoarece sămn dF la
vacă", tăia păr din coada de la vacă, pentru a „ lucra" pe el.
În sfârşit, o a treia metodă de a lua laptele, practicată de „vrăjitoarele din Ungaria"
dar şi de cele din Apuseni, o găsim reprodusă pentru prima oară la stărşitul
secolului XIX-iea, într-o gazetă din vestul ţării :"Femeile strâgoaice de prin

Ungaria iau un băţ de sanger şi făcând semn către vacJ/e bune de lapte zic:
<De aici puţin, de aici mai mult, de aici tot>. Pe băţ fac atâtea crestături de
la câte vaci au luat laptele. Acasă i"nconjură vaca să-i dea laptele luat şi
despletite zic unnătoarele cuvinte: < Nu Înconjur cu băţul vaca mea ci mama
de la vacJ/e i"nsemnate pe răvaşul meu. Să vină laptele de la ele la vaca mea,
să fugă laptele de la ele precum fug 01Je de lupi şigăimle de uliu> . (FLOREA
MARIAN, 2000,19).
Despre măsurarea laptelui luat cu băţul, Iuliana Zoica din Avram
Iancu povestea în februarie 2004, ca despre un lucru cât se poate de firesc,
cunoscuţi de toţi. Ea îşi amintea chiar despre o vrăjitoare care, luând tot laptele
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multe vaci, şi-a omorât propria vacă, din a cărui uger, după ce a plesnit, au curs
şuvoaie de lapte.
O observaţie necesară, legată de aceste poveşti, ar fi că, şi într-un caz
şi în celălalt, funcţionează confuzia dintre vrăjitoarea interesată de furtul de
lapte şi strâgoaie.
Aceeaşi confuzie o găsim şi în mitologia maghiară şi slovacă a zonei,
unde termenul de boszorkany sau boszorka ghzează în mod curent de la omul
damnat să se transforme şi să facă rău spre omul iniţiat să lucreze cu anumite
puteri pentru a face rău şi care şi-a vândut sufletul diavolului.
Slovacii spun ca această vrăjitoare - bosorcă s-a sărutat cu diavolul. Ea
poate să ia laptele de la vaca vecinului mulgând cumpăna de la fântână, să ia
mana laptelui, să strice o iubire,să îmbolnăvească de moarte.(KRUPA, 1987,31 O).
Memoria satului Totkomlos a conservat un caz, în care vrf1jitoarea
A.L.J. şi-a stricat toată familia, toţi 4 murind, în vreme ce ea a trăit în continuare
multă vreme.(DIOSZEGI, 1974, 76)
De altfel în urmă cu câteva veacuri această zonă de frontieră era recunoscută
în întreaga Europa pentru numărul mare de presupuse vrăjitoare care o populau.
Potrivit unui ziar din Franckfurt din anul I 728, în Szeged într-o singură zi au
fost arse 12 femei bănuite de vrăjitorie, în vreme ce în puşcărie se mai găseau
închise alte 8, care îşi aşteptau sentinţa.
De „ puterile necurate" ale acestor oameni toate comunităţile rurale se
apărau apelând la un alt iniţiat cu puteri, vraciul la români, kuruzsl6 sau taltos
la unguri.

VRACIUL
Confundat în mod curent cu vrăjitorul, vraciul este în lumea satului
românesc ceea ce anglo-saxoni numeau „medicine man" (sau „ wo111a11") un fel
de contra-vrăjitor sau vrăjitor bun, care, operând cu aceleaşi puteri neomeneşti,
curate sau necurate, anulează vraja, făcătura, farmecul şi readuce lucrurile,
animalul sau omul la starea de dinainte de stricare.
Rememorând povestea Mariei Gemes despre îmbolnăvirea ei de
sperietură, o asemenea „vrăjitoare bună" a fost „Alka Mari neni" din Jula, care
a recunoscut făcătura şi a vindecat-o pe cale magică prin puterea unor obiecte,
a unor gesturi şi cuvinte, numai de ea ştiute.
Simplul fapt că, dacă nu ar fi apelat la această vrăjitoare, Maria Gemes
ar fi murit, transformă vraciul într-o persoană extrem de necesară într-o lumea
agresată de o mulţime de fiinţe malefice.
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Cum era de aşteptat, de cele mai multe ori, tot la acest tip de vrăjitor
bun apelau oamenii şi pentru a aduce laptele înapoi la vacă.
Maria Gemes din Aletea povesteşte despre modul cum se desfăşura
un asemenea demers: 'Ai grijă că şi dă la Puricioaie o luat laptlle dă la vacă
şi

apu dnd o muls o vinil si'nje dÎn fiţă dă la vacă ş-apu or pus şapte cuţite
şi şapte lingun" dă lemn şi apu nu ştiu ce-or mai pus ş1; crede-mă, că ceva o
făcut muierea cielaltă, cu aşte, ş-o vinit laptlle năpoi.Asta ia am văzut. "
Pentru a rezolva aceeaşi problemă micherechenii mergeau în trecut la
un vraci din România. Vindecarea propusă de acesta este una cunoscută şi
practicată pe o arie largă în ţinuturile de vest :"La an om i-o furat /aptJJe di la
vacă. Apu o mărs vaca acasă la uomu acela ci-o luat laptJJe. Gazda s-o dus la
Ruminie.Apu o zis cătă iei vrăjitoarea aciie din Rumi'nie, că du-te acasă ie
vaca,ţ-o bate bine, bine, bine. Cela o vinil acasă, o luat vaca. vaca pă cum o
băle să tămăde. Aşe o bătut vacă că o munt ciie care i-o luat laptJJe. "

În sfârşit, acest tip de vrăjitor putea să facă şi altfel de reparaţii, să
întoarcă soţul sau soţia acasă, să găsească animale pierdute, să vadă şi să
pedepsească anumite stricări, cum ar fi moartea animalelor, produse de vrăjitorul
cel rău, la cererea cuiva.
Prin anii 80, ţăranii din Ţinutul Hălmagiului apelau la „ vră_jitonl' din
Băneşti, Juliţa, Sălciua.

Un deceniu mai târziu, o asemenea vrăjitoare cunoscută, care lucra,
după cum singură a recunoscut, şi cu crucea dar şi cu dracu, a fost Iulia din
Vârfuri, moartă prin anul 2000.
După cum mi-au spus oamenii din Apuseni, ea ştia printre altele sa
aducă laptele înapoi la vaci. Foarte activă şi eficientă, a fost cunoscută până
în satele din câmpie, de unde oamenii obişnuiau să vină pentru rezolvarea
diverselor probleme, cu cursa de 7 dimineaţa.
Potrivit relatărilor Aureliei Moholea din Pecica, în anul 1992, şi cumnata
ei a fost la această vrăjitoare. Acolo a fost martoră când vrăjitoarea a făcut în
aşa fel ca hoţul care i-a furat unei femei un berbece să se întoarcă la locul faptei
mânat de vrajă. Potrivit celor auzite de Aurelia de la cumnata ei lucrurile s-ar fi
petrecut întocmai, ba mai mult, s-a îmbolnăvit şi femeia care 1-a ajutat pe hoţ:" Ş

acum umblă pă la doctori şi n-are ce să-i facă mine, că ea, ea o fost cu
pricina cu oaia ... No, că amu-i tăt bolnavă. Amu până mere să-şi Întoarcă
um1a nu face minie, minie nu face.Poate să moară dan asta' (HEDEŞAN, 1998,

245)
Reuşita
meargă şi

ea la

acestui demers, a făcut-o pe Aurelia Moholea să dorească să
de la Vârfuri „să-i caute', să afle, de ce-i mor purceii

vrăjitoarea
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în fiecare an, mai ales că ea bănuia, că-i o făcătură. Numai căldura mare a verii
a oprit-o să pornească la drum. Interesându-se totuşi , că ce ar trebuie să ducă
cu ea la vrăjitoare, i s-a spus că „dân uşciori dă la uşă să taie şi o iagă cu
apă

d-acas§'.

În ceea ce-i priveşte pe slovacii din Totkomlos aceştia obişnuiau să
meargă pentru a rezolva stricările la vrăjitoarea din Nădlac sau la vrăjitoarea
sârboaică din Bătania. Lapusny Ondrej mi-a explicat că aceste vrăjitoare ghiceau
viitorul iar dacă te-ai îmbolnăvit ca urmare a unei făcături încercau să te vindece,
tratau vacile care şi-au pierdut mana.
De altfel în urmă cu mai multe decenii în localitate au fost 3 bătrâni
care ştiau să repare vaca stricată. Unul dintre aceştia a fost bat'ia Bitcs.Închis în
grajd, singur cu vaca, el făcea în aşa fel ca laptele cu sânge să revină la lapte
curat.
Cum se poate vedea din toate relatările prezentate, există în lumea
satului o competiţie, între cei doi iniţiaţi, cel ce strică şi cel ce repară, în care
câştigă cel mai puternic. Acesta nu este în mod obligatoriu Vraciul.
Livi din Pecica de exemplu n-a putut să-l dezlege pe Dimitrie a lu
Chişu:" o prăbălit ea să-l dăsfacă,d-apu n-o făcut nimic.Îi legat pântru
tătdauna.O

da nu i-o

avut o

nevastă şi

reuşit..că

ce-i

mama i l-o legat.Ş-apu biata Livi s-o zolit e,1
îi făcut şi-i _tâpat pă apă.. "

făcut

parte, în măsura în care vraciul provoacă moartea vrăjitorului,
el însuşi, vânat de un alt iniţiat, care încearcă să-l pedepsească
pentru răul produs. Altfel spus prin schimbarea funcţiei iniţiale, aceşti perfonncri
rurali îşi schimbă şi calităţile.devenind cu uşurinţă din buni răi.
Pe de

altă

riscă să devină,

GHICITORUL
Tot o autoritate în lumea satului de odinioară, cu supravieţuiri şi recurenţe
pana azi, este ghicitorul. Specializat în arta divinaţiei el sondează viitorul
individului citind în palmă sau în cărţi. Nevoia oamenilor de a şti ce-i aşteaptă,
îi determină să apeleze la această categorie de iniţiaţi.
Iuliana Zoica din Avram Iancu mi-a povestit despre „vrăjitoarea ghicitoare" din Sebiş, care trăieşte şi azi, şi care i-a spus din cărţi, că „i se arată
două copârşeie', cu puţină vreme înainte de a-i muri soţul şi soacra.măcar că
ghicitoarea nu a văzut-o pe Iuli niciodată şi nu o cunoştea iar soacra nu era
bolnavă.

Adăugăm la această relatare, cele două previziuni pe care le-am cules
în Aletea. Ele sunt semnificative pentru mecanismul arhaic de a gândi existenţa
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ca pe ceva dinainte hotărât încât relaţia dintre cel care ştie şi cel care vrea
să ştie devine aproape una de serviciu.
Pe vremea când Maria Gemes din Aletea era de vârsta măritişului, o
femeie din Seghedin i-a ghicit în palmă viitorul, şi lucrurile s-au întâmplat exact
cum i-a spus femeia:"Ascultă aice, io cînd am fost lată mare, dară după
bătaie, din 45, iaca aşe ca amu, am umblat pă la ba/un; tăte, şi o vinil o
muiere dă la S1d1din şi aşe numa din brîncă, dîn brinca stîngă, că ce-o văzut
ie dă aicia io nu ştiu, zîce cătă mine că tu tare mare bai îi ave în viaţă. Trii
prunci îi ave, o lată şi doi fecion; d-apu cu w1u tare mult bai îi ave, şi aşe
o şi fost, cu /111re, ştii tu, tare mulţ ani îi tfă1 tu, acăr ce rău te-a aduce, acăr
ce gîndun; iar s-o face bine. Şi cu omu tău, ieste 011 fecior, zîce, care îi tare
dăparte, o fost prizoner, n-o şi apu zîce, într-aşe loc ti-i cunoaşte cu iei unde
or fi tare muN, la bal, şi aşe o şi fose şi zîce, tu nu-i vre să fie omu aiesta
a tău, că tu ai pă altu, da ti-i duce, că părinţî or zîce că aista o fi om bun,
ca aista o umblat in lume ş-a fi bine. Şi uita aşa mi s-o-ntîmplat. "
Un al doilea caz de previziune împlinită este cel relatat de Eva Crişan,
tot din Aletea. De data acesta ghicitoarea era din România şi ea i-a ghicit lui
Nuţa , nepoata Evei Crişan, în cărţi:"Zîce că o zis cătă ie< Dacă-i mere acasă,
Doamne, că bănat mare te-a ajunje, tare bănat mare, numai că nu ştiu ce>
. Fata iera dă măn"tat, fecioru dă însurat. Fecioru s-a dus cu o nevastă care
o avut on prunc. Fata iar cu cine nu i-o plăcut. D-într-aceia o şi murit măsa
(Nuţa n.n.}, că Doamne mare boală s-o băgzt in ie. "
Ghicitorul este prezent şi în miologia maghiară şi slovacă locală.

DESCÂNTĂTOAREA
Faţă de cei care lucrează cu forţe malefice, descântătoarea (cu varianta
sa masculină descântătorul) este un iniţiat alduit de Dumnezeu. Oamenii apelează
la el, în mod constant, ori de câte ori se constată că cineva a fost deocheat dar
şi în cazul unor stricări vindecabile prin descântec.
În funcţie de diagnostic, descântătoarea sau descântătorul alege textul
potrivit şi perfonnează exorcizarea răului prin gesturi şi cuvinte. Acţiunea
perfonnată este de fapt un contraatac asupra duşmanului ascuns în omul suferind,
cu scopul de a-l scoate din trupul acestuia şi de a-l nimici. Această ştiinţă trebuia
furată, fiindcă una dintre condiţiile eficienţei era tocmai păstrarea secretă a textului
descântecului, pentru a nu manipula negativ puterea latentă a cuvintelor .
Floarea Rocsin din Micherechi explica acest lucru, în urmă cu două

decenii:'A11sta lucru nu-l putem învăţa aşe dî la uarecine că l-ai sens jos, uă
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ţi

/-o tăt spus pină l-ai Învăţat. Descintare numai aşe o avut leac dacă u-ai
furat di la oarecine. Cind o dăscintat uarecine, atunci u-ai prins În cap lării
şi te vadă uarecine că o Înveţi. Şi io aşe u-am furat di la soacra"
(PETRUŞAN,1997,

25)
Ocultarea care a existat şi care există si astăzi în jurul descântatului ca
terapie explică de ce, cei mai mulţi subiecţii întrebaţi nu cunosc decât parţial
cuvintele rostite de descântătoare. Un exemplu la îndemână este cel al soţiei lui
Teodor Kostin din Aletea, care a încercat s-mi spună cum o trata mama ei de
„măndule', fără a putea reconstitui textul integral al descântecului auzit în
copilărie : ''cind ne dure măndu/Jle mama dăscinta: Zălăbuţă, zăliibuţJI Cillc:ite pă drăguţă/ Şi te du la Oradea Mare.. Şi io ştiu ce mai zice şi lua o cirpJ
şi făce dă tn"i ori aşe În sus şi o fost gata''.
Totuşi acest cerc de iniţiaţi nu a fost foarte închis de vreme ce în toate
satele cercetate mai existau în 2004 destui care ştiau să descânte.
Traian Giurgelea din Avram Iancu a învăţat să descânte pentru sclintit, pe furi~.
de la o bătrână. Mi-a mărturisit, însă, că, mai multe descântece ştia un cunoscut
de al lui , Pătru.
Iuliana Zoica, după ce s-a codit îndelung, zicând că nu-i bine să ţi se descânte,
dacă nu eşti deocheat, mi-a descântat de deochi.
În satul vecin, Măgulicea,Viorica Nea 6 s-a oferit să-mi spună tot de a
învăţat ea de la „ baba" ei, şi chiar a încercat să să descânte de deochi: ''ciind

ii omul diotet, ii

ii doare capu, zâce că tnbi mărs la lăntână, sco;1s:i o
iei intr-on păhar, într-o cană , in care să-i descânţ, da apa
trează trăbă să fie. Şi atunci să stânje cărbuni şi atunci zââ Facem cruce cu
cuţâtu şi zâcem aşe:
Dacă Maria ii diotetă dă femeie
Să-i crepe ţâţăle

găleată

cu

rău,

apă şi

Dacă-i diotetă dă bărbat
Să-i

crepe coa1Je
Maria să aibă leac.
Să zâce dă trii uări şi să face cruce cu cuţâtu, pă oală, după fiecare
cărbune.Dacă omu-i diate( cărbunii să duc În fundu ap1"i:Şi după aceia să be
apă dă trii" uăn; să udă pă frume, să udă in pălmi şi aici la inimă şi pă tălpi
la picioare.Şi apa care rămâne trebe aruncată pă on câne, dă la coadă cătă
cap. Şi aşe am făcut cu fătuţa noastă. Asta nu-i minciună, să ştJţ , doamnă. "

Şi

Cu toate că femeia m-a asigurat că descântecul a avut efect asupra
nepoatei, textul în forma prezentată este evident trunchiat , în timp intervenind
uitări ale memoriei.

423
https://biblioteca-digitala.ro

Eficientă sau nu, practica descântatului continuă să fie în aceste sate din munţi
o activitate aproape cotidiană.
Coborând la câmpie, descoperim o realitate asemănătoare. În fiecare sat,
în fiecare uliţă, atât în comunităţile româneşti cât şi în cele sârbeşti şi maghiare,
exista câte o persoană bătrână, pricepută, care ştia să descânte. Aceasta era în
mod curent chemată să intervină când cineva a ,;ea nevoie de descântec. Gestul,
arderea rituală a unor beţe, fire de mătură, chibrituri, însoţit de cuvintele spuse
cu voce joasă, continuă să se facă şi în zilele noastre, comunităţile rurale fiind
încă încredinţate că, doar astfel, îşi poate reveni cel deocheat.
Textele, respectate cu grijă, au fost construite, într-un timp neprecizat,
marea lor varietate, în cazul românilor, datorându-se mulţimii agenţilor agresivi,
eficienţa fiecăruia trebuind să fie maximă în confruntarea rituală cu răul.
În unele cazuri se încerca scoaterea răului prin răul care l-a produs. Un
asemenea exemplu este arhaicul Descântec de boală cânească 6 , care se efectua
în Micherechi utilizând alături de puterea cuvintelor şi părul de câine, ars ritual,
pentru a-i provoca „bolii" durere, prin similitudine. Potrivit gândirii magice, aşa
cum a intrat în corpul copilului, boala trebuia să iasă bucată cu bucată:

''Je-ţi
le-ţi
le-ţi

le-ţi

cine capu
cine uătii
cine limba
cine bătutu, etc"

Cât priveşte descântecul de deochi, cules, în urmă cu două decenii, tot
în satul Micherechi, acesta include în desfăşurare toate gesturile rituale pe care
le efectua în iarna anului 2004 şi descântătoarea din Măgulicea: ''Dacă an prunc

era diotet, luai apă dîn fintînă, iar cu un cuţit luai noauă dărăburi dă jar uă
dă cioceni şi le băgai in apă. Cu jejetu cel mic unjeu pruncu cu apă pă frunte,
pă tept, pă brincă, pă picior. in timpu aiesta irăbuie să dăscînţ dă nouă uări"
(COLTA, 2004,128)
Aşa cum am văzut şi din povestea Iulianei Zoica din Avram Iancu,
la nevoie li se descânta şi animalelor sau păsărilor. În acest caz, erau descântate
tărâţele sau grăunţele care, astfel încărcate magic, erau date animalelor bolnave
să le mănânce. Când se stingeau cărbuni pentru animale, acestea erau udate cu
apa descântată pe frunte, între coame şi pe spinare.
TĂMĂDUITORUL/TĂMĂDUITOAREA

grupul vindecătorilor, comunitatea diferenţiază adeseori şi un
de oameni sau de animale, ca fiind altceva decât descântătorul sau
vraciul satului. Priceperea acestui tip de vindecător era limitată de mentalul
În

tămăduitor
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colectiv la anumite abilităţi medicale, de la practici empirice de punere a unor
luxaţii la loc sau ungeri cu unsoare de porc şi ridicarea bolnavului de picioare
pentru „tomnirea stomacului" până la tratamente naturiste sau la ştiinţa de a
practica o anumită medicină magică.
Referitor la practicile curente de tămăduire practicate în sat în copilăria
sa, Gheorghe Cosma din Avram Iancu explica: ''La noi aşe iem. când mă dure

foa/Jle

mă

întorce în

creştet, mă ţâne dă

picioare, zâceu c,i-i

văt,imat

pruncu"'.

Tot el îşi aminteşte că satul avea oameni pricepuţi în a vindeca ş1
animalele. Unul dintre aceştia era Şerb Marian, cunoscut ca „Maria1111 lu /sti11"
care ştia „să tomnească oasăle la animale".
Un alt tămăduitor de animale, de data aceasta în zona de câmpie, a fost
baci lovan din Turnu.
Revenind însă la tratamentele aplicate oamenilor. Marioara Dan din
Aletea îşi aminteşte că tot prin ungeri şi trageri obişnuia o nemţoaică din
localitate să vindece amigdalita: ''Cind m-o durut măndu/Jle, că m-v durut pii

mine cînd am fost io acasă prunc, aşe m-o durut aicea mândulile. şi o fost
aicea la Aletea o mnemţoaie aşe mai bătrană şi atunce ştii ce m-v făcut, 1110 uns bine, m-o uns şi cu o cîrpă udă mi le-o tras aşe sus, dă citeva ori mi
le-o tras aşe sus. "
Tămăduitorii

apelau.în mod curent , în „tratamentele" lor şi la
proprietăţile curative ale unor plante sau alimente sau la efectele unor ingrediente.
Practicile difereau de la o localitate la alta.
Astfel, în satul Avram Iancu pentru durerile de urechi tămăduitorul
recomanda zeamă de ,,prescurăreauă"(urechelniţă), pentru „durerile de ,:r1111wz"
petrol.
În Turnu oamenii erau învăţaţi să pună pe bube frunză de salcâm iar
pe răni „ liliom", petale de crin macerate în spirt.
În Aletea pentru bătătură „se băga aţă neagră cu ac, alta11, şi apu
aşe s-o tămădit că s-o spart şi după aceea s-o pus frunză dă pom". De asemenea,
dacă

„ave cineva

bubă să

pune

frunză dă minciună

sau frunz,i

dă

pom dci

rug''.
În acest univers rural, în care, în trecut, medicul a fost o prezenţă
slovacii utilizau metode similare.
Cea mai cunoscută familie de „tămăduitori" din Totkomlos, care
mai multe generaţii s-a ocupat cu vindecarea „clintiturilor şi fracturilor, a fost
familia Pipis.Ei vindecau, la nevoie, şi animalele.
Dar pe lângă numele acestei familii, tradiţia satului Totkomlos a
conservat şi o serie de „reţete" de tratamente empirice, care continuă să fie
utilizate de bătrâni şi azi: pentru tusă - ceai de ceapă(cibul'ova ca;) , pe răni -

rară,
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ras de pe perete. Dar tot în cazul rănilor se pune ramură mărunţită din Lemnul
Domului( bo•ia drevina /Artemisia).Pentru a vindeca piciorul rănit de mirişte
oamenii obişnuiesc să ia un pumn de mirişte, să o fiarbă şi să lege piciorul cu
acea fiertură. În sfărşit, la fel ca şi românii din Aletea, ochiul găinii(bătătura) se
vindecă trecând aţă prin el.
Dar, ca în orice localitate, şi aici au existat oameni pricepuţi în vindecări
a căror competenţă depăşea medicina empirică glisând spre medicina magică.
Ondrej Lopusny mai povesteşte încă, în anul 2004, despre cum a vindecat
bătrânul Ondrej Motiovski, un om, căruia îi curgea urechea, exclusiv cu ajutorul
cuvintelor magice.
Tot Lopusny îşi aminteşte despre cum a fost el vindecat de negi, în
anul 1969, de Jan Baţovski. De trei ori a mers la acesta când era lună plină.
Bătrânul a pus mâna pe mâna lui, a rostit cuvinte tainice. şi negii au dispărut.
Tot pe cale magică se poate scăpa, cred slovacii, de furuncul, dacă ii freci de 3
ori cu un ban pe care îl arunci la răscruce , unde, cel care ia banul, ia şi boala.
(ZSILĂK,1996, 267).
La fel, de erizipel (orbanc) cunoscut şi sub numele de ,Jocul SfAnton"
vindecarea se face de asemenea pe cale magică, vărsând ritual apă, ca pentru
a stinge un foc adevărat.
Indiferent de etnie, trebuie să spunem că prin comportament şi prin
leacurile folosite, între care nu lipseau prafuri şi unsori misterioase ce par a fi
scoase din sacul vrăjitoarelor, vindecătorii satelor se apropie de vraci, adeseori
până la suprapunerea imaginii.
Misterul, ce a învăluit şi mai învăluie şi azi, acolo unde continuă să fie
practicată, această medicină rurală, explică o anumită teamă şi neîncredere, ce
poate fi sesizată, de altfel, în relaţia membrilor comunităţii cu toate tipurile de
iniţiaţi, la care ne-am referit până acum.
Totuşi,oricât de eficiente s-au dovedit aceste „leacuri băbeşi", cu trecerea
timpului, vindecătorii tradiţionali ai satului încep să fie concuraţi de medicina
modernă, devenind, în multe localităţi puternic orăşenizate, personaje de poveste.
Încă în 1984 Maria Juhasz din Micherechi constata cu mâhnire:"Uareând am
tămădit

mult, da amu nu-i

suşig dă

noi "

POPA
Oricât ar părea de ciudată asocierea preotului cu acest stufos grup al
în anumite taine sau în magie, preotul este la rândul lui un iniţiat în
lucrul cu puterile neomeneşti, care vin însă de la Dumnezeu. Aceste puteri îi
iniţiaţilor
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sunt date, simbolic, prin hirotonisire.Ca oficiant, dobândeşte un anumit har şi
poate, în numele lui Isus Cristos, să îndepărteze răul şi să-i binecuvânteze pe
oameni şi pe animale.
Preotul are competenţa să citească anumite rugăciuni, sau să-i facă
bolnavului maslu. El acţionează cu efect asupra trupului şi sufletului prin liturghia
Sfintei Taine dar şi prin punerea mâinilor mir-ungere, stropirea cu apă sfinţii[\ şi
facerea semnului crucii repetat.
Acestei imagini de vindecător al trupului prin intermediul sufletului, în
lumea satului, i s-a suprapus şi o alta, produsă de teama de puterea cuvintelor.
în ultimă instanţă chiar de prezenţa sa fizică. El poate afurisi, are priceperea de
a afla viitorul cuiva deschizând pravila, la fel cum poate ,,scoate dracii", funcţii
care îl apropie, într-un fel, de grupul iniţiaţilor care lucrează cu puterea magiei.
Un asemenea preot, cunoscut de pecicani ca persoană de intervenţie în
anumite situaţii de criză, a fost în trecut preotul din Igneşti.
Vorbind despre capacitatea de a rezolva problemele satului. Aurelia
Moholea îl compară pe popa din Igneşti cu vrăjitoarea din Vârfuri : "S;i ştii că
şi la IgneştJ; popa acela dă la Igneşti Îţi spune adevăru.Iţi spune ş- acela.
Aşe

cum trăbă ... Ş-acela Îţi spune tăt. Şi gându d-acasă când mergi d-acasii. Cu
crucea, face cruce şi te puni În genunchi şi t.: rogi În t:1ţa altarului că io am
fost la el. Şi ce m-o spus o fost adevărat. Până acum nu m-or v1i1it norn-11
casă şi ficioru, acum o-nceput dă vin." (HEDEŞAN, 1998, 246)
Se cuvine să facem aici o specificare. Popa ca tip de fiinţă iniţiată,
cu anumite puteri, săvârşind anumite practici interzise de biserică
aparţine mitologiei româneşti a zonei. Maghiarii care apelează în caz de nevoie
la el îl numesc „popa românesc".
În mitologia maghiară şi slovacă nu există un echivalent, cu toate că
veacuri la rând biserica catolică a practicat oficial exorcizarea.

care

lucrează

MOAŞA

Tot un membru specializat în a „ajuta" a fost în interiorul comunităţii
rurale din trecut, şi moaşa. Ea era aceea care intermedia în timpul naşterii legătura
dintre lumea umanului şi lumea cealaltă, deschizând ritual coridorul de
comunicare, pentru ca să-l închidă, tot simbolic, după naşterea copilului, prin
înnodarea cordonului ombilical.
În satele de câmpie din zona de frontieră atât la români cât şi la sârbi
cordonul ombilical era înnodat de moaşă şi pus la uscat. Când pruncul ajungea
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la vârsta de şcoală trebuia să-l deznoade şi după cât de repede o tăcea într-atât
de priceput ar fi fost.
O asemenea moaşă a fost în satul Turnu „ bătrâna Roji nenl' care a
ajutat-o şi pe Milanca Cornea să nască, a înnodat cordonul ombilical al fetei şi
a-i făcut copilei prima baie rituală, cu apă în care s-a pus busuioc.
În sfârşit moaşa a avut şi funcţia de a păzi pruncul de forţele malefice
în perioada de timp vulnerabilă de până la botez sau, în unele sate, în prima
săptămână, considerată critică.

Referitor la practicile magice de protecţie săvârşite de moaşă, Maria
Gemes din Aletea îşi aminteşte:" Şi o fost aici În Aletea Zold Kerest (Casa
sanitară),

acolo o fost o moaşe, crede-mă că cu ai o făcut clan,tăle ca să nu
poată să marga-n lontru nime, amu că fost-o drept o n-o fost, şogonţa me
o fost În lontru şi o zis''.
Memoria satului Micherechi a conservat

şi

ea, în

legătură

cu

moaşa,

activităţi asemănătoare:

"O muiere o picat păpat, o avut micu,t. Apu cînd s-o
dus moaşa acasă di la ie (c-atunci nu mereu la cor/iaz, ce acasă aveu micu,tu)
apu la belci ii pune grâu curat, tămâie şi ai.Şi dÎn mătură îi rupe cîteva
firuţă, ş-on cuţit.Şi acile le puneu înt-011 petic, şi le puneu acolo la capu
pruncului. Că dacă strigoaie a vim; şi nu-l poată-nştimba." (NAGYNE
MARTYIN, 1996, 138)
În satul Turnu, la patul pruncului moaşa punea măturiţă şi cartea „

Visul Maicii Domnului".
La nevoie tot

moaşa

performa descântece de deochi pentru

lăuză şi

copil.
Cunoştinţele de magie pe care le deţinea şi pe care putea să le întoarcă
împotriva copilului, strigoindu-1 , a făcut să fie temută şi ţinută la mare cinste.
De altfel, vorbind despre moaşă, aceeaşi Maria Gemes din Aletea a ţinut să
precizeze "că şi moaşa îl strica dacă nu pă aceia or temat să fie ie la născut "
Numită de slovaci „baba", moaşa îndeplinea de asemenea anumite ritualuri
care, conform mentalului colectiv, ţineau de această meserie. Şi aici, ea era aceea
care deschidea ritual coridorul de comunicare între lumi, deschizând simbolic
uşile şi scoţând de pe degetul femeii, care năştea, inelul. În plus, pentru a uşura
naşterea, la slovaci era obiceiul să presare pe corpul femeii sare. Cordonul
ombilical era înnodat şi era păstrat uscat, ca şi la românii din satele de câmpie,
până copilul ajungea la vârsta de şcoală, când îl puneau să-l deznoade, ca să
i vadă abilitatea.
Tot obligaţia moaşei era şi aceea ca, vreme de 3 săptămâni, să se
îngrijească de copil şi de lăuză. În prima săptămână venea de două ori pe zi, în

428
https://biblioteca-digitala.ro

celelalte odată. Mama şi copilul erau aşezaţi în camera curată, în patul cu
baldachin, în jurul căruia erau puse „lepedeie". ca să-i ferească de stricare şi ca
pruncul să nu poată fi schimbat de bosorcă. În plus, .. baba"practica o serie de
ritualuri, menite să apere sau să influenţeze viitorul. Astfel îi mângâia pe mamă
şi copil pe faţă, cu o turtă făcută din miere, ca să fie feriţi de deochi. La fete.
moaşa le apăsa bărbia şi feţişoara, ca să facă gropiţe când zâmbesc.
Înainte de prima scaldă, arunca pe prunc miere sau zahăr. ca să fie
dulce şi căutat. În apă, mai demult, puneau sare, acum, câteodată, pun bani
mărunţi, ca pruncului să nu-i lipsească banii niciodată. După baie, i se punea
copilului în mână cartea de rugăciune, apoi la fete fus, la băieţi coasă, ca să fie
lucrători.

Ca o cunoscătoare, .. baba" avea grijă să fie respectate toate interdicţiile
legate de nou născut, conservate de memoria 1ocală: avea grijă ca noul născut
să nu fie pus la oglindă, fiindcă nu i-ar fi crescut dinţi, avea grijă ca leag[mul
să nu fie lăsat niciodată gol, ca apa de scaldă să nu fie aruncată afară seara
şi ca, după apusul soarelui, scutecele copilului să nu rămână afară.
Ca să ferească copilul de stricare, în t1 ecut, îi lega la mâna stângă şi la
piciorul drept câte un dinte de lup.
După 6 săptămâni, moaşa era aceea care ducea pruncul să fie botezat
şi, separat, o ducea şi pe mamă la biserică. de unde aceasta se întorcea curată,
pentru a fi reintegrată în comunitate.
O asemenea „baba", care a asistat la sute de naşteri, şi a îngrijit tot
atâtea mame şi copii, a fost în Totkomlos „ 11e11ea Zofia."
Pretutindeni însă, odată cu naşterile la spital, activitatea acestui membru
specializat al satului îşi pierde utilitatea, mentalul colectiv mitizând funcţia şi
transferând-o în plan narativ.

BĂTRÂNA
Cunoscătoare a secretelor moşitului, pentru cazurile de urgenţă, când
trebuie să o înlocuiască pe moaşă, ,,bătrâna"deţinea în viaţa satului un registru
de competenţe mult mai vast, prin însăşi lucrurile trăite şi văzute.
Ea este un depozitar al fondului cutumiar al satului, la toate etniile.
Controlează respectarea tradiţiilor de naştere, de nuntă şi de moarte. De cele mai
multe ori se implică direct, pregătind mortul pentru marele drum.
Ştie să recunoască făcătura, stricătura, deochetura, vraja, la fel cum
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în caz de nevoie, să lucreze cu puterile magiei, suplinind şi alţi membrii specializaţi
( descântătorul, tămăduitorul) .
Iniţiază performerii, care trebuie să se implice direct în anumite acte de
magie, mai ales fetele, care vor să -şi cunoască ursitul.
În caz de vreme rea, intervine, tot prin mijloace magice, pentru oprirea
furtunii. Într-un cuvânt, atât mitologia muntelui cât şi cea a câmpiei a încărcat
bătrâna satului cu un mare număr de abilităţi menite să ajute comunitatea.
Asemeni tuturor celorlalţi iniţiaţi, ce ştiu lucra cu magia, baba satului,
cum i se spunea în mod curent, ştia la rândul ei să facă vrăji.
Slovacii consideră că aceste femei bătrâne deocheau copii şi tot ele,
dacă erau chemate, ştiau să-i vindece.
Oamenii din Micherechi au fost şi ei martori la o lucrătură, făcută de
o bătrână, unui bărbat, pentru a-l întoarce acasă: O fost acie-n sat on uom ş-

o muiere şi o avut on prunc şi o lată. Şi uomu o fost băutor, tăt o bătut pă
muiere. Muiere s-o mutat la frate-so. O vinit secere. Uomu s-o dus la muiere
şi o zf,, că vii napoi uă mă duc la Mădăras, şi-m aduc alta. Şi o fost acole
şi o muiere bătrână. Nu i-o fost mamă, ce mătuşoaie la muiere ac1i'e. Ş-apu
o zis muiere că nu mă duc napo1; fă ce-ţ place. S-o dus apoi uomu jos la
a/omaş. Nu-i bai fata me-o zîs baba. Numa odată zî că-i mere napo1; c-a vini
iei napoi minând pămÎntu. O fost duminică. Numa l-or văzut, că vine uomu
cu clopu-n brinCJ; cu /acriu pă bnncă, tătătăt ciup dă apă, twnna d-acolo dî
la alomaş, dî la Gyan. Baba aciie zke o avut o broască uscată, apu o fost tă
mătasă şi ace clo după ie răsucită, apu nu ştiu ce tăt o făcui ie, da o zîs baba
, că No, du-te fata-me că vini-a- iei năp01; tăt mînc1nd pămant a vini. Ne-o
spus tăţ că muiere aciie bătrină acolo pă grindă tă prostii d-ac1Je a avut
(mătăsun' in nu ştiu câte tipun). Tăt o făcut pă vraciuri"
MAMA

Chiar dacă funcţiile acestui iniţiat sunt ocazionale, repertoriul de
ale satelor cercetate o include şi pe mamă în grupul celor ce ştiu lucra
cu puteri. Conform imaginarului popular, mamele fetelor de măritat cunosc
anumite practici menite să stimuleze pe cale magică viitorul acestora. În satele
româneşti din Ungaria le găsim săvârşind, de Sân-Toader, un ritual menit să
stimuleze, prin similitudine, creşterea unui păr bogat şi frumos precum coada
calului sau să atragă fetei o partidă bună. Dar tot mamele pot să lucreze cu
magia neagră pentru a elimina o posibilă rivală. Memoria satelor a conservat
anumite cazuri în care, învăţată de vrăjitoare, câte o mamă a ţinut post negru şi
naraţiuni
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rugaciune, pentru a activa forţe ascunse, aducătoare de boală şi moarte.
Repertoriul narativ adunat se referă exclusiv la comunităţile româneşti, femeile
maghiare şi slovace neobişnuind, să săvârşească asemenea ritualuri arhaice.
datorită religiei lor(catolică, evanghelică, reformată).

FATA
Ultima din această serie, prezentă mai ales în mitologia românească,
este fata de măritat, care, învăţată de bătrâna satului, perfonnează diferite ritualuri
şi practici magice, pentru a-şi cunoaşte sau influenţa viitorul.
Pentru a fi eficiente, aceste practici trebuiau executate întocmai, încât performera
le memorează şi le săvârşeşte totul, după cum a fost învăţată.
De asemenea ea este învăţată să cunoască, să tălmăcească, prin analogie.
anumite semne privind apropierea căsătoriei sau aspectul viitorului soţ.
În sfărşit este instruită cum să facă anumite vrăji, adică cum să folosească forţa
malefică a unor instrumente cu potenţe magi.::e, pentru a se face iubit{i sau
pentru a se mărita.
În satul Micherechi, în trecut, ,,cînd ierau fetele dă nuirit. care nu
să măn"tau

la rîndu lor ca altele mai iute, d,i mai bătrineu, apu z1ceu c,i şi
o făcut dă mărit. Tăte -n hane albe , uă in ptele goală. Care or fost dă m,irit,
or fost in ptele goală. Ce ce-o fost rn ie, iera-n hane albe. Că or fost doiiwi,
şi să apere una pă alta. Ţipau acole boscoane, dă tăte felurile, zkeu că dă 99
dă felun; şi să poată mărita. "
În situaţii extreme, ca cea din pove~tea lui Ilie Dragoş din Aletea,
pentru a se mărita cu o persoană anume, fata şi-l face slugă pe dracu.
La slovacii din Totkomlos ca să-l lege pe feciorul, care nu şi-a ţinut
promisiunea şi a părăsit-o, fata presăra, după cum spune Lopusny Ondrej, în
drumul acestuia cenuşă amestecată cu păr pubian ars.
Repertoriul de naraţiuni al acestei localităţi cuprinde şi poveşti, în care,
fetele rămase fără logodnic, îl chemau în locul acestuia pe dracul, care spune
aceeaşi tradiţie locală, apărea sub forma unui fecior foarte frumos.
Au existat însă în cazul fetelor de mărit şi situaţii extreme, când vraja
făcută provoca moartea rivalei, pentru că fata era în realitate cea sortită acelui
bărbat. O asemenea situaţie mi-a fost povestit de Iuliana Zoica din Avram Iancu:"

O fost aicea o fată şi o fost aşe mai în vârstă şi apoi ice că şi-o făcut pă dată.
atunci o omorât muierea dă la bărbat, că iei o fost însurat şi ice că o fost
gravidă (prima soţie n.n.).Şi s-o nsurat.Nici nu dură mult, doară şasă săptămai1i
pană o dusă pă aceia. Da aceia ş-o făcut păcat, că ie o spus. "
Şi
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Toate acestea experienţe memorate de sate fac din fata de măritat, în
imaginarul popular, o „cunoscătoare', chiar dacă această specializare este limitată
ca acţiune, încetând la măritiş.
Ea încheie de altfel această serie de membrii, damnaţi prin naştere sau
diferiţi, prin puterile pe care le controlează, care agresează sau ajută restul
comunităţii, formată din persoane normale.
Dar aşa cum am arătat încă de la început, aceşti „altfel de oameni" nu
sunt singurii ciudaţi şi periculoşi care îşi revendică, alături de oamenii obişnuiţi,
lumea pământeană. Alături de ei, pe uliţele satului îşi fac simţită prezenţa şi
fiinţele supranaturale, în majoritate nocturne şi demonice.dar nu numai. Fiindcă
această lume mitico magică, construită pe clasica opoziţie bine-rău , în competiţia
dintre bine şi rău, imaginarul le-a opus, forţelor necurate, sfinţii alduitori ,
care ajută satul.
De asemenea, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul primulu grup, gândirea
mitică a atribuit, fiecărei fiinţe din altă lume, an..imite funcţii, care au specializato în anumite comportamente.
Existenţa oamenilor este condiţionată şi de aceste prezenţe cotidiene
malefice sau benefice, dintre care multe cunosc încă o dezvoltare neobişnuită
în plan narativ.

2.2.FIINŢELE SUPRANATURALE CE BÂNTUIE LUMEA SATULUI

2.2.1.VÂRCOLACUL
Atât în mitologia muntelui cât şi în cea a câmpiei, vârcolacul, este
o prezenţă destul de schematică, informaţiile stocate de memoria satelor
rezumându-se la funcţia lui.
Oamenii din Apuseni pun eclipsele de lună pe seama vârcolacilor, care
ar fi un fel de dihănii. Aşadar, când are loc o eclipsă de lună, se spune că
vârcolacii muşcă din ea. Credinţa o găsim şi în satul Micherechi, unde oamenii
bătrâni susţin că zvârcolacii se fac din moroi, adică din pruncii care au murit
astăzi

nebotezaţi.

Imaginea vârcolacului-balaur, care înghite luna, o găsim şi în mitologia
maghiară, spre deosebire de alte provincii româneşti, în care sub numele de
vârcolac descoperim o formă de Iicantropie (omul care se transformă în lup).
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2.2.2. DUHURILE RELE. PERSONIFICAREA BOLILOR
Duhurile rele sunt, potrivit mentalului rural, forţe malefice imateriale,
care la contactul cu omul îl îmbolnăvesc.
Fără formă precisă, ele pătrund prin cele mai mici orificii. pentru a
ajunge la om ca să-i facă rău. Bătrânele din Micherechi credeau că „duhul cel
rău să /ăce muscă, să /ăce păianjen, să /ăce

ogar, şi tntră pă la femeie şi cu
copiii cii micuţ. Dtrt-ace să sI1eu bătrtmle şi-i boteze. Dacă l-o
creştinat, l-o botezat, atunce n-o avut aşe putere şi s-apropie. "

aşte strtcă

Inventarul practicilor de apărare include în afară de botez, şi alte mijloace
magice, care s-au dovedit eficiente în protejarea membrilor comunităţii. Femeile
pricepute foloseau, pentru a ţine duhurile rele la distanţă, puterea unor plante
sau ingrediente cu puteri magice.:,, Ţtneu şi tămtie aşe la pat. u.i la belciu

prunculw; că şi nu să apropie duhu cel rău.la belci o tiit fost.Să pute apăra
cu greu, că dară musca şi paian;inu să puteu băga şi pă cheie uşii.Să puteu
băga şi-n copita calului. Strtcă calu, apoi i'n iştălău stri'că vaca, ,1poi ieşe iar
afară.Coacee puneu ai şi la iştălău, şi tăm!Îeu.Coacee o stropit şi popa cu
cruce pin căs şi ptn iştălău cu apă sfin,ti'tă ca cu aciie n-are putere duhu cel
rău."

Rol protector avea şi crucea ferestrei, cercul magic, în cazul ritualurilor
circumbulatorii, cuţitul, prin puterea fierului, sarea etc.
Tot referitor la duhurile rele trebuie să spunem că, în măsura în care
oamenii muntelui şi ai câmpiei mai apelează şi azi, în caz de boli, la descântece
speciale, ei continuă să accepte implicit credinţa că fiecare boală este produsă
de un duh rău, numit cu numele bolii :Bubă, Sclintit, Junghi, etc.
Descântătorul, pentru a putea vindeca, este obligat să recunoască boala
Numind-o, el o exorcizează de fapt prin putere:i cuvintelor, a gesturilor rituale
şi a instrumentarului
magic, pe care îl utilizează.
În această logică ancestrală, cel care îşi sclinteşte mână se întâlneşte de
fapt cu „Sclintitu", care îl izbeşte şi-l loveşte, încât vindecarea nu se poate face
decât prin Descântecul de Sc\intit. O variantă a acestuia ne-a fost comunicată de
Traian Giurgelea din Avram Iancu:

„Gheorghe o mărs pă cale, pă cărare
Şi s-o nta,nit cu Sc/Jntitu i'n cale
Sclintitu sclinti, mâna dreaptă o izbi, o lovi
El să cânta să văeta
Maica Sfăntă alerga
Cu poalele sufulcate
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Taci, Gheorghe,
Nu te cânta, nu te văieta,
Că mâna se va lega,
Os cu os,
ptele cu ptele,
,..
,.. - ,,
vana cu vana
În cazul bubelor, din cauza marii lor varietăţi, descântătorul trebuia să
le numească pe orice siguranţă toate. Ba mai mult, ca să fie sigur că a numito şi pe cea de care trebuie omul vindecat, el specifică „de 99 de feluri" sau „de
99 de neamuri",după cum vedem în Descântecul de bubă cules de la Dărău
Lenuţa şi Mitru din satul Tisa, în anul 1977:
„A plecat Gheorghe şi fn cale
S-a 1i1tâlnit cu 9 păreri de rău
În 99 de feluri.
De eşti bubă galbenă, bubă vanătă, bubă noagră
leşi din ceeri capului
Din faţa obrazului
Că bolnavul nu mai poate
Nici să cine
Nici să s-aline
Bubă de nu-i asculta,
Cu gura te-oi blestema
Cu cimbru te-oi afuma
Cu cuţitu te-oi tăia
În mare te-oi arunca".
Faţă de acesta, varianta din Micherechi este mai completă, semn
mai bine conservată în timp:
.. Dă eşti bubă,
Dă eşti zgaibă,
Dă eşti franţă,
Dă-i luparn1jă
Dă eşti

spurcat

Dă-i răsură.Dă-I

99 dă tipuri
În 99 dă feluri Nu te coace,
Nu te face,
Ce napoi te-ntoarce,
Că cu cuţftu-mpunje-te-01:
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că

a fost mult

Cu aburu sufla-te-oi,

În fundu mării arunca-te-oi
Acolo şi pten;
Ca raua dă soare
Ca scopitu su picioare.

Eva

şi trăsară curată, luminată,

Ca Dumnezo cînd u-o dat.
Nimic nu i-o fost,

Nimic

şi

nu-i fie,
veacu dă vecie.
Dăsdntecu-i dă la mine,
Leacu dă la Dumnezo. "

PÎnă-n

Un loc aparte în grupul bolilor îl 0cupă ciuma şi holera, epidemii
care au bântuit în trecut.în mai multe valuri ţinutul. şi care au rămas adânc
imprimate în memoria tuturor satelor. În cazul lor tratamentul este mult mai
complicat, presupunând ritualuri circumbulatorii la hotarul satului şi cămaşă
exorcizantă fiindcă, mai ales ciuma, a fost imaginată ca femeie, ce putea fi
amăgită să iasă din sat cu această cămaşă pusă între hotare.
În mitologia maghiară şi în cea slovaca a zonei, ciuma este reprezentată
de asemenea sub forma unei femei - ciumă = femeia neagră, imaginarul
identificând - o cu moartea, care este şi ea de gen feminin.
Conform mentalului colectiv maghiar, satul nu poate scăpa de această
boală decât cu întrebări încuietoare.
Dacă imaginarul românesc a pus în spatele fiecărei boli un duh rău,
maghiarii din zonă au personificat epidemia sub forma unui copil îmbrăcat în
cămaşă lungă albă, care luat din drum de o căruţă este băgat în sat.(VARGA.
1877, 38-39)
O realitate similară descoperim şi în cazul mitologiei slovace, unde
boala în general este personificată în acel bet'ah care pătrunde în om. Etnologi
slovaci consideră cuvântul ca fiind un împrumut din românescul beteag
.(KRUPA,1987, 166).
În plus tot în mitologia slovacă mai descoperim o fiinţă supranaturală, acel
host'ec (vizitatorul) care nu este altceva decât personificarea reumatismului.
Această percepţie mitică a bolilor explică comportamentul comunităţilor
rurale, care nu se tratează ci se răfuiesc pe cale magică cu un rău, pe care
încearcă să-l învingă,adică să-l scoată din om.
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2.2.3. MOARTEA
În legătură directă cu bolile şi cu epidemia, un alt temut personaj, care
bântuie satele, este Moartea. Mentalul popular al zonei o imaginează ca pe o
femeie bătrână, înveşmântată în negru, care îşi face apariţia pentru a lua pe
cineva. De cele mai multe ori nu este văzută decât de cel vizat. Dar potrivit
aceluiaşi mental popular este simţită de animale. Câinii încep să urle într-un fel
anume, anunţându-i prezenţa. Atunci oamenii ştiu că a venit moartea să ia pe
cineva. După cum îşi aminteşte Ondrej Lopusny, ca să amâne momentul, slovacii
pe uşa casei bilete cu
din Totkomlos obişnuiau mai demult să pună
textul: "Moarte nu veni a::.i, vino mâine.

2.2.4. DRACUL
Un contact considerat deosebit de malefic în această lume ţărănească
este cel dintre om şi diavol ( dracul), fiinţă din altă lume, în care mentalul
colectiv a concentrat însăşi esenţa răul. Indiferent de nume care i se dă şi de
limba în care este numit (drac, ărdăg, cert), dracul este omniprezent în imaginarul
tuturor acestor sate.Ca opusul lui Dumnezeu, el este, de altfel, în acest univers
construit pe opoziţii, indispensabil.
Ca unul care poate lua orice înfăţişare, dracul apare în naraţiunile locale sub diverse înfăţişări. Fie la comandă, fie din proprie iniţiativă, el îi face
rău omului, cu care se întâlneşte, încât cel mai bine e să nu-l numeşti şi să nul întâlneşti.
Îl găsim, cum am văzut deja, ca slujitor conştiincios al vrăjitoarelor,
activat, nu odată, prin ritualuri satanice, dar şi ca o prezenţă nocturnă, adeseori
nevăzută, care bântuie satul, pentru a pătrunde în om şi al demoniza.
Contactele oamenilor cu această fiinţă, în ciuda spaimei pe care o produc, sunt
considerate de naratori fireşti, dracul fiind şi el un fel de locuitor clandestin al
satului.
În timpul când îşi făcea stagiul militar, Traian Giurgelea din Avram
Iancu a trăit personal o asemenea experienţă , în care necuratul li s-a arătat
soldaţilor sub forma unui câine: 'V fost vinit on cânoc alb.Pă inde o trecut tăt

o dărâmat. Iacătă-I că vine. Vine la noi. On câne. Trăjem tă,( doară Îl nimerim
cumva. Şi n-o avut nimic, până o făcut tămâie pă /avă. Acela o fost dracu".
Satele de câmpie sunt pline şi ele de poveşti în care câte un consătean
s-a întâlnit cu
Necuratul. De asemenea fiecare localitate şi-a avut propriile case sau sălaşe
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stăpânite

de cel necurat, care au fost inventariate cu grijă de comunitate ca locuri

rele.
Dintre tehnicile de apărare contra necuratului, cele mai eficiente sunt
considerate crucea şi rugăciunea. Chiar şi în basme, unde diavolul este un personaj
familiar, oamenii, ca să se păzească, îşi fac cruce şi cu limba.
Dracul a fost materializat de imaginarul popular în reprezentările
teatrale populare, cu coarne, îmbrăcat într-o piele neagră de animal.

2.2.5. STRIGOIUL MORT
După

în altă parte a lucrării, cuvântul strigoi are în limba
el referindu-se atât la strigoiul viu, care este, cum
am văzut deja, un om demonizat, cât şi la strigoiul mort, care face parte din
grupul fiinţelor venite din altă lume.
Între cele două reprezentări există o legătură, mentalul popular
considerând că, la moarte, strigoiul viu se transformă în strigoi mort.
Cei, care spală mortul, îi recunosc, după coadă, şi anunţă familia, că
se va întoarce.Aşa a aflat şi Aurelia Moholea din Pecica că „mătuşa lu Jem; /11
Cruceanu" a fost strigoaie vie:"/o am avut caz dă acesta dă am spălat o femeie
ş-o avut coadă. Da, o avut coadă... Pă mătuşa lu Jem: /11 Crucea1111. Ş-atunci

română

o

cum am

arătat

dublă semnificaţie,

când o murit io n-am ştiut că ce-i până când am intors-o ş-am spălat-o.
Atunci am văzut că ea are codiţă. Ş-atunci m-or adus un cui şi dasupra
lumânării l-am ars şi l-am băgat." (HEDEŞAN,1998,141)
Dar grupul celor care nu-şi găsesc liniştea şi ies din monninte nu se
la strigoii vii sau la vrăjitorii care plătesc pentru faptele lor rele făcute
în viaţa. Acestora mentalul popular le-a adăugat şi pe cei, care au murit de
moarte nenaturală, înainte de vreme, sau la înmormântarea cărora s-au făcut
greşeli de ritual. Nici aceşti morţi nu-şi găsesc liniştea în mormânt şi se întorc
„acasii', bântuind noaptea uliţele satului şi casa, în care au trăit. În Micherechi
se consideră că „mortu dacă vine napoi îi strîgoi. Vine cu lipideu în spate."
Asemenea tuturor duhurilor malefice el încearcă să intre în casă, spaţiu familiar,
iar cei din casă se tem că a venit să ducă pe cineva cu el.
Imaginarul zonei a produs numeroase poveşti cu strigoi. În toate cazurile,
naratorii încearcă să convingă că întâmplările sunt adevărate, trăite, dacă nu de
ei personal, cel puţin de o rudă sau de un cunoscut.
O asemenea întâlnire nocturnă cu un strigoi a trăit Viorel Neag din
Măgulicea, când era de 11-12 ani .Fiind bolnav şi trebuind să i se facă injecţii
din 6 în 6 ore, a plecat noaptea la 12, cu mama şi cu sora lui de 15 ani, la o
rezumă
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femeie din sat care ştia să facă injecţii. Drumul trecea pe lângă cimitir. Iată
relatarea celor întâmplate: "Şi mă duc. Nainte cu vreo 3-4 zile murise un om

aici la noi în sat. Ghiorgh1ţă l-o temat. No, l-or ţânut că umblă strâgo,; şi
i inmormantat exact Fn fâţa bisericii, cum îi biserica, el Fi chiar in fâţa biserici,;
la 15-10 m de la poarta dă la intrare. Trebuia să iau injecţia dân 6 in 6 ore
şi lu mama Fi era urât numai cu mine să margă, lua şi pă soră-me. Ş-am
plecat. Trăbuie să-mi deie injecţia la 12 noaptea. Când am fost lângă cimitir,
poţi să intrebi dacă crezi că mint şi pă mama, am văzut an cane la respectivul
care o decedat pă mormânt, alb cu pete negre. Stăte in cur. Acuma io cu soră
mea,fiind mai mici< Mami nu ştiu ce-i cu c.fo,Je acela>.Ea o ştiut ceva, o
:âs< Lasă, 011 câne o vinit oarecum în cimitir>. El 11-0 fost lucru curat ... o
fost dracu. D 'abia dă doi ani am aflat cine o fost.Mi-o zâs cineva< Mai, ce
am păţit ia, in urmă cu câţiva am; când mă dau jos pă lângă biserică,uită ce
c1/l1 văzut>. <Şi io am văzut>, zâc."
Totuşi,

în satele de la poalele Apusenilor, pe care le-am cercetat, strigoiul
este moaşa Fatica din Vidra.
Traian Giurgelea din Glemea susţinea că mama Faticăi a fost bosorcă
şi că venea noaptea în patul unor bărbaţi.
La rândul ei, Fatica apare ca un personaj straniu: o femeie în vârstă
care umbla „numai in haine roşii şi rozii' şi care, după ce a fost îngropată,a
ieşit din mormânt şi s-a plimbat în văzul oamenilor din trei sate.
Prima care mi-a povestit despre Fatica a fost Iuliana Zoica din Avram
Iancu: "O fost una dă la Vidra, una Fatica. /eram ia măritată cand s - o de

referinţă

ntamplat asta. O tân ia minte că mărsăm la Hă/magi cu cocia, că nu iera pă
atunci măşină, mărsăsăm la Hă/magi cu cocia cu bărbatu meu şi iei m-o
arătat-o, io n-am cunoscut-o şi iera ie bătrană şi umbla tă cu cârpe roşii şi
rozosine şi cu poale, ie făt cu poale umbla, n-ai vazut-o umblând cu rotii
numa cu poale. Şi io zâc< Cine-i asta?>Zâsă:<Auzâtai tu vorbind muienle
dă Fatica ?> < Am auzât>zâc< da n-am văzut-o niciodată>. <No aiasta-i
Fatica>. Meije şi ie cătă Hă/magi. Zice că pă când o fost mai amu, mai in
varstă, ar fi fost făcând nevestile să ptiardă pruncii şi d-acea cred că n-o fi
avut loc(in pământ).Ş- umblat. Asta o umblat.Şi ziua la amniază.Că asta nui dă mult, da o umblat.O fost unu, an fiecior acum dân sat dă la Vidra. S-o
dus cătană şi o vinil noaptea in permisie acasă. O vinit cu trenu, şi cum o
ajuns la Vârfunle, la gară, 1s 5 km până la h şi când s-o băgat pă uşe măsa
şi tată -so ice d' apu nu-ţ fu urât să vini in puterea nopţi?. Nu,
că vmu cu
Fatica. Aşe o fost temat-o. Numa s-o uitat unu cătă altu şi n-o mai zâs nimic
până in zâuă. S-or temut, că să infhcoşează, că i or ştiut că ie umblă strâgoi.
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Şi

muiere ca muiere, nu câne, nu nicicum, şi o fost vinind şi o fost
vaci în grajd pană când o fose umplând pă dimineaţă grajdul
dă făn şi o fost băgând vacile în grajd, şi o fost ducând vacile in pădure. Şi
ie o fost îngropată. Sigur că or îngropat-o, da probabil 11u o primit-o
pâmântul."
o fost

aşe

băgând făn pă

Lenuţa Ghilea, de 35 de ani, din Măgulicea îmi explica că şi socrul ei.
Ghilea Valer, a întâlnit-o pe Fatica pe drum, când venea împreună cu vărul sau
Leica ( Ghilea Aurel, cu căruţa din jos. Lenuţa a ţinut să precizeze că Fatica a
cerut să fie înmonnântată cu muzică, ,,ca baptiştii"
Viorel Neag de 25 de ani, din Măgulicea, avea propria lui poveste
despre înmonnântarea Faticăi: "Era un bătran aici in sat, care o săpat la

cineva o groapă, şi zâce că , o mers la groapă, şi milică mea ştie treaba asta,
ie ştie mai bine ca mine, o mers la groapă şi după ce o ingropat-o pe respectiva.
s-o trezât că din monnânt, deci or fost 3, or fost 1-3-5-7 -9 . deci sii nu fie
cu so,( gropaşi; când o începtu să infunde groapa s-o pomenit cu un iepure
că iese d-aici dilltre ei, dântră noi iese d-aic1 on un iepure zâua la amnează
şi o taie spre casă unde-i mortu .... No un iepure. Or infundat p,i mon, or
astupat groapa, or pus coroane, treburi ... O vinit acasă la pomană, cum să
spune.No după ce-l inmonnântează să pune pomană, băutur;i mâncare nu
stiu ce.Cineva o mărs în pivmjă, în podrum cum spunem noi, că acolo a fost
platourile cu cozonacii şi colacii" să-le ducă. Respectiva muiere, co fost muiere.
o fost în picioare pă masa cu cozonaci.O fost dansând acolo. Asta o ieşit
afară, nevestele astea ce or fost. Auă/eu. Fatica o fost în pivmjă p/i cozonaci.
Când s-o dus oamenii mai mul/, 10-15 oameni 5-or uitat in pivmjă nu. Minţăsc
muierile astea.Când o fost la o săptămână altu caz... ".
Referitor la întâlnirea moartei Fatica cu tânărul soldat, care de data
aceasta ar fi fost din Groşi, Viorel oferă o variantă similară cu cea povestită de
Iuliana Zoica din Avram lancu:''.4sta nu-i minciună is lucruri adevărate.A

venit unu d-ado dân satu vecin, unu Tiron Ghilea, îs 6 km, p-aici pă vale
direct. O venit dân annată. El o fost dus în annată dă toamna şi o venit
pnmăvara în conced N- o ştiut că o murit cutare, Fatica.Deci el o venit. So dat jos dă pă tren. Fatica o fost în gară. Bătrana, că o fost bătrână dă 65
dă am; o fost vecină cu el.Fatica o fost în gară.<Bună sara>.<Buna sara>,
nu ştiu ce.<No vii dân annată>, l-o întrebat. ?<Da, vin>. <No hai să merem
împreună>.le moartă di trii" luni-două luni.Io am cunoscut-o în persoană. Ş
o vinil, p-aici, pă unde îti arătai. O vinil. Nană Fatica, nu meâ acasă? Nu,
mă duc la Groşi. Soldatu o fost dân Groşi şi ie o avut frate în Groş,; însurat.<
Mă duc până la frate-meu în Groşi>,o zâs.< No bine,merem împreună.>"
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Transferând subiectul în câmpie, descoperim şi aici un repertoriu local
de strigoi şi poveşti legate de aceştia.
În Pecica, potrivit listei de strigoi a Persidei Ponta, unul dintre cei care au venit
acasă, după de au murit, a fost Sabin, cel însurat cu Saveta, fata lu Tutali dân
Cocota. Altul a fost „ a lu Marţ Sara7 , dan celălalt toltiş, care mai mult dă on

an o vinit O avut doi copii. Dacă o lăsat geamul dăschis să vadă copii nu
făcea nimic. Dacă nu, să băga până 111 lontm După on an şi ştiu io cât no mai vinit.".
Dar la fel ca în satele ce ţin de comuna Vârfuri, şi în Pecica, când vine
vorba despre strigoi, existată un strigoi de referinţă, în persoana lui Vasile
Gladiş, mort prin spânzurare în anul 1992.
Acesta, potrivit vecinilor, a venit acasă, noapte de noapte, vreme de 6 săptămâni,
producând o adevărată psihoză în familie şi pe strada lui.
Letiţia Barbu, care la moartea lui Glaaiş avea 39 de ani, sintetizează în
relatarea ei toate zvonurile auzite pe uliţa lor:"La câteva za,e după ce 1-o-

nmormantat s-o auzât că vine acasă noaptea şi hrăneşte iosagu, dă la cai
numai făn dă tnfoi şi ei n-aveau aşe ceva, da să videa scuturat p-aco/o pân
gra;d şi... numa trăbuie adăpate.Nu mai ma11ca nimic iosagu ... Tăt iosagu era
hărănit, numai apă le mai dădea, că numai durmeau. Şi zâcea că să uitau
dan cameră familia, copiii şi nevastă-sa şi Îl VJdeu. Şi zâce că ierau doi pitici
după iei, Îl ajutau probabil.Şi tot făcea gălăgie, tot timpu. După ce termina
cu lucru ce-avea de făcut, bătea pă fiere şi zuruia şi hodorogea.Şi pă bicicletă
l-or văzut, că vinea cu bicicleta acasă.Da numai familia-/ videa, nime nu-l
vedea ... Acum nu ştiu dacă-l videau şi alţii..Şi" ea o zis, o povestit vecinile, că
o fost dusă la sălaş şi o gandit că acolo poate să doarmă.Şi nici acolo n-o
putut dormi. Zâce că i-o rădicat plapuma ca şi când s-o pus În pat... Şi-o
cotat cu mâna şi n-o găsit nimic." (HEDEŞAN,1998, 255-256)
În anul 2004, la 12 ani de la moarte, strigoiul este încă prezent în
amintirea pecicanilor. Persida Ponta susţine că Vasile Gladiş ani de zile a venit
acasă: "A lu Gladiş. Ăsta d-aici... câţva ani dă za,e o vinit acasă. Şi o fost
păzât

locu
spânzurat.

şi tăt

Şi

o v,nit. Nu mai ave
n-o mai avut odihnă. "

treabă

cu iei numa cu cocia. Asta s-o

În mitologia slovacilor din zona de frontieră găsim aceeaşi credinţă că
există morţi a căror suflete se întorc acasă.
Acesta este motivul pentru care, membrii familiei mortului, nu trebuie să-l
regrete prea mult şi să plângă după el, fiindcă mortul nu şi-ar mai fi găsit liniştea
în mormânt şi s-ar întoarce acasă .
De asemenea slovacii din Totkomlos cred dacă mortul a lăsat în urma
sa un lucru neterminat se va întoarce să-l termine.
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La fel se întâmplă şi dacă familia a uitat să-i pună în sicriu lucrul
preferat. Oamenii din Totkomlos povestesc că un mort s-a întors acasă penim
că ai lui au uitat să-i pună cu el portretul (KRIJPA, I 987, I 96 ).Despre un altul
povestesc că s-a întors fiindcă nu i-a fost mormântul îngrijit de familie.
Comunitatea slovacă crede că mortul care se întoarce ia fie formă de
om, fiind îmbrăcat aşa cum a fost înmormântat, fie apare sub formă de animal.
Un grup aparte de strigoi, pe care l-am întâlnit atât în mitologia
românească a muntelui şi câmpiei cât şi în cea slovaca sunt moroii, copii morţi
nebotezaţi care fie se întorc şi plâng acasă să-i audă mama, fie plâng în monnânt
pentru a fi botezaţi. De obicei aceştia sunt înmom1ântaţi fără cruce, la marginea
cimitirului, lângă gard. Românii din Micherechi cred că din moroi se fac
zvârcolacii.
Revenind însă la problema strigoiului în lumea satului, pentru a evita
transformarea mortului suspect în strigoi, îndată după moartea acestuia
comunitatea ia măsuri de oprire a procesului de strigoire. De obicei câte o
„babă pricepută' săvârşeşte diverse ritualuri care pot merge până la adevărate
practici de destrigoire.
Viorel Neag din Măgulicea explică nu numai necesitatea ci şi modul
cum se făcea acest ritual în satul lor : "Noi avem 1111 obicei. Când moare un
om şi să vede că-i mai dă dracu, deci un om mai rău, mai 1111 ştiu, s:i impungc,
înainte de a se înmormânta, în piept sau pân picioare, că zâce că dacă-l

Împunge nu poate dracu să să imbrece, să să facă strâg01: că-i ptielea spart,i,
dacă-l Împunje, şi când o intinde să o ieie păi el, să lă1jeşte şi să vede că-i
dracu şi nu-i omul respectiv. Aştea - s nişte lucruri adevărate".
Practici similare am înregistrat şi în Pecica, unde de asemenea pentru
a nu se întoarce, mortul era înfierat, adică înţepat după ureche cu ace.
Aceiaşi Letiţia Barbu povestea în 1992, la o lună după moartea lui
Vasile Gladiş, cât se poate de firesc, despre modul în care l-a înfierat Aurelia
Moholea pe acesta"Şi nană Aurelia o zâs că ie l-o scăldat. Aurelia Molwlea,
şi o zâs c-avea cod1/ă. Şi atunci zice că i-o bogat două ace-n ureche. că zice
c-aşa să Înfiară morţii şi după

aia i-a părut rău că o zis că trebuia să-i bage
cui În inimă, că după aia nu mai să-ntâmplă aşa ceva, să vin-acasă, c-o zis
c-o mai scăldat o femeie bătrană dân Cocota, care i-o băgat cui În inimă, şi
zice, numa ţiuia. Şi o zis că n-o mai vinit acasă. Că ş-aceea s-auzea că-i
strâgoaie. Şi acesta o fost strâgoi. No, aşe or vorbit. "
Dacă totuşi măsurile preventive nu erau suficiente şi mortul se întorcea
se impuneau alte metode de oprire a vizitelor nocturne.
Încercările familiei lui Vasile Gladiş de a-l face pe mort să rămână în mormânt

acasă
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a fi scoase dintr-un manual de destrigoire. În rt'.alitate, Draghina, soţia mortului
nu face decât să aplice sfaturile bătrânelor, care au înmagazinat experienţa altor
cazuri din sat, în care practicile săvârşite s-au dovedit eficiente.
Una dintre sfătuitoare este chiar Aurelia Moholea, femeia care era
chemată să spele morţii.
Mai întâi, Draghina e sfătuită de aceasta să protejeze casa magic, ca
mortul să nu poată intra:" Să intorci măturoiul cu spicele sus şi mătura la
casă,

.::âc,

că

altceva nu-i ce fâce.

Şi tămâiază şi

tu."

Cum măsura nu a avut efect, la o săptămână
sfătuieşte din nou:"Nu mai ai încotro, trăbă să mergi să

la
te

biserică să vină să fâcă feştanie. Şi după

ce-fi fâce

jumătate,

Aurelia o

vorbeşti

feştanie,

cu părintele
să vedem cum

-aşezi''.
Următoarea măsură

este postul întregii familii, vreme de trei zile,

unnată

de cuminicare.
Cum nici feştania, nici postul nici cuminicarea nu l-au oprit pe Vasile
să mai vină, Draghina s-a hotărât, sfătuită, de data aceasta, de altcineva , ,, să
meargă

la cimitir şi să ieie pământ după mormânt Într-un ciorap. Şi o
lui şi o piatră. Şi să le Învălească tăte laolaltă, să le lege laolaltă,
le /ape În Mureş. Şi atunci doară nu n,ai vine".

chimeşed-a

şi să

Totodată,

treme.

Bătrânele

familia aştepta „parastaşu/'dar se gândea şi la măsuri exdin sat sugerau dezgroparea: "zâc că trăbă să-l dăzgroape, să

cheme procuratura, să-l dezgroape, ca să i,adă că altfel nu pot scăpa de
el.Muienle bătrâne aşa zâc că s-o mai Întâmplat cazuri dă aştea şi trăbă să
cheme procuratura să-l dăzgroape şi să-l Împuşte, să bage furca-n ie/ sau aşa
ceva, că zice că-i transformat În drac."
Ultima soluţie, ne aminteşte de explicaţiile lui Viorel Neag cu dracul
îmbracat în pielea mortului.
Practica dezgropării şi mutilării mortului prin înţepare sau tăiere este
una veche în această zonă de frontieră. Ea apare menţionată şi în cartea lui
Varga din 1877, cu referire la un strigoi, care a îmbolnăvit vitele din sat: "Şi

acest strigoi este foarte supărat pe sat. L-au dezgropat şi l-au Întors În sicriu.
asta nu a folosit i-au Întors pe dos cămaşa şi i-au dat-o din nou pe el.
Dacă nici asta nu a fost destul l-au decapitat şi aşa mai departe. În final
dacă boala nu se oprea i-au scos mortului inima, au tăiat-o În 4 şi au arso la 4 hotare şi pn'n fumul de la inima arsă au dus cireada În sat. "(VARGA,
1877, 43).
Dacă

Cu toate că autorul nu specifică etnia celor ce practicau aceste tehnici
de destrigoire, cu siguranţă în povestea reprodusă este vorba despre români,.
Repertoriu de soluţii utilizate de aceştia fiind extrem de bogat.
442
https://biblioteca-digitala.ro

Traian Giurgelea din Avram Iancu îmi explica obiceiul de-a scăpa de
strigoi din satul lui.Aici, morţii. care nu-şi găsesc odihna. sunt legaţi de popă cu
slujbe: "( Familia 11.11)mergea cu popa la morminţi şi făcea rugăciune şi-i

lega, mai dădea prescuri la 3 biserici. "
Iulian Zoica din Avram Iancu poveşteşte. la rândul ei, despre cumnata
bunicii sale, care s-a întors din mormânt ca să-şi alăpteze copilaşul şi a fost
oprită să mai vină, cu gloanţe magice.
Strigoaia nu era alta decât soţia lui Betea Traian, fratele bunicii lui luli.
Aceasta a murit când copilul ei avea 6 săptămâni şi, după înmormântare, trei zile
la rând a venit acasă să-l hrănească: "Baba Îmi povestisă c;'i o murit aicea

cumnata ii, nevasta lu untiu, şi după ce o-nmonnântat-o sara o şi vinit. Cum
o avut iei căsuţă aşe cu tainaţ, cum o fost dă dămult or v;izut-o vinind ca o
oaie, tropotind pâ11 tâmaţ, şi cânii or bătut pă ie, că zâce baba că i s-o /i.Jst
cunoscut câmi când bat pă strago1; că nu bat ca şi cum pă om, bat nwi rar
aşe şi mai dăsăbit.Şi o vinit şi or auzât cum s-o dăschis uşa, cum o fost lampa
trasă jos, aşe amu o fost aşe ceva zare in casă da nu s-o văzut aşe bine, so tasat aşe ceva alb păstă leagăn la prunc, ş, cum s-o tasat ştiu că n-o mai
plâns pruncu.Şi s-o sculat d-ac/e, iară o scârţâit uşa n-apoi o ieşit pă uşc, no zas nime nimică şi atunci s-or uitat. S-or sculat tăţ la obloc ac/e la t;îmaţ
şi s-or uitat după ie cum o trecut cătă u/Jţă şi cânii tăt or bătut după ie şi
trii seri o vinil aşe şi atunci or făcut ac/o io ştiu cum, atunci or făcut cu
puşca să o puşte, cu sămânţă dă cânepă, şi tămâie şi câte or mai băgat acle
şi atunci numai o flacără aşe o făcut când o puşcat după ie şi dă atunci no mai vinil"
Interesant în cazul acestei relatări este nu numai modul de destrigoire
utilizat de munteni ci şi subiectul naraţiunii, fiindcă, cu toate că Iuliana povesteşte
despre o persoană concretă, din familia ei, o întâmplare similară am fost culeasă,
în urmă cu 20 de ani, de la Catiţa Balint din satul românesc Chitighaz din
Ungaria.
Chiar dacă localitatea nu intră în grupul satelor investigate (el se află în
apropiere de Aletea) considerăm util să reproducem povestea, ca argument
pentru unitatea acestei lumi rurale româneşti: "Zice că o fost o nevastă care o

avut prunc micuţ. Ş-o murit ie. Ş u-or ingropat, ş-o rămas pruncu micu,t. Şi
soacră-sa l-o dăicit. Tă cînta şi plÎnje. Zîce că s-o culcat bătrina. Odată vede
că aşe stă o lumină pă leagăn. Aşe o zare. Zice că ie vine şi dăde ţîţă. Mă
sa vine la prunc. Şi zice că atunce bătlina s-o sculat. Şi o zis că atunce ie o
tuşit. Zice că dă tni· uări o vinit şi ie tare s-o-nfricat. Zice că o zîs cătă uom
bătrina< Nevasta ta vine acasă şi adapă pruncu>. O zîs bătrina cătă iei
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<Ştii

ce să faci?Fă o frigare mare dă fer. Ş-o bagă>. Şi s-o dus şi zÎce că pcruce numai aşe o groapă o avut, ca cum ar ieşi on muşuroi p-acole. Ş
o băgat fn'gare ce dă fer şi pÎnă-i lume n-o mai v1'nit. "
Fngă

Comparând cele două poveşti spuse de persoane care nu s-au întâlnit
care au trăit în timpi diferiţi, în localităţi situate la mare distanţă, nu
putem să explicăm .asemănarea care există între ele decât prin acel imaginar
unitar, la care le-am referit şi în altă parte a lucrării.
Revenind însă la relaţia om -strigoi mort, maghiarii şi slovacii nu cunosc
aceste tehnici arhaice complicate de mutilare, la fel cum nu cunosc nici denumirea
românească de strigoi mort.
Maghiarii numesc această fiinţă mitică „mortul care se Întoarce acasă"
iar slovacii duci,.
Totuşi iau asemenea românilor unele măsuri preventive de oprire a
întoarcerii, în cazul morţilor suspectaţi că s-ar putea face strigoi.
Astfel, şi maghiarii credeau că, dacă moare o femeie care are copil
mic, ea nu-şi găseşte liniştea în mormânt şi se întoarce acasă la acesta. Pentru
a o împiedica obişnuiau să îi înţepe rochia cu spini.
La slovaci tehnica de oprire a întoarcerii era mult mai simplă. În
Totkomlos, cei din familia mortului obişnuiau ca, după înmormântare, să vină
acasă şi să se uite în dosul sobei, rostind următoarele cuvinte:" M-am gândit că
tu eşti aici şi tu nu eşti aici. "Oamenii erau convinşi că, dacă nu ar fi săvârşit
acest ritual, mortul s-ar fi întors.
Încheind prezentarea acestor reprezentări malefice pentru om, ne oprim,
în continuare, foarte pe scurt, asupra unor fiinţelor mitice cu funcţie justiţiară.
niciodată,

2.2.5.

JUSTIŢIARII

Acest grup înglobează atât fiinţele nocturne, malefice prin însă-şi timpul
în care umblă prin lume ( Marţ-Sara, Sf.Vineri, Caii lui Sântoader, Luţa) cât şi
grupul sfinţilor, coborâţi de imaginar din cer, pentru a pedepsi necredinţa
oamenilor ( Precup, Ilie).Toate au o funcţie corecţionară.
De la bun început însă se cuvine specificarea că, exceptând-o pe Luţa,
toţi ceilalţi justiţiari se găsesc în inventarul mitologiei româneşti şi sârbeşti.
Prezenţa lor în teritoriul cercetat este însă inegală, în unele sate fiind astăzi
aproape uitaţi, din cauza pierderii rostului lor în actualul gliaj spre modernitate.
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MARŢ

SARA

Faţă de marea mitologie românească, unde imaginarul a înzestrat-o pe
Sara cu o urâţenie şi o răutate exemplară, echivalentul local al acestei fiinţe
demonice nocturne este mai mult o prezenţă ascunsă, bănuită, temută. fără o
fizionomie precisă. Ea vine să pedepsească femeile ce nu respectă interdicţia şi
lucrează în serile de marţi, când ceasurile sunt rele.
De aceea în satul Măgulicea marţea nu se lucra decât până la ora 9.
Întrebată de Marţi sara, Milanca Cornea din Turnu spune şi ea că marţi seara
Marţ

,,nu-i bine să coşi; nu-i bine să faci asta, să faci aia. că te calcă Marţ sara"
Memoria satelor

româneşti

din Ungaria a conservat

interdicţii

similare

această zi:"Marţ sara dă la şasă nu să mai lucra nimic că ziceu că
vine Marţ sara, şi-l bate pă care lucră şi face rău cu iei Zice că să fâce muiere
Marţ-sara" sau „Marţ sara zÎceu că-i sara dracului. Stngo!le in marţ sam or
avut putere. Numa marţ sara să pute strica că acie o fost zÎuă răutăţită.( COLTA.

legate de

2004, 161)
În Micherechi era interzis până şi tăiatul părului .
Sofia Szretyko din Aletea considera că „marţa I{ mărg tăte lucrunle
aşe că

nu

fii

pă

dos,

nimic."

În sîarşit, în zona Apusenilor, în urmă cu 20 de ani mai circulau expresii
ca „Lua-te-ar Marţi sara" sau „Ducă-te Marţ sara''. aceasta fiind reprezentată
printr-o femeie bătrână şi rea.(ARĂPAŞ, 1982 281)
În nici unul din sate însă nu am găsit o imagine clară ale acestui personaj.
care s-a transformat într-o prezenţă mai mult schematică.

SF.VINERI
Tot o fiinţă justiţiară, plină de severitate, legată de anumite interdicţii
privind ziua de vineri, este în imaginarul românesc al zonei Sf.Vineri. Ca aspect
şi ca funcţii ea se suprapune perfect peste Marţi sara.
În ţinuturile de munte, în această zi nu se torcea, nu se cosea, nu se
făcea leşie şi nu se spălau haine. De asemenea nici săbăii (croitorii) nu lucrau
Era socotită o zi grea dar şi sfântă. În Avram Iancu, Iuliana Zoica zicea
că dacă torci, coşi, faci pită în cuptor în această zi atunci ,,înveli vinerea".
În Micherechi se crede că „dacă posteşti vinenle ţ-a mere bine şi
Dumnezo ţ-a ierta păcatele." Dar tot aici era interzis să pui vinerea hăizaşul la
casă fiindcă " numai păsănle s-or bucura dă iei şi şi-or face cuib acolo. "
Dintre interdicţiile legate de ziua de vineri, conservate de memoria românilor din
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Aletea

menţionăm: 'iw spăla că-i

rău"; ''să

nu

coşi că

face venm;· nu spăla chimeşi că-i da dă
nu-i face bine•:· ''să nu coşi că nu ti-i mărita"

(NEKULA,2001, 25)
În sfârşit, în satul Bodrogul Vechi, care aparţine azi de Pecica, Sf.Vineri
apare , în basmul Fata moşului şi fata babii, cules de Petre Ugliş -Delapecica,
în anul 1909, ca sfântă de gadini şi ca apărătoare a sălbăticiunilor.
Calităţile total diferite ale sfintei din poveste, faţă de cele ale justiţiarei care arde
şi opăreşte femeile din credinţele populare româneşti ale zonei, trebuiesc puse
în legătură cu Sf.Paraschiva- ţinută în 14 octombrie, când se îngroapă vara, şi
când pământurile erau luate în stăpânire de jivine- a cărei traducere vemaculară
a numelui este Vineri.
Maghiarii şi slovacii nu au, asemenea românilor, o reprezentare
antropomorfă pentru această zi, dar au şi ei numeroase superstiţii legate de ziua
de vineri.
Varga publică în cartea sa din 1877 mai multe asemenea superstiţii
legate de ziua de vineri pe care le-a cules în zonă , pe care le reproducem pentru
a oferii o imagine cât mai complexă asupra modului în care a funcţionat
mecanismul gândirii mitice proprie acestei lumi tărăneşti :"Cine râde vinerea
plânge duminica"(Aki penteken nevet, vasărnap sir); "Cine se Îmbolnăveşte
vinerea nici nu se mai vindecă (Aki penteken fekszik betegăgyba, tăbbe foi
sem kel "); "Pâinea coaptă vinerea rămâne nedospită'(
Penteken stitbtt
kenyer keletlen marad); "De la rufele spălate vinerea omul primeşte eczema'
(Penteken mosott ruhătol kititest kap az ember); "Cine Fncălzeşte pentru prima
oară pentru iamă vinerea aceluia Îi ia foc casa."(Aki penteken fot be eloszor
telire, annak leeg a haza); ,,Copilul care Începe să vorbească vinerea va fi
bâlbâit"(Amelyik kis gyerek penteken kezd beszelni,hebegb lesz.);"Dacă Anul
Nou începe cu vinerea acel an va.fi sterp" (Ha az ujesztendb pentekkel kezdodik,
az az ev termeketlen lesz .. ) (VARGA,1877,177-178)
Slovacii din Totkomlos cred şi în prezent că ziua de vineri este un
început rău. Ei nu încep nimic împortant vinerea, fiindcă nu au noroc în lucrare.
Nu se fac căsătorii, nu se intră în lan. Cositul se opreşte joia. Dacă copilul se
naşte vinerea, bunicul ca reprezentant al familiei nu merge să-l vadă decât
duminica, etc.

CAII LUI SÂN-TOADER
Slujitori credincioşi ai Sân -Toaderului, a cărui zi se ţine în prima
săptămână din post, sâmbăta, caii acestuia sau Sântoaderii, sunt coborâţi de
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imaginarul popular din grajdurile cereşti şi transformaţi în făpturi ale nopţii cu rol
corecţionar, justiţiar, Ei umblă pe uliţele satului, asemenea unei patrule, şi-i
pedepsesc, călcându-i în picioare până îi omoară, pe toţi cei care nu respectă
această primă sâmbătă din post închinată morţilor, şi fac şezători cu dans.
Dacă satele româneşti cercetate n-au păstrat în memorie poveşti
legate de marea cruzime a acestor antropocabaline( apar sub forma unor feciori
frumoşi cu picioare de cal) ce par să descindă din mitologia greacă populată de
centauri, toate şi-au conservat în tradiţii interdicţia de lucru, de petrecere şi de
umblat noaptea pe uliţă în această zi, de teama demonicelor animale mitice.
Ana Berbecar din Aletea explica în urmă cu 20 de ani această teamă
astfel: "Nu era slobod în săptămâna lui Sin-Toader să lucri nimic. Ne-am
temut dă calu lu Sîntoader. Vine şi-l spărie pă care lucră." (MARTIN. 2003. 126).
Aceşti demoni hipomorfi îi găsim şi în mitologia sârbilor din
zonă.Milanca Cornea din Turnu îşi aminteşte:"În Postu Mare, Ji1 prima
săptămână

era voie

dân Postu Mare, îi săptămâna lu Sân- Toader. Cand ieram fete nu
facem lucru dă mână că ne călca Sân-Toaderu cu calu. "

să

LUŢA

Asemenea Sân-Toaderului românesc, asupra căruia vom reveni, şi Luţa
din mitologia maghiară este o stăntă păgână (DOMOTOR.1981,99). cu un
echivalent în calendarul catolic îne persoana Sf. Lucia, ţinută în ziua de 13
decembrie. Faţă de această stăntă, care îşi are propria reprezentare consacrată
de biserică şi biografie, Luţa este o fiinţă demonică, imaginată de maghiari în
chip de femeie-bosorcă, ce are pe cap un ciur, este îr:ivelită în cearşaf şi ţine în
mână lanţ, sucitoare, sau lingură de fiert.
Tradiţia maghiară spune că Luţa îi supune la anumite probe pe copii şi
pe fete . În trecut se credea că ea controla torsul iar de ziua ei funcţionau o serie
de interdicţii.
Această reprezentare malefică a Luţei nu este proprie numai maghiarilor
fiind prezentă şi în mitologia slovenă, croată, ceho-moravă şi slovacă.
Totodată, sub multe aspecte, ea se apropie de demonica Marţi sara
din mitologia românească, cu care de altfel este şi comparată de mitologii
maghiari. (DOMOTOR,1981,100).
Din ziua de 13 decembrie ( ziua Luţei) maghiarii şi slovacii din zonă
obişnuiau să facă „scaunul Luţei" , de pe care, conform tradiţiei puteau să vadă
bosorcile în seara de Crăciun.
În ceea ce-i priveşte pe slovacii din Totkomlos ei au păstrat în memorie
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nu atât poveştile despre intervenţiile justiţiare ale Luţei, cât mai ales interdicţiile
legate de această zi.
După calendarul vechi in această zi „se răsucea iarna ", începea să
se lungească ziua. Era interzis să torci, să coci, ca nu cumva să coci, să torci
curul găinilor, fiindcă n-ar mai fi putut oua. Trebuia dimpotrivă să speli, să rupi
zdrenţe, să cureţi pene, ca să se lărgească curul găinilor şi să dea mai multe ouă.
Femeile nu mergeau pe uliţă, la vecini, ca să nu-şi piardă casa norocul .Pe cei
care nu respectau interdicţia de a sta acasă îi loveau cu băţul şi îl considerau
bosorcă. În trecut bărbaţii băteau, în cuibar, găinile la cur, ca să dea ouă .
Între cele două războaie mondiale, în localitate încă mai exista obiceiul ca, de
ziua Luţei, copii să meargă cu uratul pe la casele oamenilor. Ei urau în versuri
pentru noroc, pentru sănătate, pentru sporul animalelor din gospodărie, pentru
curtezani la fete, pentru ca feciorii să fie doriţi.
De asemenea, de ziua Luţei fetele încercau să-şi cunoască viitorul soţ.
Ele luau 13 bilete şi pe 12 scriau numele unor feciori necăsătoriţi. Aşezau biletele
sub pernă şi până la Crăciun în fiecare seară scotea un bilet. Numele aflat pe
ultimul avea să fie numele viitorului soţ.Dacă biletul era gol însemna că nu se
va mărita în acel an.
Tot de la ziua Luţei până la Crăciun sau la Bobotează oamenii nu
mâncau nimic păstos ca să nu facă bube.
În sfârşit, în acest interval de timp, se făceau diferite previziuni legate
de anul care va veni şi chiar calendarul de bucate, pentru a şti dacă noul an
va fi roditor în grâu. (KRUPA,1996, 207-208)

PRECUPU
Sfânt din panteonul ortodox, Procopie a fost inclus de imaginarul popular romînesc în rândul justiţiarilor, una din funcţiia lui, cea mai temută, fiind
aceea de a-i pedepsi pe cei ce-i nesocotesc ziua şi lucrează.
Ţinut în miezul verii ( 8 iulie) în special de comunităţile din ţinuturile
de munte ale judeţului Arad, Precupu cum este cunoscut în zonă, asigură
coacerea semănăturilor. Se spune că „Precupu pricopeşt&', adică face să dea
în copt semănăturile de primăvară.(OLTEANU, 2001, 31 l)
În cazul nerespectării sărbătorii, el poate trimite grindină sau incendii
pârjolitoare, trăzneşte parul de grâu sau căpiţa de fân adunată în această zi.De
aceea este considerată „o sărbătoare foarte pen"cufoasă pă timpu secerii".
Iuliana Zoica din Avram Iancu cunoaşte un asemenea caz, în care un
preot de la ei din sat n-a vrut să ţină Precupu, obligându-i pe oameni să lucreze
şi batjocorind teama acestora de blajinul sfănt. Supărându-se, sfăntul ia aprins
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aprins preotului snopii de grâu lucraţi de ziua lui : "O vi11ir on nor dă ploaie.
da nu 011 nor mare, numa aşe on noru.~ şi când o trăznit tăt o ars grâu dii
la popă''.
În mitologia câmpiei din zona de frontieră, funcţia Precupului a fost
transferată Sf. Ilie, cu care de altfel are multe elemente comune.
Maghiarii şi slovacii nu au în mitologiile lor un echivalent pentru Precup.
Totuşi şi la slovaci există un Sfânt Vitus, ţinut în 15 iunie, a cărui ploi distrug
cerealele.( Vita- beda iita)
SFÂNTUL ILIE

Patronul al verii, al arşiţei, al tulburăriior meteorologice. Sântilie. cum
este el cunoscut în lumea satului, reprezintă ipostaza creştină a arhaicului zeu
al furtunii. În mitologia românească a zonei ocupă un loc aparte printre sfinţii
justiţiarii. Este imaginat umblând pe cer cu o căruţă de foc. Puterile lui se
activau în momentul, în care ziua îi era nesocolltă şi se lucra. Cei care nu ţineau
seama de interdicţii erau trăzniţi sau păgubiţi prin arderea recoltelor, prin
răsturnarea căruţelor.

Atât oamenii de la munte cât şi cei din satele de câmpie cercelate
consideră ziua aceasta ca o ,,;:i grea", în care nu era voie să lucrezi la câmp.
În urmă cu două decenii Mihai Radici din Micherechi explica: 'Nu sci
lucra în zua lu Sîntilie, că atunce tădauna iera vreme gre. Trăzne şi luljera.
O fost înt-on an că o fost vreme bună la SîntJ/ie. O gândit oamenii că tă ş
or fâce lucru. Trii cocii s-or îmburdar î11 zua acie, numai in u/Jţa noastă.Pedig
n-o fost vreme gre. Adecăte tă bine-i şi nu lucri la SîntJ/ie. ·•
(MARTIN ,2003, 164)
Ecaterina Tereten din Pecica mai povestea, în 2004, că, în această
localitate, mai demult,înainte de colectivizare, ,,oamenii nu lucrau dă Santi/ie
că le-o fost frică să nu-i ardă. "
Maghiarii şi slovacii nu au reprezentări mitologice pentru acest sfânt.
Există însă la slovacii din Totkomlos credinţa că Sf.Jakab (Jakuba), ţinut în 25
iulie, care „desface bobul de grâu", stârneşte mari furtuni.

2.2.6. ALDUITORII
Următorul

grup de

fiinţe,

care

populează

mitologia acestei zone,
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ş1

care,

potrivit imaginarului

coboară

pe

pământ

pentru a-i ajuta pe oameni, sunt cei care

.,alduiesc".
Din acest grup fac parte „sfinţii b1.ani": Sf Teodor,
Sf.Nicolae, Sf Ignat şi Maica Domnului.

Sf.Gheorghe,

SFÂNTUL TEODOR
Înscris în calendarul bisericii ortodoxe ca Sf Teodor Tiran, şi ţinut de
biserică în 17 februarie, Sân-Toaderul din imaginarul popular, are totuşi prea
puţine legături cu sfântul al cărui nume îl poartă.
Sân-Toaderul este ţinut, cum am văzut când ne-am referit la caii săi, în
prima sâmbătă din post, iar ziua sa a fost la ongini o veche sărbătoare păgână,
închinată unei divinităţi agrare cu însuşiri cabaline, celebrată la ivirea primelor
semne ale primăverii.
Săptămâna lui Sân-Toader începe imediat după Lasata secului de Paşti,
când. se spune, că sfăntul coboară pe pământ şi deschide noul an agrar, cu
forţele lui germinative. Asocierea acestui sfănt păgân cu calul pe care îl călăreşte
se datorează vechiului atribut al acestui animal de „purtător de fertlfitate" sau
de „purtător al duhului vegetaţiei"
Acestă săptămână patronată
de Sân-Toader şi supravegheată cu
severitate de slujitorii săi, la care ne-am referit deja, este, sub aspect calendaristic,
un timp în care soarele stă în cumpănă iar natura, încă netrezită, este vulnerabilă,
în care se pot întâmpla lucruri rele, încât sunt necesare anumite ceremonialuri
şi practici magice de înnoire şi protecţie.
O credinţă genealizată în acest areal este aceea că Sân-Toderul, fiind
patronul cailor, are puterea miraculoasă de a face să crească părul frumos,
asemenea cozilor cailor săi.
Pentru aceasta este necesar un spălat ritual al părului, în sâmbăta lui
Sân-Toader, dimineaţa devreme. În timpul spălatului este invocat sfântul:

Toadere Sântoadere
Creşte părul fetelor
Cât îi coada iepelor"
„

Spălatul

ritual îl găsim practicat atât în satele româneşti de munte cât
şi în cele de câmpie.
Sârbii îl practică şi ei. Potrivit Milancăi Cornea din Turnu, aici fetele se spălau
vineri seara pentru ca sâmbăta să le găsească curate. Chiar dacă în unele sate nu
se spune explicit, acest spălat de Sântoader are o funcţie purificatoare, de
curăţire la ieşirea din iarnă.
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Aşa cum am arătat când ne-am referit la caii săi, de săptămâna SânToaderului se leagă şi anumite interdicţii de muncă, pentru ca oamenii „să fie

sănătoşi

peste an, să lucreze cu spor
le dea caii ln pari':

toată

'vara,

să aibă

cai

sănătoşi~

sii nu

În plus, în unele localităţi de la poalele Apusenilor, în această zi. dimineaţa
înainte de răsăritul soarelui se fac anumite practici de magie premaritală. cunoscute
sub numele de „ trude. "
Mitologia maghiară şi cea slovacă nu au un echivalent pentru acest
arhaic zeu travestit în sfânt „aducător de feailitate naturii şi de fh11nuse,tc
fetelor."

SFÂNTUL GHEORGHE
Înrudit cu Sân-Toaderul în multe privinţe, Sân-Georgiu este considerat
de români „sfântul cel mai mare peste câmpuri, patronul ,·itelor". Este ţinut
în 23 aprilie, zi considerată, în multe ţinuturi româneşti . .. clip de pri111ă1 ·,mi'.
La fel ca şi în cazul Sân-Toaderului. şi în ziua de Sf.Gheorgh1e.
sărbătoarea creştină s-a suprapus peste una arhaică. păgână. în care era celebrat
un al zeu al vegetaţiei, protector al vitelor.Potrivit tradiţiei, el „scloboade sem"
şi porneşte muncile agricole. De aceea, de ziua lui, în toate localităţik investigate, românii şi sârbi perfonnează o serie de ritualuri menite să asigure recolte
bune şi animale sănătoase: udatul cu apă, urzicatul.
În satul Micherechi, după ce feciorii udau fetele, le loveau peste cap
zicând: " Dumnezo-,t deie noroc' sau „Iţi fie dă bine·: Fetele se simţeau
onorate şi îi cinsteau pe feciori cu vin şi gogoşi.
În ţinuturile de munte, acum se scoteau animalele la păşune şi erau tocmiţi
păstorii.

Legat de această zi, românii cred, că busuiocul semănat de Sân-Georgi.
e bun de dragoste.
În noaptea de Sân-Georgi se activau, potrivit imaginarului popular, puterile
malefice, încât lumea satului era bântuită de strigoi şi duhuri rele.Împotriva lor,
în toate localităţile cercetate se puneau la porţi, la ferestre şi la uşile caselor şi
grajdurilor crengi verzi de fag (la munte), usturoi, rug şi urzici(la câmpie),
menite să ferească oamenii şi animalele de stricare.
Ecaterina Teretean din Pecica explica: "Să puneu urzâci În uşi şi În fereşti să

nu

vină

strâgoi

şi

la grajd

că

acolo era

vacă şi

ce avei''.

În esenţă, ca răspuns la practicile rituale săvârşite de oameni „ SanGeorgiu alduieşte „ şi el cu puterile sale lumea satului dând rod, ploaie,
sănătate.
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mintha menyecskeve vâltozott volna. Akkor aztân usgyi haza! Ahogy csak
bfrtam. Mikor ha::.aerek, az ajto - zârva. Jaj, te! Akkor hâtramegyek az istâlloba
es a testverem melle fekszem, es csak hallgatok. Apâm: te, Gyuri, mi van veled?
En meg, hogy semmi. Betegge ijedtem magam."
A „magyarorszagi kisertetek" tevekenysege nem korlatoz6dik szigoruan
a remek ejszakai utazasara es a tejnek ellopasara, bar a kisertetek tejtolvajok. Az
emberek a pajtak ajtaja es ablaka ele csalant es csipkebogy6t raknak.
Azon tul, hogy ezek a lenyek megrontjaK a teheneket, meg csecsemoket
is lopnak, vagy elveszik az anyatejet. Mindezek olyan kârok, amelyek mind a
csalâdot, mind a kăzăsseget erintik.
Mindezeket ismerve a mehkerekiek a mai napig megoriztek azt a
hagyomanyt, hogy a gyennekagyas asszonynak ugy kell aludnia mint a nyul,
mert elofordult, hogy mikozben elaludt, ,,a kisertet e/jătt es el/opta a csecsemot,

es a he/yere a sajat gyerrneket tette. Regge/, am1kor az anya felebredt es
szoptatni akart, eszrevet!e, hogy a gyermeket kicsereltek. "
A kollektiv emlekezet azonban a regi vedekezesi m6dszereket is
megorizte. Mehkereken ugy tudjâk, hogy akkor, amikor „egy no sziil, a sepriit

a haz ajtajaba ke/1 tenn1; feJjel felfe/e, nehogy a kiseretetek bemenjenek az
anyaho::., es az ujszulătthdz."
Keresztelokor egesz ejjel egnie kell a petr6leumlâmpânak, mert „ a

kfsertetek nem jdnnek a fenyre. "
A falu megel6z6 eljarâsai kăzătt megtalâlhatjuk Ana Gurzău tanitasait
is, aki azt mondja: ,, Tiszta buzât, fokhagymât es villâcskât tettem a

gyermekeimhez, hogy a buza megszurja a kisertetet, ha hozzâ akarna erni
gyerekhez, fokhagymât pedig azert, hogy Jo budds legyen. Buzât, mert a buzâban
benne van Jezus Krisztus, es nem engedi, hogy a kisertet a gyermekekhez
e/JCII ".
A multietnikus alfoldi regi6 szamos interferenciat hozott letre a
kfseretetek tekinteteben.
Bar a fizikai leirasok nem mindig azonosak, megis a regi magyar
kepzeletvilagban hasonl6 felfogast fedezheti.ink fel e lennyel kapcsolatban, amely
meghatarozas ugyanazokat a funkci6kat tulajdonitja e mitikus lenyeknek, mint
a roman hagyomany: ,,Egy boszorka barrnJJyen a/Jatta at tud valtozm; de

legfokeppen văros, vagy fekete kutyava, esetleg macskava, văros kakassa,
ărvennye, eg1haboruva, vagy mas kiilănăs do/ogga. Mindenfele k6rraf es
ragallyal fertoz1k az embert, es az a/Jatokat dăgvesszel pusztitjak''. (VARGA,
1877, 17-18)
Az idezett kănyvben, az aradi Varga Janos leirja egy komiives tortenetet,
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aki azt âllftja, hogy lâtott egy lânyt, aki fekete kutyâvâ vâltozott, es megharapott
egy gyereket. A komiives elmeseli, hogy a falusiak elfogtak a kutyat, fejbevertek,
es a seb helye kesobb meglatszott a lany fejen. (VARGA, 1877, 25)
Ez a 120 evvel ezelotti tărtenet is joi mutatja a hasonlosagot a pecskai
Aurelia Mocan âltal elmondottakkal.
A tornyai magyarok emlekeiben megtalalhatjuk a boszorkat, aki azert
vâltozik ât, hogy ellopja a tejet. A tornyai Anna neni, a katolikus templom
gondoz6ja, elmeseli, hogy kislany koraban egy fekete macska bement a pajtaba,
es elvette a tehen tejet. Ez a boszorka tulajdonkeppen egy roman szomszedjuk.
,, Victor felesege" volt.
Ha ăsszehasonlftjuk es egy adott tavolsagb61 figyeljlik a dolgokat,
felfedezhetjlik, hogy mindket mitol6giaban a boszorka allatta valtozik, megrontja
az embereket es a hâziallatokat, elapasztja a tehenek tejet.
A szlovak hagyomanyok finomitanak a kisertetfogalmakon, hiszen a
kisertet csak nonemii leny lehet. Ezek kozlil a parasztgazdasagot megronto a
boszorka, az emberi egeszsegben kart tev6 pedig a striga. Mindket leny az ej
leple alatt tevekenykedik.
A t6tkom16si Lopusny Ondrej nagyapja meselte: .. Ejjel egy kwyâ\'(/1
vagy egy macskaval is tal<ilkozhatsz. Tudd 111eg, lwgy az ejszakcinak 111egl'{m11ak
a maga tărvenyei. Tal<ilkowl egy kutyaval, 111eg akarod iitni a kutyât. A kisertet
a mellkasodra telepszik ejjel, es" megborzongsz, es nem kapsz maJd levegot."
A t6tkoml6si szlovakok ugy tartjak, hogy a striga az ejjelilepkekben
van benne, ezert, mikor az a lampanak szall, nem szabad megerinteni. mert
striga.
Ellenben a boszorkâk funkci6ja hasonl6 a roman es magyar
mitologiakban fellelhetokhoz, aho! a boszorka zivatart idez el6, tejet lop, es
gyermekeket cserel el.
A szlovakok is azt hittek, hogy ez az arto leny macskăva. kutyava,
tyukka, kfgy6vâ, es mindenfele mâssa tud văltozni, azert, hogy kăzel kerliljăn
az emberhez es a gazdasaghoz.
Totkomloson, ha elkezd6dott az egszakadas, azt mondtak, hogy jăn a
boszorka: ,. Ked vichorica krul 'i, tak zvikl 'i vravel ·, ide bosorka ". (KRUPA).
Az emberek azt hittek, hogy legfokeppen Szent Gyorgy napjan a
boszorkak harmatcsoppeket gyiijtenek, hogy elvehessek a tehenek tejet. A
boszorka mega diszn6kat is megronthatta. Eleg volt, ha csak rajuk nezett, azok
maris megbetegedtek, es hullani kezdtek.
A targyalt videken elo szlovakok, hogy felismerjek a no boszorkăt,
december 13-an, Luca napjan egy erre a celra kesziilt samlit kezdtek el a
Szentesteig fabrikalni, amelynek magikus erot tulajdonitottak es „ Luca-szek"
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I să crape de ciudă.Le reproducem pentru raritatea lor, în ipoteza că ne aflăm în
faţa unor rudimente ale unei tradiţii, cândva cu circulaţie în zonă:

"Ignate, Ignate ce-i unu?
Luna
Ignate , Ignate ce-i doi?
Bine ,·ede omu cu doi ochi.
Ignate , Ignate ce-i trei?
Cu trei degete iţi faci cruce.
Ignate, Ignate ce-i patru?
Patrn roate la ca,:
Ignate, Ignate ce-i cinci?
Cinci degete la o mană.
Ignate , Ignate ce-i şasă?
Şasă boi pă brazdă
Ignare, Ignate ce-i şapte?
Inde-s şapte fete i'n casă Fi şezătoare dăplimi
Ignate, Ignate ce-i opt?
Inde-s opt feciori i'n casă, să nu te bagi vo10s,
Ignate. Ignate ce-i nouă?
Cei nouă mascuri ai mei in cocină.
Ignate, Ignate ce-i ::,ece?
Ptiu dară di săra.Crapă Iudă di ciudă"

că

nu-i

ieşi sănătos.

Românii din satele de câmpie au auzit doar de Ignat, fără să poată să
explice rostul acestuia în tradiţiile populare de odinioară. Maghiarii şi slovacii
nu-l cunosc.

MAICA DOMNULUI
În sfârşit, ultima fiinţă sfântă care ajută şi alduieşte lumea satului este
Maica Domnului.
În mitologia românească acestei zone de periferie, unde cei mai mulţi
dintre sfinţii vindecători sunt necunoscuţi, ea este cea abilitată să vindece unele
boli sau în orice caz să medieze cu Dumnezeu vindecarea lor.
În lumea satului, care, aşa cum am văzut, stă sub puterile mitului şi ale
magiei, Maica Domnului este considerată apărătoarea năpăstuiţilor, a femeilor,
a muncilor acestora. Solicitarea sprijinului şi răspunsul ei sunt prin urmare cât
se poate de fireşti.Când naşterea este grea, se rostesc rugăciuni către Maica
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Domnului. Credinciosul i se adresează, pentru a-i aduce curăţirea şi vindecarea
de păcate. Preotul citeşte la căpătâiul bolnavului Acatistul Maicii Domnului.
pentru o vindecare grabnică.Descântătoarea. în incantaţiile ei, face şi ea apel la
puterile vindecătoare ale Maicii Domnului, pentru a o ajuta în vindecarea simbolică.
Un exemplu în acest sens ne este oferit de Descântecul de răspl,îns.
cules în urmă cu 20 de ani din satul Micherechi:

.,Doamne

ajută,

mare

Maică Sfântă,

Sfintă zuuţă dă astăz.

Jo mă rog tie,
Tu-mi ajută mie.
Tută-mută,

Fată dă pădure,

La pruncu aista,
Nu-i da rîs,
Nu-i da plî11s,
Nu-l culca,

Nu-l

săruta

Nu-l adipa,
Că

Maica

Sfântă,

Care l-o dat,
Bine culca-I-a,

Bine

sătura-I-a,

Somn curat da-i-a ... "(MARTIN,1984, 22-23)
Fetele îi cer ajutorul în performarea practicilor magice premaritale.
În satul Turnu sub perna copilului nou născut se punea, ca amuletă.cartea
,, Visul Maicii Domnului".
La toate solicitările, la toate aşteptările oamenilor, Maica Domnului,
generoasă şi milostivă, este gata oricând să inLervină.
Această legătură pennenentă, dintre oameni şi Maica Sfântă, face ca
imaginarul zonei să o reprezinte în descîntece şi colinzi ca pe una dintre a lor.
Să ne amintim doar apariţia ei în descântecul de sclintit rostit de Traian
Giurgelea din Avram Iancu:

" El să cânta, să văieta
Maica Sfăntă alerga
Cu poalele suflucate .."
Aceeaşi imagine familiară a Maicii Domnului o găsim şi în colinzile
păstrate în memoria satelor româneşti din Ungaria. O variantă a colinzii „Colo
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sus pe

lingă

luna', în care pesonajul principal este Maica

anul 1997 de la

soţia

Sfântă,

am cules în

lui Teodor Costin din Aletea:

,. .. Dar pă scauăn cine şede
Dar pă scaun cine şede?
Corinde-mi-ş Doamne!
Maica
Maica

Sfintă hodineşte
Sfintă hodineşte

Corinde-mi-ş

Doamne.'

fiuţ micuţ pă braţă,

C-on
C-on

fiuţ micuţ pă braţă.

Corinde-mi-ş,Doamne.'

Dar
Dar

fiuţu tă sălta-le,
fiuţu tă sălta-le.

Corinde-mi-ş

Maica

Doamne.'

Sfintă-n

grai

grăiale,

Maica Sfintă-n grai grăiale,
Corinde-mi-ş,Doamne.'

Taci fiule nu
Taci fiule nu

sălta-le,
sălta-le,

Corinde-mi-ş,Doamne.'

Că măicuţa

ta ţ-a da-le
ta ,t-a da-le
Corinde-mi-ş,Doamne.'... etc
Că măicu,ta

În ambele situaţii aşadar , Sfânta Maria este imaginată ca o ţărancă ,
pentru fiul ei dar şi pentru toţi oamenii, românii construind în
tradiţiile lor un cult al Maicii Domului
spre deosebire de maghiari care au
dezvoltat un cult al Fecioarei Maria Imaculată.

ca o

mamă bună

Cu această ultimă sfântă alduitoare am încheiat repertoriul de fiinţe
mitice pe care l-am inventariat în satele cercetate din această zonă de frontieră.
Dar peisajul acestei lumi este mult mai complex, fiindcă alături de
fiinţe, universul mitico-magic al satului este populat şi de animale fantastice,
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malefice sau benefice , dintre care aici ne vom opri la unul singur,

şi

anume la

Şarpe.

2.3.1.

ŞARPELE

MITIC

Simbol arhetipal, întâlnit la toate popoarele lumii. şarpele este prezent
în mai multe ipostaze şi în mitologiile acestei zone de frontieră.
Prima ipostază, în care îl întâlnim, în mitologia câmpiei, este aceea de
protector al casei. Originea acestui „şarpe al căşJ/' este una foarte veche.
coborând spre acel şarpe cosmic (strămoşul mitic), legat de izvoarele vieţii.
În cultura tradiţională românească el este perceput ca un genius loci,
care face să trăiască casa şi oamenii din ea.Prezenţa lui echivalează cu prezenţa
norocului în casă. Îndepărtarea sau omorârea lu; atrage moartea capului familiei,
a celui pentru care trăieşte şarpele, în ultimă instanţă a vieţii însăşi a casei.
Se prea poate ca şarpele casei, care, potrivit imaginarului popular
românesc al câmpiei, trăieşte în pereţi sau sub prag, să se suprapună mental
peste acel duh închis în ziduri, care animează construcţia.
Faptul că cehii, slovacii, polonezii, bu1garii, sârbii şi lituanienii cunosc
şi ei acest cult al şarpelui duh dovedeşte, că această credinţă este o moştenire
culturală indo-europeană.

Modul de reprezentare al şarpelui, în satele de câmpie cu populaţie
pe care le-am investigat, este identic cu cel din alte provincii

românească,
româneşti.

Toate persoanele care au vorbit despre el l-au prezentat ca fiind alb.
albicios, la fel cum toate au susţinut că este inofensiv şi că alungarea
sau uciderea lui aduce nenorocirea şi moartea în casă.
Referitor la aceast şarpe, de care într-un fel sau altul ţăranul este legat
prin norocul sau nenorocul pe care îl atrage, în comunităţile din Ungaria circulă
numeroase poveşti.O parte au ca temă nenorocirile produse datorită uciderii
şerpilor protectori, care potrivit aceleiaşi tradiţii populare beau lapte din farfurie
cu copii.
Iată una dintre ele, aflată în arhiva Muzeului Erkel din Giula: " .. .locuiau
alb-gălbui,

copilul În fiecare dimineaţă ducea lapte la capătul case1; pe care ii
dîndu-i laptele s-a Împdetenit cu şarpele.Dar cînd au omorit
şarpele, a mudt şi copilul. "
Această prietenie copil-şarpe este şi ea foarte veche, în tradiţiile grecilor
antici existând credinţa că şerpii nu muşcă copii nevinovaţi,motiv pentru care
exista obiceiul punerii copiilor într-un coş în care era un şarpe.

la

sălaş,

dădea şarpelui.Şi
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Al doilea grup de poveşti, cu largă circulaţie, sunt acelea, care vorbesc
despre şarpele, ce intră în om, când acesta doarme.În unele variante această
pătrundere este înţeleasă ca o intrare a maleficului(a răului fizic, a bolii) în
trupul omului.
O asemenea poveste a fost culeasă, cu ani în urmă, în Micherechi, de
la Maria Martyn(Marc):" Ond ieram mai tÎnăn; apu merem la lucru cu pmncţi,;

apu pă prunci îi punem jos. Apu noi merem şi lucram. Apu aşe s-o tras la an
prunc viţă/ar. Viţă/am o cresut În stomăcaş la iei. Apu că Îi beteg, ăi beteag,
oarece1·a s-o tras acolo la iei. Apu o Iert lapte-ntr-o Jaboş. L-o legat aşe cu
piciorele În sus. Apu l-o tasat cu gura-11 jos, şi-o s/obozÎt vijă/am la saga acie
dă lapte ''.(COLTA. 2003, 10).
Dragoş Ilie din Aletea a relatat şi el o asemenea întâmplare la care a
fost martor: ''.4m fos noi afară la vac,; la gu/e, cu Petre. Am gnjit dă ele. Avem
noi acolo 3-4 l'aci cu lapte, le muljem.Odată o fată o mărs cu gÎştJ/e, aşe dă
9- I O ai o putut fi. Noi u-am văzut ,n tătă zÎ c1nd ne-am dus p-acolo. Şi s-o

uitat adurmire fata. Cu faţa -n sus. Sluja soarele pă ie, ş-o durmit bine. Ş-apu
cum Îs ţerinile. Ş-apu acolo sunt aşe şop1rle şi aşe şerpi mai mici O ieşit
011 şerpuţ aşe dă vro JO cm. S-o dus, s-o suit pă faţă, s-o tras şi s-o băgat aşe
su buză la ie.Şi ie cum o căscat gura p1n somn, dă Joc s-o-ndesat În ie. Şi ie
s-o trezÎ şi tă dă pămÎnt s-o bătut.S-o-ntors acolo şi s-o făcut colac În ie. Iute
o fuJit careva şi ducă lapte.O s/obozÎt lapte În ie pă to/cer. O stdgat fata tă
ja1; jai. Amu s-o-ntors şerpJ/e-n ie, c-o fost sătul dă lapte. O ieşit afară din ie.
Fata o rămas. Şerpile l-or dus şi l-or ţÎpat ,n foc. "
ştii

Atracţia şarpelui

strigoaiele

pentru lapte face din el un

hoţ

de lapte, care

concurează

şi vrăjitoarele.

Acelaşi

Ilie

Dragoş

din Aletea explica cu candoare în 1984: "Este

aşe

şerpe CÎt o sucitoare, uă şi mai mic. Acela-i Încă dă lapte. Şi mere după
miniros. Uă-n iştălău să bagă su iesle şi suje vaca. La vacă traje, la lapte să
traje şerp/ie. "
În alte variante pătrunderea malefică a şarpelui vizează femeile şi

fecioarele, cuibărirea şarpelui în pântece fiind confundată cu o fecunditate
care se dovedeşte în final falsă.
Iată o asemenea poveste culeasă de la Iuliana Szava (Gurzău) din
Micherechi: 'Atunci pă vremurile ac,Jea beau oamenii apă dÎn fintÎnă. Apuşi
vinovată,

la noi o fost o muiere, care o putut be aşe pui dă vJ/ălar. Acela apoi o crescut
în ie. Tăt o crescut, tăt o crescut apu o gândit dară că-i În altă stare. Apu
o fost fată i-o mărs hula, că-i În altă stare. Dă născut n-o născut, apu or

aşe
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operat şj or aflat

v1jălam.

Nu u-o

băntă/jf,

11w1wi o crescut. S-o 11111jlat"(COLTA,

2003, 11)

Falsa sarcină, din aceste poveşti, este totuşi o fonnă anormală de
fecunditate, fiincă şarpele creşte în pântece. asemenea copilului, fără să-i facf1
rău fetei ce-l poartă.
Variante ale acestei poveşti am înregistrat şi în ţinuturile de munte, în
satele Avram Iancu şi Măgulicea.
Iuliana Zoica cunoaşte un caz în care o rivală i-a strecurat altei fetei
un şarpe în cană şi aceasta la înghiţit.
Viorica Neag din Măgulice ştie şi ea o întâmplare din aceasta, în care
puiul de şarpe este înghiţit din neatenţie fiind ascuns într-o coadă de ceapă
verde.
A doua ipostază a şarpelui. în mitologia românească a zonei, este aceea
malefică, a şarpe/uj de câmp sau de pădure, de culoare neagră sau pestriţ.
veninos, care, ca orice „altfel de fiinţă", care îşi consumă existenţa în lumea
pământeană, este în conflict permanent cu omul. căruia încearcă să-i facă rău.De
aceea întâlnirea dintre cei doi necesita multă prudenţă.
În satul Micherechi. după cum explică Iuliana Szava,oamenii „ zÎceu c,I
dacă meâ pă hotar şi nu te culci jos î11 11areceva -;,beg, Fn uarece dudvă. c.I

poate fi uarece şerpe, care s-a sw· pă tine şi ţ-a suje sinj1Je uă s-a stni1je pÎ
la bdu la llne şj te-a zugruma, dă-i muri. Şi şerpile acela, dacă-ş pn11de
coada-n gură, şi aşe să răsuceşte după llne, m:-l mai paf lua după tine, numai
dacă Jj tăje.Aşe să strînje pă o/altă. "
Această confruntare şarpe - om explică nevoia mentală a ţăranului de
a ordona contactele cu reptila şi. de asemenea, prezenţa „Zilelor şarpelui'. în
calendarul popular.După acest calendar, de la Ziua Crucii până în preajma
echinocţiului de primăvară şarpele trăieşte sub pământ. Iese afară, în funcţie de
zonă, la Măcinici ,Sf.Alexie sau Blagoveştenii.
Legat de existenţa lui terstră, funcţionează credinţa să şarpele omorât înainte de
Sf.Gheorghe, este bun de leac.Pielea lui putea fi folosită în multe practici magice
menite să vindece anumit boli.
Iuliana Zoica din Avram Iancu vorbeşte despre efectele curative ale
şarpelui omorât şi ţinut într-o sticlă cu alcool :"Care şerpe jeşe Înainte de

Sfinţi(40 de mucem·c1) acela să-l omoâ şi să-l ,!Îi in vinars. Îl băgau iele În

vinars
şi

şj

dăloc

iera bun dacă
îi trece".

muşca

ceva vacile

Aceeaşi tradiţie populară

Crucii,

şerpii

se

adună

în

dă

ujer,

să-

I uzi cu

apă

d-aceea

spune că, înainte de a intra în pământ de Ziua
într-un dans ritual fac din spuma ce-i

alunişuri şi
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acoperă sau, după altă variantă, din bale, mărgica fermecată (piatra şarpelui), cu
puteri magice pentru cel ce o găseşte.Datorită calităţilor ei magice, această piatră
a devenit ea însăşi subiectul unor discursuri narative în satele româneşti. O
subvariantă a „Poveştii lui Pohon" a fost culeasă în 1961 de la povestitorul
Vasile Gurzău din Micherchi.
Revenind însă la momentul fabricării pietrei, printre şerpii adunaţi se găseşte şi
şarpele alb, care n-a văzut lumina săarelui şi om 7 sau 9 ani, şi care, dacă înghite
mărgica. se transformă în balaur purtător de Heme.
Iuliana Szava(Gurzău) din Micherechi cunoaşte şi ea această credinţă :"Zăceu
că şerpile care nu-l vede nime 7 a1; are 7 capuri. Şi să face bă/aur. "
Această metamorf"ază a şarpelui în balaur o găsim prezentă şi în tradiţiile
populare ale sârbilor, care îl numesc pe balaur s111ok.
Şarpele apare şi în mitologia maghiară, atât în naraţiuni legate de
piatra şarpelui cât şi în reţete de medicină magică.
De asemenea maghiarii credeau că, dacă trăgeai pielea şarpelui prins
înainte de Sf.Gheorghe pe o bâtă, aceea devenea atât de tare că şi fierul îl
îndoia.
Maghiarii cunosc şi varianta şarpe-balaurul, dar cu trecerea anilor această
reprezentare s-a păstrat numai în basme
Slovacii din Totkomlos cunosc şi ei un repertoriu de poveşti despre
şarpele casei (domaci had)şi despre balaur. (ATLAS,1996, 413)

2.4. PLANTELE MAGICE
În această lume rurală, bântuită de duhuri şi animale mitice, cresc ş1
unele ierburi încărcate de puteri magice, încâr omiterea lor face prezentarea
acestei posibile mitologii locale incompletă, câtă vreme ele sunt materialul de
lucru a celor mai mulţi dintre iniţiaţi.
Există aşadar, în această lume pământeană, anumite buruieni sau ierburi
pe care această lume a satului le consideră pline de puteri şi le utilizează fie ca
„plante de leac" în medicina popular fie ca instrumente/ ingrediente magice în
cursul unor practici rituale.
În mitologia românilor am inventariat, în afară de mult căutata iarbă
a fiarelor şi de mătrăgună, despre care, în această zonă, se povesteşte destul
de puţin : busuiocul, grâul, salcia, sânzienele, măceşul, usturoiul şi urzica.Unele
sunt comune şi celorlate etnii.Altele sunt diferite.
Tămăduitorii maghiari ai satelor utilizau în tratamentele lor laptele

lupului (farkasalma levele),

lumânărică

Dintre plantele mitice aflate în inventarul acestora

consemnăm

câinelui( kutyatej) Jrunze de
(ăkărfark6r6).

mărul
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şi crinul
(/Jliom) ,care este floarea morţilor.
Reântorcându-ne la etno-botanica românească a zonei, vom prezenta
în continuare, foarte pe surt, principalele ierburi de leac.

doar iarba porcului ( csodafa vagy disznofii), iarba fiarelor (v,1sfii)

2.4.1. BUSUIOCUL
În marea mitologie românească acestei plante i se atribuie o origine
divină.Se spune că ea vine de la mormântul Maicii Domului de la Ierusalim.Este
utilizat în practicile liturgice, biserica recunoscându-i anumite puteri sfinte.Aceste
puteri, la care se adaugă şi unele virtuţi magice şi curative, fac ca busuiocul să
devină un instrument obişnuit în medicina magică.
La fel este utilizat în practici apotropaice variate, cum ar fi prima scaldă,
spălările rituale de Sân-Toader.În sfârşit, ca p1antă afrodisiacă. este un instrument nelipsit în magia premaritală.
Conform vechilor credinţe româneşti, busuiocul de dragoste trebuie
semănat în dimineaţa de Sf.Gheorghe. înainte de a răsări soarele. Sămânţa trebuie
ţinută în gură, ca să crească frumos şi să aibă miros plăcut.

2.4.2. GRÂUL
A doua plantă căreia românii îi atribuie o origine divină, fiind considerată
„cristoforică", este grâul.Grăuntele de grâu este unul dintre simbolurile vegetale
ale lui Isus Hristos.Capacităţile lui sacre şi magice îl fac să fie utilizat în toate
riturile de trecere.Este aruncat asupra mirilor pentru a stimula fecunditatea, este
oferit ca şi colivă pentru cinstirea moşilor şi liniştirea morţilor, îl găsim utilizat
în rituri agrare, unde prin anumite practici magice sunt stimulate recoltele.
Românii atât din ţinutul de munte cât şi din zona de câmpie, duc acasă
fire de grău grâu verde, sfinţit în biserică în ziua de Rusalii.

2.4.3. SALCIA
Salcia s-a contopit şi ea în credinţele românilor cu adorarea şi cultul
Maicii Domului. Ramurile ei, sfinţite în biserică, sunt utilizate ca mijloace magice
de apărare împortiva spiritelor rele, a bolilor, a calamităţilor naturale.Funcţia
acestor mănunchiuri este aceea de păzitoare a casei, a familiei, de lucruri
rele. ''M~tîşoarele' se păstrau pe grind sau duse în grajd. Se făcea cu ele semnul
crucii, pe spatele animalelor, pentru ca „Dumnezeu să le mîntuiască dă cele
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rele ''.Unii

făceau

cruci pe spatele vacii cu nuiaua de salcie,

să

nu i se

poată

lua

mana.
În timp ce trăznea şi fulgera, se aprindea nuiaua de răchită, pentru ca
fumul acesteia să împrăştie norii.

2.4.4. SÂNZIENELE
Cunoscute şi sub numele de florile Sfăntului Ioan Botezătorul, sânzienele
au, potrivit credinţelor românilor şi sârbilor din zonă, anumite valenţe magice,
care le fac să fie împletite în cununi şi atârnate pe case sau la porţi, pentru a
ţine la distanţă răul.
Cu această semnificaţie le găsim în toate localităţile cercetate. În satele de
câmpie se crede că au, în plus, anumite capacităţi oraculare, fiind utilizate în
ritualuri de cunoaştere a norocului şi viitorului.
În sfârşit, florile de sânziene sunt utilizate şi ca plante de leac datorită
calităţilor lor antispastice.

2.4.5. MĂCEŞIUL
Conform principiului similia similis curantur, măceşiul/rugul sau rugul
strâjesc, cum îi spun românii din Ungaria, face parte din grupul plantelor repulsive, menite să proteje gospodăria ţărănească.Aşezat la uşile şi ferestrele caselor
şi grajdurilor, această plantă care zgârie, trebuie să împidice cu ghimpii ei
pătrunderea fiinţelor malefice în interior.

2.4.6. USTUROIUL.
Numit de români popular ai, usturoiul este planta cu cele mai multe
apotropaice. El este utilizat împortiva bolilor, duhurilor necurate, strigoilor,
fiind o pantă nesuferită demonicului în toate ipostazele sale.Una dintre modalităţile
cele mai obişnuite de ţinere a răului la distanţă era ungerea uşilor şi ferestrelor
cu usturoi.Mulţi oameni purtau odinioară tot timpul în buzunar usturoi pentru
a fi feriţi de rău.
În multe descântece îl găsim ca ingredient menit să exorcizeze boala cu
mirosul său neplăcut.
În plus, în anumite condiţii el are puterea de a face vizibile omului
aceste făpturi malefice.
valenţe
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2.4. 7. URZICA
Plantă

medicale, urzica are în acelaşi timp şi
principiului piric, datorită arsurilor pe care le
provoacă, ea se utilizează alături de usturoi şi de rug în practicile de apărare
împotriva strigoilor şi duhurilor rele.De asemenea o găsim utilizată ca stimulator
pentru sănătate în ziua de Sf.Gheorghe.
cu numeroase

valenţe

calităţi magico-simbolice.Asociată

Revenind la ierburile din mitologia maghiară, imaginarul acestora atribuie
plantelor aceleaşi utilităţi magico- curative.Despre zeama ce curge din laptele
lupului se crede că face faţa mai frumoasă.fiind recomandată ca remediu mai
ales la pielea ciupită de vărsat .
Lumânăn'ca are, pe lângă valenţe medicale, şi utilizări tainice.Dacă este
lovită bosorca cu lumânărică, tăiată de om în amurg, acesta o aude cum se
vaită.

De asemenea, referitor la crin se crede că, dacă a fost ucis un nevinovat
i se pune la mormânt trei fire de crin galben, învie.(VARGA,1877, 197)
În sfârşit slovacii au şi ei propriu lor repertoriu de ierburi miraculoase:
klokoc folosit pentru dragoste, volbura(pupeiiec), despre care slovacii credeau
că, dacă creşte primăvara exuberantă şi vigurosă, anunţa o vară uscată sau
iarba sâ11gelui(krvava ze/ina) care s-ar fi înroşit, dintr-un strop de sânge al
Fecioarei Maria.
Despre busuioc slovacii spuneau că, acolo creşte, unde au căzut lacrimile
Fecioarei Maria.etc.
Încheind această prezentare a imaginarului lumii rurale dintr-un teritoriu
situat de o parte şi de alta a frontierei, ca argument pentru o mitologie comună
transfrontalieră, câteva concluzii se impun.
şi

3. CONCLUZII
Cu toate că odinioară civilizaţiile muntelui şi câmpiei au fost foarte
bine definite prin chiar specificul celor două forme de relief, care au creat două
moduri de viaţă diferite (unul închis-al muntelui şi altul deschis-al câmpiei)
lumea plasată la poalele Apusenilor este astăzi o lume în plin proces de
deschidere şi de armonizare cu cultura câmpiei.La acest proces a contribuit, în
timp, culuarul informaţional deschis de moţi cu căruţele lor, care au stabilit o
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legătură permanentă între cele două culturi şi , de ce nu, între cele două
mitologii(munte/ câmpie), în cazul românilor.
Aşa se face că, în ciuda unor diferenţe sau variante, şi chiar în ciuda
conservării diferite în memorie a unor mituri, în toate localităţile investigate ne
aflăm în faţa unei viziuni unice asupra lumii şi a unui aceluiaşi mod de percepţie
a realităţii mitico-magice a satului .
Ba mai mult, comparaţiile pe care le-am tăcut între această mitologie
românească zonală şi mitologiile similare ale celorlalte etnii, care trăiesc în acest
spaţiu geografic, au confirmat faptul că toate aceste mitologii se intersectează,
asemenea vieţii oamenilor, încât pot fi analizate ca o singură mitologie,
multiculturală, transfrontalieră, care le înglobează pe toate la un loc.
Fiindcă în ultimă instanţă, toţi locuitorii unei aşezări, indiferent de etnie,
sunt informaţi despre toate lucrurile care se întâmplă şi se fac în satul lor.Aşa
cum am văzut, la nevoie, slovacii din Totkomlos apelază la vrăjitoarea sârboaică
din Bătania, maghiarii la popa românesc, care deschide pravila, românii la moaşele
şi vrăjitoarele unguroaice, cu convingerea că aceştia îi pot ajuta.
Altfel spus, în lumea satului multietnic, descântătorul „acăr ungur,
acăr român, o fost bun dacă o ştiut face•: fiindcă pe aceşti ţărani i-a interesat
mai puţin etnia, cât competenţa celui căruia, în momente critice, i- au cerut
ajutor.
În sfârşit, un ultim aspect pe care dorim să-l clarificăm este cel al
oportuniţăţii acestui subiect.
De ce o abordare a acestei lumi rurale din perspectiva imaginarului.?
Pentru noi este o abordare a „realităţii", ca oricare alta, opţiunea constând în
perspectivă . Studiind lumea prin prisma imaginarului popular, am încercat să
reconstituim satul ca un alt fel de univers, cunstruit de gândirea mitică după
alte reguli, după o altă logică, care, deşi diferită, este în ultimă instanţă la fel de
valabilă ca şi cea clasică, cu care ne-am obişnuit.
Aşa cum am văzut în lucrare, în această lume mitico-magică, concretul
devine „dilematic", iar între elementele care o compun funcţionează o anumită
complementaritate, un anumit antagonism, o anumită contradictatorialitate,
oferind sistemelor de relaţii şi celor comportamentale o multitudine de posibilităţi.
Dacă ar fi să definim într-un cuvânt obiectul cercetării noastre ar trebui să
spunem că am analizat lumea credinţelor, a gândului, am încercat să ne apropiem
de sat nu prin faptul concret ci prin cel Închipuit de ţăran.
În sfârşit o persoană din afară, s-ar putea întreba în ce măsură această
analiză mitologică mai este utilă, în condiţiile în care, atât în România cât şi în
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şi

în Ungaria, vechea lume ţărănească. în care funcţioneză această gândire mitică.
este pe cale să dispară?
Să fie oare aşa?
Oricâte rezerve există faţă de mitologie şi imaginar, atâta vreme cât „ În numele

lui Dumnezeu este evocat Diavolul,

inseamnă că

este nevoie de el'

(DURAND, 1999, 177).

Analizând lumea care a fost, analizăm lumea care este, fiindcă în
realitate această societate ţărănească nu moare, nu dispare ci doar se
modernizează, iar miturile nu fac decât să-şi schimbe şi ele sensurile. pentru că.
în ultimă instanţă, omul modern este o fiinţă mitologizantă, care nu poate aboli
cu totul tradiţia.El recuperează în permanenţă tot ce este semnificativ şi util din
mitologie, reinterpretând-o şi reintegrând-o în sistemele lumii sale.
În aceste condiţii, vrăjitoarelor şi tămăduitoarelor de azi. care îşi oferă
serviciile în presa românească şi cea maghiară din localităţile de frontieră, nu
mai sunt ceva nefiresc pentru Mileniul III.
Există o faţa întunecată a modernităţii noastre, cu adânci rădăcini întrun trecut comun tuturor popoarelor din aceastii zonă, ca să privim lucrurile la
scară redusă, care generează nelinişti şi spaime, activând imaginarul fiecărei
generaţii şi producând, după vechile tipare, noi monştri.Fiindcă eroul are nevoie
de monstru ca să fie erou .
În plus, de vreme ce trebuie cineva să lupte cu aceşti monştrii, printre
care şi Diavolul, recunoscut oficial de Papă în anul 1984, noii specializaţi în
lupta cu maleficul îşi fac apariţia printre noi, oferindu-se să ajute, declanşând
vechile mecanisme magico-rituale de protecţie, la nesfărşit.

NOTE
Termenul, introdus de Haşdeu, care diferenţiază strigoii vii de cei morţi, a fost
preluat ulterior de majoritatea etnologilor români.
2 Denumirea aceasta apare în satul Tisa din Ţinutul Hălmagiului. mai sus de
Avram Iancu
3
Slovacii din unele zone ale României şi Ungariei au preluat pentru strigoi
termenul de strigă, de origine latină.
• Vechi nucleu de locuire, lipit de Pecica românească, în care pe vremuri au trăit
slovaci. Azi este locuit de ţiganii băştinaşi.
5
Fusul, lingura de lemn, ghiocul, forfeca, cuţitul, osul de pisică neagră, furca cu
doi dinţi, potirul, lumânările, Pentagramul etc.
6
Boala cânească era considerată ca formă de stricare a pruncului
7
Poreclă locală din Pecica
1
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Elena Rodica Co/ta

ERVEK EGY HAT ĂROKON ĂTIVELO MITOLOGIĂHOZ
A Nyugati Hegysegtol a magyar Alfold keleti reszeig

I.

Egy folyamat megvalosulasanak elofeltetelei

A tema iranti erdeklodes mar regebbi keletu. Reszben a magyar
torteneszek elmeleteibol fakad, akik ugy velik, hogy a magyarorszagi romanok
a Nyugati Hegysegbol szannaznak. Egy Comlăuş-i (Arad megye) roman, a
m6cokr61 azt jegyzi meg, hogy „romanabbak", mint az alfoldi romanok, akik a
mas nemzetekkel vaio egyi.itteles miatt „elkorcsosultak". (CHELCEA-LA"fEA,
2000, 72)
Ezen allitasokb61 kiindulva, amelyeket mindket esetben teljes
meggyozodessel jelentettek ki, felmeri.ilt a kerdes. hogy mindennek mennyi a
val6sâgalapja. Vajon az alfoldi românok, akiknek csoportjaba termeszetesen
beletartoznak a magyarorszâgiak is, ennyire ki.ilonboznenek azokt61 a m6cokt61,
akiktol vegso soron szannaznak? Vajon a tobbi nemzet, mint a nemetek,
magyarok, szlovakok hatasa az alfoldon annyira eros volt, annyira ranyomta
volna belyeget a român hagyomânyokra, hogy vegi.il elveszett az egysegcs roman
jelleg, mindemellett pedig kăzelebb hozta a romansagot a megye hegyvidekehez
es tâgabb perspektfvâban nezve, az orszâg mas tâjegysegeinek hagyomanyaihoz'!
Vegso soron arr61 lenne sz6, hogy a hasonl6 kulturalis kozegek, fgy a paraszti
is, hegyvideki es alfoldi civilizaci6ra oszt6dnak, az ut6bbi, pedig egysegbe fogja
az itt elo etnikumokat, azokat a nepeket, amelyek ezen a tagasan elnyul6 videken
elnek?
Ha abb61 az alapgondolatb61 indulunk ki, hogy ketfele kulturalis kăzeg
(hegyvideki/alfoldi), sot, ketfele civilizaci6 letezik, amelyeknel szamos
nezopontbeli ki.ilănbseget fedezheti.ink fel, viszont amelyek tăbb evszazadon
kereszti.il egy nyitott szellemi folyos6n, a satoros szekerek „vandorai" alta! megis
kommunikaltak egymassal, akkor elkezdheti.ink, elkezdhetek kutatni a roman
csoportok vilagr6l alkotott kepenek hasonl6sagai es ki.ilănbăzosegei utan,
hozzateve azt, hogy az alfoldi romanok tanulmanyozasanal figyelembe veszem
es osszehasonlitom mas nemzetek ki.ilănbozo gondolkodasm6djaval, alapul veve
a projektbe bevont magyar, szerb, szlovâk falvakat.
A kăzelmultban, a magyarorszâgi românok mitol6giâjâr61 frt kotetemben
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( COLTA, 2004), ahol a kerdest, szemben az egyseges roman mitol6giaval, mint
egy zonalis, periferikus mito16giat kezeltem, hajlottam arra, hogy ezt a kutatast
kiterjesszem egeszen a Nyugati Hegyseg labaig, pontosan azert, hogy
meghatarozzam a hegyvideki es alfoldi latasm6dok erintkezesi pontjait.
Kutatasaimat, amelyek els6 perct61 kezdve szubjektivnek fgerkeztek,
cgy faluban, Avram Iancuban (Ăcsvan) kezdtem, majd mas hegyvideki falvakban
folytattam, hogy elhatarozasomhoz hiien, az alfoldi emberek 6si hagyomanyait
keressem.
Az e1s6 benyomas igen eroteljes volt. Elindultam, hogy az univerzumr61
alkotott kep archaikus valtozatait megtalaljam, a Nyugati Hegyseg labainal pedig
egy valtoz6, vagy minden esetre a valtozast, modernizalast keres6 vilagot talaltam.
A temet6, hatalmas, 6si napmotfvumokkal faragott fakeresztjeivel, valamint a
falu kăzepen lev6 templom volt az, ami meg emlekeztetett az archaikus vilagra.
A multbeli elet maig megmaradt emlekei arra engedtek kăvetkeztetni,
hogy, meg ha reszben is, de a regi vilagfelfogăs a kărosvideki m6cok eseteben
is konzerval6dott, annak ellenere, hogy el kellett fogadnom az akci6t61 (cselekves
es rftus) a narraci6 (hit es mese) fele tol6d6 valtozast.
Hat h6nap kutatasainak tavlatab61 nezve a dolgokat sikeri.ilt a feledes,
a massag, a valtozas, a ki.ilănbăzoseg ellenere ujra megfogalmazni a roman
mitikus-magikus vilagot, a hegy es alfold hasonl6sagat. Mindez bizonyiteka
lehet egy hatarokon ativel6 mitol6gianak, es arra szolgalhat, hogy egyesitsen ket
vilagot, amely jelenleg mentalisan elvalaszt6dott egy realis es kepzeletbeli hatarral
IS.

2. EGY, A HAT AROKON ATIVELO LEHETSEGES
MITOLOGIA STRUKTURAJA
Ebb61 a mitol6giai perspektivab61 nezve, es a kilenc falub61 ăsszegyiijtătt
folkl6ranyag birtokaban, szamba vehetji.ik a potencialis magikus kăzegek
tipol6giajat, amelyek benepesitik ezt a hatarokon ativel6 vilagot, a Nyugati
Hegyseg labainal fekv6 Măgulucieat61 (Kismagoldt61), Vidrat61 es Avram Iancut61
egeszen a Magyarorszag keleti reszen fekv6 Alfoldig, amely mar a romansag
egyik periferikusan lakott teri.ileie.
Ha a mito16giar61, mint a vilag archaikus megfogalmazasar61 beszeli.ink,
eleve le kell szăgezni.ink azt, hogy ez a periferikus mitikus-magikus vilag, bar
megvannak a sajat, specifikus elemei, nem erthet6 meg annak a nemzetnek az
egyseges mitol6giaja nelki.il, amelyhez tartozik.
A minden egyes mitol6giara jellemz6 elemeken tul, a kutatasok soran
az alfold multietnikus reszeiben gyiijtătt szinte ăsszes elem a regi6 minden
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mitol6giăjăban ki.ilonbozo neven jelenik meg, tehăt azt mondhatjuk. hogy a
ki.ilonbozo etnikai csoportok kozotti „interferenciăk" az idoben egy kozos
kepzetben material iză16dtak.

EGY MITIKUS LENYEKKEL ES ALLATOKKAL BENEPESiTETT VILAG, AMELYBEN MAGIKUS EROVEL BiRO
NOVENYEK ELNEK
Ahogyan azt mar egy regebbi alkalommal kifejtettUk. a parasztember
erzekelese a terrol es idorol tobbretegu, măgikus-mitikus vilăga pedig a va16sagban
tobb vilăgnak osszetevoje, ahol az idonek es temek măs-măs szerepe van, ahol
az ember a va16săgban is talalkozik terrneszetfeletti erovel bir6 emberi lenyekkel,
măs videkrol jott teremtmenyekkel, es ilyenkor kezd el miikodni az archaikus
politeizmus, ilyenkor a beavatottak magikus eszkozokhoz nyulnak es a celnak
megfelelo ritusokat vegzik el.
Ahogyan azt măr elore jelezti.ik, az erre a tăjegysegre jellemzo mitikus
megjelenftesek tobbfele tipol6giai csoportba (termeszetfeletti erovel rendelkezo
emberek; terrneszetfeletti lenyek; mftikus allatok; magikus novenyek) sorolhat6k,
att61 fuggoen, hogy milyen elemek hatarozzak meg, mi az egyedi szerepUk
ebben a sajătsăgos gondolkodăsm6du falusi komyezetben.
Ha megvizsgaljuk az emlekezet idobeli văltozasait, megfigyelhetjUk az
elraktărozott inforrnăci6k evoluci6jănak kUlonbozoseget. Egyes megjelenitesek
ma is igen fontos narrativ fejlodest mutatnak, es az emberekkel val6 kapcsolat
igen eros es aktiv, măsok eppen ellenkezoleg, egyfajta vazlatosftasra, redukci6ra
hajlanak a funkci6k fokozatos elhagyasa altal, amelyek azt meghataroztak.
A paraszti kepzeletvilăg negativ vagy pozitiv fejlodesetol ftiggetleni.il
az elmult 30 evben a mitikus lenyek emberekhez va16 viszonya letjogosultsaggal
ruhăzza fel ezt a mitikus-măgikus vilăgot, es vilăg-, valamint letmegoldasokat
nyujt az itt eloknek.
Ezek voltak azok az ervek, amelyek arra sarkalltak minket, hogy a
falvak vilăgăt ellepo mitikus lenyek segitsegevel felvazoljunk, egy, az emberek
viselkedeset meghataroz6 lehetseges helyi mito16giăt, meg jobban lesziikitve a
kort a romăn-magyar hatâr teri.iletere.
Az e!s6 csoport, amely a hagyomanyos falut bizonyos cselekvesekre
keszteti, olyanokra, amelyek idovel a megfelelo hatasu vedelmet biztositottak es
a praktikak es rftusok val6sagos tarhâzava valtak, a termeszetfeletti erovel
rendelkezo emberi lenyek csoporţfa, amelyek terrneszeti.ik ăltal, arra voltak
hivatottak, hogy ki.ilonbozo m6dszerekkel rettegesben tartsăk a kozosseget. Ezek
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a prikulicsok, a farkasemberek, az elohalottak vagy hazajăr6 lelkek (kisertetek) /
boszorkak, szemmelverok, varazsl6k.
Ăltalănos jellemzojilk ezeknek a „normălist61 eltero" lenyeknek, hogy
szilletesilk pillanatăban măr „ megbelyeg;:,ettek" es a kozosseg a rajtuk levo jeleket,
mint peldăul a fejen levo dudort, farkat, osszenott szemoldokot măr szilletesilk
pillanatăban felismeri.
Ezek a megkillonbozteto jelek gyakran egy belemagyarăzott biinos
szilletessel is părosulnak, es oda vezetnek, hogy a kozosseg a szokatlan embereket
megbelyegzi, es az izolaci6 es kirekesztes alta!, a kikozositettbol agressziv
viselkedest provokalnak ki.
A măsik kozos elem, de itt kizăr6lag a demonizălt emberek csoportjăra
szoritkozunk, az ătvăltozăs kepessege (prikulic~ok, farkasemberek, elohalottakhazajăr6 lelkek, kisertetek).
Ezek az abnormalităsokb61 fakad6 kozos jellemzok a rengeteg homălyos
es magyarăzatokban egymăsra epillt leirăsokhoz vezettek az itt leirt hărom mutăns
tekinteteben, amelyek megis alărendelodnek a legtobb ătvăltozăsfajta - killonbozo
ăllatfajtăk, rovarok, sotet er6kt61 vezerelt dolgok - birtokăban lev6 kisertetnek
(el6halott, hazajăr6 lelek)' .
. E ha.rom atvaltozas-tipus megtalalhat6 az altalunk kivalasztott tajegyseg
kepzeletvilagaban, ugymint: prikulics, farkasember, a mindeniltt jelenlev6 kisertet
(ekihalott, hazajar6 /elek)lferfi, noi alakban egyarănt, es a helyi sajătossăgkent
megjelen6 striga vagy boszorka.

2.1.1. A PRIKULICS
Az elso ilyen leny, amely a nyugati videk falvainak vilăgăt benepesitette:
a prikulics. Az ember, aki bizonyos feltetelek kozott kutyava valtozik, es
megtamadja az embert.
E megjelenites az alfoldi romanok egyik sajatossaga.
Az osszegyiijtott leirasokb61 megfigyelhetjilk, hogy ezen tăjegyseg
mitol6giajăban a prikulics egy sajat tudatan kivuli mutăns. Az ătvăltozasok
rendszerint alvas kozben tortennek es mindig tudattalanok.
Tobb roman videk roman etnol6gusa is megerositette azt az ăltalănos
leirast, miszerint a demonizălt leny megkettozve bolyong ejjel, ugy, hogy a test
alv6 allapotban marad az ăgyban.
A testb61 val6 tudattalan kilepes lehetoseget adott arra valakinek, hogy
az agyb61 mashovă helyezze a testet, igy a lelek nem tudott a testbe visszajutni,
az illet6 pedig meghalt. (HEDEŞAN, 1988, 3 I)
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A magyar mitol6gusok annak a lenynek kettăsseget, aki a test
elhagyâsâra kepes, a bogumilok alta! tobb evszâzaddal ezelătt az e tajra hozott
animista befolyâssal magyarăzzăk.
Az egyseges roman mitol6giaval szemben. aho! a prikulics ugy valtozik
at, hogy haram bukfencet vet, es csak azutan tamadja meg az embert, a
legnyugatibb alfoldi videkeken elă romănok hagyomanyaiban sokkal
eltompultabba valt.
A Kelet-Magyarorszăgon fekvă elekiek. emlekeiben a prikulics majdnem
teljes egeszeben rendes embemek tiinik, amig „ 11e111 jăn ni": Ez egy rendeJ
ember. Csak amikor rajăn, akkor nem birsz vele, mert akkor 111egăl. Es ha 11e111
hagyod beken, lwgy oda 111e11je11, a/iova aka,; 111ert neki 111egva11 a maga 1itja.
Aztan a gazosba (ford. megj.: romanul „sporici") megy Es ott mindent hal/ es
mindent lat. 6 is fel, de senki sem mer a kăzelebe menni Aztc'in kăre gylilnek
a kutyak. Ez ember. el, csak 11i11cse11 11eki asszanya. Volt irr egy a fal11ha11, de
meghalt. Hetvenvalahany eves volt." (NAGYNE MARTYIN. 1996, 143)
Az elmult evtizedekben a mehkerekiek a prikulics masodlagos
jellemvonăsait ăriztek csak meg, legfokeppen a gyorsasagât. amihez a rosszalkod6
gyerekek viselkedeset hasonlftottak: .,Amikor a gyerekek meg olya11 kicsikek
voltak, es erre-arra maszkâltak }6 nagy gyorsasaggal, akkor azr 111011dt11k,
hogy olyanok vagytok 111i11t a prik11licsok. "
KU!onben ezeken a teri.ileteken a gyilkol6 prikulicsb61 egy egyszerii
gyermek-remisztgetă lett: .,azt 111011dtak az ăregek, hogy ne 111e11jerek a
kukoricasba, mert elkap a prikulics. A prik11lics egy olyan kisembe,; egy tărpe. "
Egysz6val. a prikulics es a kozosseg kozotti viszony. amely regebben
mindennapos es agresszivităssal teii volt, idăvel az elbeszeles szintjere kerUlt, es
a falvak aktiv kepzeleteben elvesztette jelentăseget.
A magyaroknak - es itt termeszetesen azokr61 a magyarokr61 is sz6
van, akik a romanokkal ebben a z6nâban kapcsoltban vannak.- egy hasonl6
mitologikus figurajuk van, az ugynevezett kiildătt farkas. Az erre a lenyre
vonatkoz6 bibliografiai adatok kevesben, de kUlonboznek a roman pricsulicskeptăl. A szlovâkok ellenben nem ismerik e lenyt.

2.1.2. A FARKASEMBER (romanul vâlva lupilor, azaz farkasok
szelleme; vâlvă=szellem)
A hus-ver mitikus lenyek egy masik fajtâja afarkasember, amely rokon
a prikuliccsal, de csak a hegyvidekiek hagyomânyaiban talâljuk meg. A
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farkasember helyi vâltozata a mas român videkeken megtalâlhat6 vârcolac - nak
es a franci a „ Loup graou " - nak.
A „ vâlvă" - azaz „art6 (rossz) szellern" kifejezes a Nyugati Hegyseg
tipikus terminol6giaja. E demonizalt lenyt a hegyek, banyak, vizek,
kincslelohelyek art6, rossz lelkei (szellemei) szilljak meg.
Ennek a hagyomânynak a hatâsa, amely szerint a hegyeket ârt6
szellemek lakjak be, meg ma is erzodik. Hălmagiu (Halmagycsucs) videken, a
Tisa nevu faluban 1982-ben az emberek meg mmdig meg voltak gyozodve arr61,
hogy a farkashordâkat szellemek irânyftjâk. Arra a kerdesre, hogy kik ezek a
szellemek es mit tesznek, azt vâlaszoltâk: ,,hallgafăg, senkivel sem kommumkal6,

szakadt, rongyos, gondozatlan 1degen emberi lenyek. Az o szelleme1k (lelkiikvâlvă) iranyitjak a zsakmany fele a farkasokat. Azt mondjak, hogy a farkasok
csak ott tesznek kart, aho/ a szellemek mo11djak. " (ARĂPAŞ, I 982, 24 7)
Ha Hălmagiut elhagyjuk es a Koros volgyeben kozelitji.ik meg az
alfoldet, Avram Iancuhoz jutunk, aho! ezt a ha 6ryomanyt szinten felfedezhetji.ik,
hiszen mai napig el e falu emlekezeteben.
Amikor Iuliana Zoicat azokr61 az emberekrol kerdezti.ink, akik farkassa
valtoznak, elmeselt egy tortenetet, amelyet „ kaszalcis" kozben a nagyanyjât61
es a szomszedokt61 hallott egy helybeli fiur61, aki ejszaka farkassâ vâltozott. A
tortenet szerint a fiu demonok alta! val6 megszallasa a sajat akaratan kivi.il
tortent, egy bunos szi.iletes alta!, hiszen fogantatasa Husvetvasamapra esett:

,,Azt meseltek, mese/te a 11agya11ycim es a1111ak szamszedai, lzogy volt egy
gyermek, aki farkassci vcilt. E/111e11t ottlw11r6/, ugy, lzogy egy hetig nem ten
l'issza. A sziilei folyton kerdezgettek: Hava megy? De nagy gyerek volt mar, es
csak e1111yit mo11dott: ide megyek, oda megyek, ehhez meg ahhoz a nagybcicsihoz
megyek, megyek do/gozni, megyek valalzovci. Egyszer csak a sziilei azi gondoltak,
hogy kovet11i f ogjak. A szomszedban szuletett egy kiscsik6. 6 odament,
bukfencezett egyet, farkassa valt es megette a cs1k6t. Es az apja vegig kovette,
reggelig, es azt mondta nek1; am1kor mar nem birta magaban tartani: Jaj,
lstenem, nem sajnci/od a kiscsikot, nem lcitod, hogy sir a kanca utana? De a
fiu csak nevetett es azt mondta: Es te nem vagy biinos, hogy Husvetvasamap
nemzettetek? Nem lehetett mit tenm; szuletese p1Jlanatat6I a fiu mar meg volt
rontva."
De a farkasemberekrol sz616 tărtenetek lajstroma nem er vegeta Iuliana
alta! elmondottakkal. Majd egy evtizeddel ezelott a kozosseg Graţian-t, Romanunak, a helybeli papnak testveret tartotta farkasembemek.
Gheorghe Cosma, aki szemelyesen ismerte, ma is szivesen meseli el
azoknak, akik meghallgatjak a Graţian-rol sz616 tărtenetet, aki elszigetelten elt,
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rohangălni es elbujni az emberek elol: ,.Eltiint es ha megjelent
az emberek kozott, a szur6s gazokka/, gal~vakkal teii arokba ugrott ·: A

szeretett mezteleni.il
tărtenet

az eleki prikulicsra emlekeztet, aki a kukoricasba bujt az emberek elol.
A Graţian-rol sz616 tărtenetet hallgatva, - akirol Cosma azt ăllitja, hogy
az iskolăban bomlott meg az agya -, nehez elhmni, hogy felelmet tudott kelteni
az emberekben. Megis egy val6di pszich6zis alakult ki a Bihar megyei
Călugăriban, ahovă kalibăt epitett es egy idore befeszkelte magat: .. Egy ,do

utan az emberek gyanakodni kezdtek, hogy egy farkasemberrel van dolguk.
Feltek, nehogy a tehene1ket rnegegye, es inkabb enni adtak neki''.
Ez a felelem abban a rengeteg eldobott, i.ires konzervdobozban
materializăl6dott, ami szetsz6rva allt Graţian kalibaja elott. Ez a tema ihletett
egy dokumentumfilmet, amelyet a televizi6ban is sugăroztak.
Nehez megmondani, hogy a riportfilm lerombolta-e a felelmet. Graţian
evekkel ezelotti halăla utăn, ugy tiinik, az emberek emlekezetct mcg mindig
felkavarjăk az esemenyek, es Graţian puszta emlitese is kepzelodesekre ad okot.
E teri.ilet magyar es szlovăk mitol6giajaban nem talalunk a
farkasembernek megfelelo lenyt, azzal egyiitt, hogy e leny a kozepkori nyugat
egyik modellje.

2.1.3. KISERTETEK / A KISERTETEK NONEMU alakja - a
roman valtozatban. BOSZORKAK / A BOSZORKA HIMNEMU
alakja - a roman valtozatban
Az ătvăltoz6k sorat, akik a falvakban garazdalkodnak, es jelenleti.ikkel
zavarjăk a kăzăsseg eletet, a boszorkanyokkal - a boszorkănyok himnemii alakja
is a român văltozatban - zărjuk.
Az egyes helyeken boszorkanak (a boszorka hfmnemii alakja - a roman
văltozatban), măshol moronoknak (romanul moroni) vagy moromneţe 2 (magyarul
olvasd moromnece-nek) nevezett, metamorf6zisra kepes emberi lenyeknek a
hegyvideki es az alfoldi romanok, a hatar menti magyarok, szlovakok, szerbek
kepzeleteben osszetett jelentese van.
Bar a nyugati reszeken elo romănok a magyarokt61 vettek ăt a boszorka
sz6t, a „roman boszorka" nem mas, mint egy kfsertet, vagy „striga" 3 , amely
mas roman videkeken lelheto fel.
Aurel Candrea 1931-ben a Kepes Sz6tarban pr6balja meghatarozni e
abnormălis lenyt: ,,Ferii vagy noi alaku emben' leny, aki fiffădot horda kjen,
a gen'ncebol kinovif, se nem rijvfd, de se nem hosszu farokkal Jon a vilagra;
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nappal, a dolgukat vegzik, mint minden ember, de ejszaka, ahogy elalszanak,
kiszall a lelkuk, lwgy a tăbbi kisertettel talalkozzek. mikăzben testiik halalra
valtan fekszik az agyban; meghatarozatt helyen talalkoznak, es tcincba kezdenek;
elkepzelhetetlen a gonoszsciguk; a gyermekeket megălik, es kiszivjcik a veriiket;
megrontjcik a hcizasscigokat, szegenyseget lwznak az emberekre, a tehenekto/
pedig elvesz1k a tejet; m1kor egy Ilyen /eny meghal, a szfvet tuzes vassa/ vagy
egy fanJdda/ szuijak at, majd azt a szfveben megforgatjak, azert, hogy a lelek
ne tudjon kibujni a foldbol, es ne kfnozza tovabb e;jel az embereket; azt is
hisZJk, hogy cillatokkci is vciltozhatnak, peldciul: farkassci, kutycivci, stb. "
(CANDREA, 1931, 1217)
bsszehasonlftva ezzel a teljes lefrassal, amely a legnagyobb pontossagra
tbrekszik, a nyugati regi6 kollektfv tudata csak a „legjellemzobb reszleteket"
orizte meg, azokat, amelyekkel legjobban meg tudta hatarozni ezt az agresszfv
lenyt.
Tizenket evvel ezelott a pecskai (Pecica) Aurelia Moholea, amikor a
kisertetekrol beszelt, ezt mondta: .,Jeni (Zse,zi) 11e11Je, a Cruceanu-e, ... , na,
annakfarka volt ... ", es ejszaka megvaltoztatta az alakjat, es ismeretlen helyeken
jarkalt: ,,Es lcitod dragam, lcitod, macskcivci is vciltozatt, es ... borjtivci, es kutycivci.

lgy csincilt, es elment, es reggel hciromig haza se ment. Amikor elt! Amikor elt,
igen! Akkor elment. Mert ejszaka neki utra kellett indulnia. Hetfo ejszakat6/
kedd reggelig utra indult." (HEDEŞAN, 1998, 241)
Az emberek rendszerint atvaltozas kozben latjak a kfsertetet, kutya,
vagy egy lomha leny formajaban, es nem tudjak felismerni benniik az
atvaltozottat, nem tudjak, ki tesz kart a gazdasagukban.
Egy ilyen talalkozast elt at legenykoraban az Avram Iancu-i Traian
Giurgelea. Sot mi tobb: az apja is latta a boszorkat: .. Egyik nyciron, egy nyciron,

amikor kinn aludtam, es volt egy het meter hosszu szekerem, es a szeker be volt
teve a kolnciba, es tăbben a/udtunk a szekeren. Melegem volt, a hatamon
fekudtem. Elaludtam, es aITa ebredtem, hogy Jon hozzam az anyam, ramnez,
fgy m; aztan elmegy Reggel azt mondom: No, anyam, miert jottel ejszaka
hozzam, es miert neztel a fejembe? Jsten onzz, mondta anyam, minek mentem
va/na? De jottel, fgy meg fgy 6 meg, hogy nem jott, semm1kepp sem, en meg,
hogy igen. Am1kor egy mas1k ejszaka, mert volt nekem egy o/yan nagyon
mergesfajta kutyam, aJTa ebredek, hogy ugat a kutyam, csak ugat, csak ugat.
Felkelek a szekerrol es nezem, hogy mit ugat. Ott volt az ut, aho/ a falubeliek
mindig jartak. Akkor /atom, hogy Jon a kutya, es a paJta fele ugat. Felkelek es
odamegyek, hogy megnezzem. Nezd csak, ott, a kut mellett. Felboszftett, hogy
mi lehet az? Leszal/ok, es csak Jon. Amikor a hcizhoz erek, akkor megjelenik.
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ltt van a kemence. meg a kamra, es ott a haz. arrebb az 6/ es a ko/11a. Es csak
Jon es befurakszik a hazba, es erre elszalad 111egi11t. E11 elebe szaladok, lwgy
elvagjam az utjat, de mar 11em latok semmit. Azt meselem, mit es lwgya11
fartam. Volt, ami volt, boszorka volt, mert egeszen a pajtaig jătt vele a kutya,
es onnan kijătt ide, es megjelent, es meglattam. Hat az, 111011dja apam, boszorka
volt. Most en lefekszem a szekerre, 111011dja apa111, te meg a făldre. Es ha 111eg
latsz valami ilyesmit, akkor engem is ebressz fel. Egy het 1111tlva 111egi11t zajong
a kutya. Es akkor a kutnal megillf 111egjelent az asszony, e11 111eg 111011dta111 az
apamnak, aki a szekere11 aludt. Mo11dta111, lwgy a k11tya megint kezdi. Es
amikor megjelellf megint a k1it11al az asszony, mondtam apamnak. hogy 6 is
nezze meg. Es megnezte. Na, micsoda csoda ez? Na, mondja az apam, te
szaladj arra, mert en meg erre eredek utana. Megint befurakodott a hazba, es
en megint csak arra sza/adtam, es megint nem lattam semnu't. Te, mondja
apam, ez tenyleg az ărdăg volt. Na, igy jarta111 a boszorkaval. "
Az arra iranyul6 kiserletek, hogy elkapjak, vagy megtudjak ki is a
boszorka, rendre csodot mondanak. Megis, Traian Giurgelea es az apja a kutya
ugatăsăb61 biztosra veszik, hogy boszorkăt lăttak, măr csak azert is, mert a
kutya maskeppen ugat az emberre, es maskeppen arra, aki a pajtaba, a tehenek
tejehez akar jutni.
A hegyvidekiek eleteben olyannyira fontos tejnek koszonheto, hogy a
kozosseg kozhiedelmeben a demoni leny, mint ttjtolvaj jelenjen meg, es fokepp
erre a tulajdonsagara helyezzek a hangsulyt.
Az Avram Iancu-i Iuliana Zoica igy magyarazza: ,, Van olya11, a111elyik
el tudja vinni a tejet. Van ilyen, es 11e111 is tudjcik magukr6/. llye1111ek sziilettek.
Ejszaka jănnek, es ahogy meselik, nem e111berek. Ki tudja? Ki lcitta? Ejszaka
atvaltoznak, es jănnek. "
Arra a kerdesre, hogy az emberek hogyan jonnek ra, hogy egy boszorka
rontotta meg az ăllataikat Iuliana ezt az egyertelmii vălaszt adta: ,.Megcsappan
a tehen teje es nem ad tăbbet. " A jelen ido, arnit hasznăl, megerositi azt, hogy
Avram Iancuban meg 2004-ben is lehetnek boszorkăk.
Hogy jobban megerthessem a dolgokat, gyermekkora tărtenetet meseli
el, amikor egyik szomszedja tehenenek elvettek a tejet, es az egy praktikat,
varazslatot alkalmazott, hogy a boszorka visszaterjen: ,.Na, mert amikor a
boszorka mind a tejet kiszopta, hcinyingere lesz. es kint hanyasmaradekot
talalsz. Olyan sarga mint ez a bluz itt (megmutatja nekem a sarga bluzat).
Lattam en is olyat. Es ha elveszed, nehogy hozzcierj, csak valamivel, vegyel egy
Iapo.tot, vagy egy lecet, es gyujts a kemence alei, es tedd beie, es akkor jănnie
kell, es kernie kell valamit a hazb6/, kiilonben megha/. Ezt tette az a szomszed.
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Es jătt es vizet kert. Azt akarom mondam; re vagy Megint fază/? /gen, mondta
az ăregasszony De miert? Csak fgy, mert tiizhelyszag van. Adjal nekem is egy
kis vizet, mert igen szomjas vagyok. Haza tudsz te menm; nem laksz te olyan
messze. Es az meg sehogy sem tudott vedekezni Valamit felvett a făldrol es
beletette a szajaba, de vizet nem adott neki Ha nem engeded, hogy valamit
elvegyen, akkor meghal. "
A szomszed faluban (Măgulicea) lak6 Viorica Neag hasonl6
informaci6kat ad a boszorkâkra vonatkoz6an: ,,Azt mondjak, hogy volt egy
olyanfajta, nem tudom, hogy elmagyarazm; kiviilro/ /atsz1k, olyan mint... Nem
tudom hogy elmagyarazni... Latsz1k kl vii/ro!, klvii/rol olyan feher, mint a
teheneknel. Mint m1kor bo,ju 111eg. Olyan, 1:iint a zsentice. Mondj<ik. hogy
boszorkah<iny<is. Mondt<ik, lwgy h<inyt a boszarka. Hogy a boszorka elment a
tehenhez es addig e1·ett, amfg kih<inyta. Es al.f mondj<ik, hogy azon a napon
abb6l kell venni, es egetni kell a kemencet, ugy ahogy a kenyeret sutik, es
akkor 1·edd es tedd a ke111ence fenekebe. Es az ăregek azt mondj<ik, hogy aki
boszorka, a1111ak jonnie kell azon a napon, azert, hogy adj<il neki valamit, vagy
vizet, vagy akar111it a h<izb6l, ak<irmit, valamit. Es azt mondj<ik, hogy ne ad),
mert. lsten kfmeljen, de ne ad)."
Az Avram Iancu-i Iuliana Zoica teljes oszinteseggel azt allitja, hogy
nem tudod meg6vni magad a boszorkakt6I. Mert ejszaka eljănnek, es elveszik
a pajtab61 a tejet. Meggyozodessel allitja, hogy ezen a telen az o tehenetol is egy
boszorka vette el a tejet: ,ÂWto111, hogy a tehenemnek ezert nincsen teje. Meri
annyi teje volt, es mast nincsen semmi. "
Iuliana emlekszik meg, hogy gyerekkorâban az âtkokat korpa es s6
segftsegevel oldottâk fel, fgy hozvân vissza a tejet. Volt neki egy nagynenje, aki
tudott ordogăt iizni. : ,,Es elvitt az any6 hozza es a s6va! es a korpaval es a
vizzel az ărdăgiizest elvegezte, es a tehen teje visszajătt. "
Az ărdăguzok eltiinese a falvakb61 seriilekennye tette az otteloket.
Az alfoldăn fekvo Pecskanak is megvan a maga kfsertetlajstroma. ,,Jeni
nagynenje" mellett meg egy cigânylânyt tartottak kfsertetnek egy Cocota4 nevii
faluban. Aurelia Moholea tărtenete szerint ejjel „lwl borjuv<i, hol kuty<iv<i, hol
macsk<iv<i v<iltozatt. "
Az ejjel âllattâ vâltoz6 cigânylânnyal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy
a kozosseg emlekezete inkabb az atvaltozas idejen vaio serillekenyseget orizte
e lenynek, mint a cselekedeteit. .. Egyik ejjel, mit l<itsz, hat kiment, elment, es
borjuv<i v<iltozatt. Es akkor elment mellette egy ember, annak az embernek volt
egy botja es r<icsapott a l<ib<ira. Es m<isnap azt mondta neki:
-Nem tudt<il jobban vigy<izni? - mondta. 16
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11eked az, lwgy mast sâ11tâ11ak lâts::.?
De o megijedt es azt mondta:
-Mi, hat maga volt?
-/gen, de te joi tudtad, lwgy e11 volta 111, miert iităttel meg? Ha 11e111 ismemelek
mast, jaj Jenne neked/ Csak tul ismeros volta/ nekem."
A kisertetek mindennapi eletben vaio jelenlete egy sor vedekezo eljarast
eredmenyezett, amely belef v6dott a kozosseg kollektf v tudataba.
A 85 eves Ecaterina Teretean azt magyarazza, hogy Szent Gyorgy
napkor a pecskaiak az „ablakba" , a haz ajtajara, es a pajtaba csalant es
fokhagymat tesznek, azert, hogy „a szag e/iizze a kiserteteket ·:
A magyarorszagi romanok koreben ugyanfgy jelen vannak a kisertetek,
akiknek az alakvaltozataik szinte korlatlanok. Harom evtizeddel ezelott a
mehkerekiek meg voltak gyozodve arrol, hogy a kisertet azert, hogy eljusson az
emberhez, vagy bejusson a hazba az ujszillotthoz, akar kutyava, macskava,
bekava, libava, leggye, nove, hangga vagy akarmilyen lathatatlan lennye tudot1
atvaltozni.
Maskillonben a kozosseg evekig gyan<1kodott az Arpad utcai „ Buha
felesegere - a lu Buhă (romanul: valakie, va/aki fe/esege, valaki fia, va/ak,hez
tartoz6) es a Bocskai utcai „ Buti felesegere ( ro111â1111I: a lu Buri), hogy kisertetek
(a kisertetek nonemii valtozata), es eppen ezert felelemmel telve, tavolrol figyeltek
oket.
Az oregek a mai napig azon a velemenyen vannak, hogy amikor az
idojaras nem megfelelo, az elovigyazatossag igen fontos, az embereknek bizonyos
ovintezkedeseket kell tenniilk, mert ilyenkor barmi elofordulhat. Az oregek a
regi idok tapasztalatait hozzak fel bizonyitekkent azoknak, akik nem hisznek
ezekben a dolgokban, es nem teszik meg a megfelelo es szilkseges ovintezkedcsi
ritualekat.
A kfsertethist6riak, amelyeket ma is szf vesen meselnek, a faluban tortent
szornyiisegek igen szeles palettajat tarjak elenk. Sok tekintetben Traian Giurgelea
mesejere emlekeztet az az ejszakai elmeny, amely egy mehkereki sihederrel
tortent: .. Egy pentek este, buzâval megrakodva megyek a tâncba, es fizetek,
mert tâncolni mentem, buzâval fizetek. Megâlltam a cimborâimmal az utcâ11.
Aztân elte/t egy kis ido, es e1fel /ett. Egyszâl gyatyâba, mezitlab indultam haza.
Meleg. Mikor Bucu melle erek, luane Bucu mel/e, egy feher kutya van ott,
amerre en megyek. Te, ez engem kănnyen megharaphat, meg bot sincs nâlam.
Mezitlâb. A sâncon ât megyek, megyek tovâbb az utamon, es mind nezem.
Feltem. Jajj, te de mit lâtok! Egy menyecske âll a tăltes tetejen, kăpănyeg
rajta, ami ugy zărăg, mint a papiros. Es a kutya akkor mâr nem volt ott,
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mintha menyecskeve vâltozott volna. Akkor aztân usgyi haza! Ahogy csak
bfrtam. Mikor ha::.aerek, az ajto - zârva. Jaj, te! Akkor hâtramegyek az istâlloba
es a testverem melle fekszem, es csak hallgatok. Apâm: te, Gyuri, mi van veled?
En meg, hogy semmi. Betegge ijedtem magam."
A „magyarorszagi kisertetek" tevekenysege nem korlatoz6dik szigoruan
a remek ejszakai utazasara es a tejnek ellopasara, bar a kisertetek tejtolvajok. Az
emberek a pajtak ajtaja es ablaka ele csalant es csipkebogy6t raknak.
Azon tul, hogy ezek a lenyek megrontjaK a teheneket, meg csecsemoket
is lopnak, vagy elveszik az anyatejet. Mindezek olyan kârok, amelyek mind a
csalâdot, mind a kăzăsseget erintik.
Mindezeket ismerve a mehkerekiek a mai napig megoriztek azt a
hagyomanyt, hogy a gyennekagyas asszonynak ugy kell aludnia mint a nyul,
mert elofordult, hogy mikozben elaludt, ,,a kisertet e/jătt es el/opta a csecsemot,

es a he/yere a sajat gyerrneket tette. Regge/, am1kor az anya felebredt es
szoptatni akart, eszrevet!e, hogy a gyermeket kicsereltek. "
A kollektiv emlekezet azonban a regi vedekezesi m6dszereket is
megorizte. Mehkereken ugy tudjâk, hogy akkor, amikor „egy no sziil, a sepriit

a haz ajtajaba ke/1 tenn1; feJjel felfe/e, nehogy a kiseretetek bemenjenek az
anyaho::., es az ujszulătthdz."
Keresztelokor egesz ejjel egnie kell a petr6leumlâmpânak, mert „ a

kfsertetek nem jdnnek a fenyre. "
A falu megel6z6 eljarâsai kăzătt megtalâlhatjuk Ana Gurzău tanitasait
is, aki azt mondja: ,, Tiszta buzât, fokhagymât es villâcskât tettem a

gyermekeimhez, hogy a buza megszurja a kisertetet, ha hozzâ akarna erni
gyerekhez, fokhagymât pedig azert, hogy Jo budds legyen. Buzât, mert a buzâban
benne van Jezus Krisztus, es nem engedi, hogy a kisertet a gyermekekhez
e/JCII ".
A multietnikus alfoldi regi6 szamos interferenciat hozott letre a
kfseretetek tekinteteben.
Bar a fizikai leirasok nem mindig azonosak, megis a regi magyar
kepzeletvilagban hasonl6 felfogast fedezheti.ink fel e lennyel kapcsolatban, amely
meghatarozas ugyanazokat a funkci6kat tulajdonitja e mitikus lenyeknek, mint
a roman hagyomany: ,,Egy boszorka barrnJJyen a/Jatta at tud valtozm; de

legfokeppen văros, vagy fekete kutyava, esetleg macskava, văros kakassa,
ărvennye, eg1haboruva, vagy mas kiilănăs do/ogga. Mindenfele k6rraf es
ragallyal fertoz1k az embert, es az a/Jatokat dăgvesszel pusztitjak''. (VARGA,
1877, 17-18)
Az idezett kănyvben, az aradi Varga Janos leirja egy komiives tortenetet,
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aki azt allftja, hogy latott egy lanyt, aki fekete kutyava valtozott, es megharapott
egy gyereket. A komiives elmeseli, hogy a falusiak elfogtak a kutyat, fejbevertek,
es a seb helye kesobb meglatszott a lany fejen. (VARGA, 1877, 25)
Ez a 120 evvel ezelotti tortenet is joi mutatja a hasonlosagot a pecskai
Aurelia Mocan alta! elmondottakkal.
A tomyai magyarok emlekeiben megtalalhatjuk a boszorkat, aki azert
valtozik at, hogy ellopja a tejet. A tornyai Anna neni, a katolikus templom
gondoz6ja, elmeseli, hogy kislany koraban egy fekete macska bement a pajtaba,
es elvette a tehen tejet. Ez a boszorka tulajdonkeppen egy roman szomszedjuk .
.,Victor felesege" volt.
Ha ăsszehasonlftjuk es egy adott ta volsagb61 figyelji.ik a dolgokat,
felfedezhetji.ik, hogy mindket mitol6giaban a boszorka allatta valtozik, megrontja
az embereket es a haziallatokat, elapasztja a tehenek tejet.
A szlovak hagyomanyok finomitanak a kisertetfogalmakon, hiszen a
kisertet csak nonemii leny lehet. Ezek kozi.il a parasztgazdasagot megronto a
boszorka, az emberi egeszsegben kărt tevo pedig a striga. Mindket leny az ej
leple alatt tevekenykedik.
A t6tkom16si Lopusny Ondrej nagyapja mesei te: .. EJjel egy kutyaml
vagy egy macskiival is taliilkozlzatsz. Tttdd meg, /zogy az ejszakanak 111egm1111ak
a maga tărvenyei. Talalkozal egy kutyaval, meg akarod iit11i a kutyat. A kfsertet
a mellkasodra telepszik ejjel, es megborzongsz, es nem kapsz majd levegot."
A t6tkoml6si szlovakok ugy tartjak, hogy a striga az ejjelilepkekben
van benne, ezert, mikor az a lampanak szall, nem szabad megerinteni, mert
striga.
Ellenben a boszorkak funkci6ja hasonl6 a roman es magyar
mitologiakban fellelhetokhoz, ahol a boszorka zivatart idez elo, tejet lop, es
gyermekeket cserel el.
A szlovakok is azt hittek, hogy ez az arto leny macskava, kutyava,
tyukka, kfgy6va, es mindenfele massa tud valtozni, azert, hogy kăzel keri.iljăn
az emberhez es a gazdasaghoz.
Totkomloson, ha elkezdodott az egszakadăs, azt mondtak, hogy jăn a
boszorka: ,,Ked vichorica krul'i, tak zvikl'i vravel', ide bosorka". (KRUPA).
Az emberek azt hittek, hogy legfokeppen Szent Gyorgy napjăn a
boszorkak harmatcsoppeket gyiijtenek, hogy elvehessek a tehenek tejet. A
boszorka meg a diszn6kat is megronthatta. Eleg volt, ha csak rajuk nezett, azok
maris megbetegedtek, es hullani kezdtek.
A tărgyalt videken elo szlovăkok, hogy felismerjek a no boszorkat,
december 13-an, Luca napjăn egy erre a celra kesziilt sămlit kezdtek el a
Szentesteig fabrikălni, amelynek măgikus erot tulajdonitottak es „ Luca-szek"
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neven ismeri.ink. Ez a ferfiak alta! keszftett szek teljes egeszeben fab61 keszi.ilt,
es igen răvid labai voltak. A misere az asszonyok ezzel a szekkel mentek, egy
vallkendăvel lefedtek, es amikor a pap azt mondta, alljanak fel, akkor az asszonyok
felalltak a samlira, es meglathattak a boszorkakat.
A nagyperegi horneac (romanul horneaţ) szlovakok hagyomanyaiban
is megtalalhatjuk a boszorkak elleni vedekezesi eljarasokat. Ianeciko Juraj, a
nyugdijas tanit6 a fokhagyma es a fejjel felfele allitott sepriinek a haz es a pajta
ajtajaban vaio elhelyezesenek szokasar61 mesei, amit ugy emlit, mint a boszorkak
elleni vedekezesi m6dot.
A t6tkoml6si szlovakok hamut sz6rtak a pajta tornacara, hogy reggel
meglathassak benne az ejszakai latogat6 nyomait. Vedekezeskeppen szinten a
felforditott sepriit hasznaltak.
Azert, hogy a boszorka ne kăzeledhessen a kisgyerekhez, egy
zsakocskaba s6t es fokhagymat tettek, majd a gyermek nyakara kătăttek.

2.1.4. SZEMMELVEROK
A targyalt videken a terrneszetfeletti (abnorrnalis) tulajdonsagokkal
felruhazott emberek masodik csoportja a szemmelverăke, azoke, akik a

.. szemiikkel utnek ( vemek) ".
A szemmelverăket, azokat, akiknek tekintete betegsegeket okozhat,
fel lehet ismerni, hiszen mar szi.ile,esi.ik pillanataban az ăsszenătt
szemăldoki.ik alta! megbelyegzettek, es mint ilyenek, ki.ilonboznek a kozosseg
tobbi tagjat61.
Az alfoldi es hegyvideki kepzeletvilag minden etnikuma azonosan
ertelmezi e rosszindulatu lenyt, es altalanosak a tekintet altal keltett hatasok,
altalanosfthat6k a vedekezesi m6dszerek is.
E tekintetek hordoz6i akarattalanul tesznek rosszat, hiszen nincsenek
tudataban cselekedeti.iknek, pillantasuk art6 voltanak, tekinteti.iket nem uraljak,
fgy nem tudhatjak, hogy egy menyasszony vagy egy csecsemă vagy egy aliat
irânyaba kifejtett art6 hatas megtărtenik.
Az eleki Maria Gemes atelt egy ilyen esetet, es az, akit a tortenet eppen
erintett, pont a lanya volt: ,,azoknak, akiknek osszeno a szemo/dokiik, mind
kănnyen

odajutnak, hogy a szemiikkel vernek. A lcinyommal megtettek. Azt mondja a
szomszedasszony: Jaj, de szep ez a lciny. Es a lcinyom azutcin csak sirt es
semmit sem evett. Erre azt mondja a szomszedasszony: Tudd meg, hogy
szemmelvertek. Es meg tudnad mondani ki lehetett? Erre kalaszt vett a sepriibol,
szam szerint kilencet, es 9 kana/ vizet, s6t, es mit tudom en meg mit kevert meg
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ossze, es kiabalt, es haromszor tette mindezt, es akkor elmult neh Biztos volt
benne va/am,; mert azutan a /;iny mar nem sfrt. Azutan azt mondt,1, hogy
kossek piros cenuit a jobb ke:ere. "
Mint a fenti tortenetbol is lathattuk, a beteg meggy6gyităsa bizonyos
segedeszkozok (sepriiszal, szen, so, stb.) segitsegevel, vagy bizonyos gesztusok,
esetleg a szavak erejevel tortenik.
Egy j61 meghatarozhat6 es a kăzăsseg hagyomanyaiban „sikeresnck"
mondhat6 repertoarja van a szemmelverok elleni vedekezo eljarasoknak. Ilyen
peldaul a gyermek kezere, vagy a borju ftilere tett piros cerna, a kifordftott ruha,
a papucsba tett penzerme.
Mint ahogyan azt mar megjegyeztUk, a magyarok es a szlovakok ismerik
az ilyenfajta megrontast, a magyaroknal igezest, vagy szemmelverest, a
szlovakoknal mint a pobil'i ho z ocmat.
A magyar falvakban a gyermekek kez.ere piros cern.ii kolăttek, es egy
kifordftott ruhadarabbal is felăltăztettek. Ha esetleg a szemmelveres megis
megtortent, akkor Tomyan peldaul ego sepriicirkot dobtak a vizbe, hogy igy
oldjak fel a rontast.
A t6tkolm6si szlovak hagyomanyok szerint, ha barmifele idegen mcnt
egy olyan hazhoz, aho! csecsemo volt, a szemmelveres elkeriilese vegett elobb
a padlasra kellett neznie, majd meg kellett korkodnie a kicsit.
A szemmelveres megszuntetese erdekeben magikus prak1ikakhoz, es
ritualis tisztft6 eljarasokhoz folyamodtak. A t61koml6si Lopusny Ondrej alta!
elmondottak szerint a gyereket balkezzel mostak meg, ugy, hogy a vizei a szajb61
frăcskăltek ni, majd a szemet kifordftott kezzel 1orcJltek meg.

2.1.5. A BEAVATOTTAK
A metamorf6zisra kepesek abnormalitasaval szemben, a beavatottak a
mitol6gikus lenyek azon csoportjahoz tartoznak, akik az erejuket masokt61
szereztek, vagy loptak.
A bizonyos tudas birtokaban levo lenyek szamos teruletre szakosodtak.
Egyesek a falut remisztgetik, masok viszont segitik, hiszen a kapott termeszeti
ero fuggvenyeben a paraszti gondolkodasm6d ketfele (lsteni es ordăgi) erot
kiilănboztet meg, es a lenyek kisebb vagy nagyobb mertekben lehetnek az Isteni
es ordogi erok hatasa alatt.
Mindegyik koziil a legrosszabb es a legfelelmetesebb a varazsl6, vagy
annak noi valtozata.
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A VARAZSLO (itt a varazslo noi valtozata, amit mi a tanulmanyunkban
BOSWRKANYKENT fogunk hasmâlni) vagy BOSZORKA (a roman
vâltozat szerint BOSORCOAIA)

Bar a kollektfv tudat, mint megjelenftes es funkci6, ăsszekeveri a
varazsl6t a kfsertettel, a varazsl6 megis mas, mint a kfsertet. Simion Florea
Marian szerint a romanok alapvetoen azt hittek, hogy a boszorkânyok „szerelembe

tud_jak e_jteni a Janyokat, a szerelmeseket pedig sepriinyelen barhonnan el tud_jak
hozni. Meg tudjak fagyasztani a vizet, szerencsetlenne tudnak tenm; vagy
akar bo/dogta/anna, meg tudnak tenni olyasmit, amit egy embernek a
lelkiismerete es iste11fele/111e ne111 engedne 111egte1111i." (S. FLOREA MARIAN,
2000, 24).
A nyugat is elkiilăniti a kiilănbăzo tipusu varazsl6kat, ugymint: Sorcerers, Wizzards, Witchcraft. E tipusok tulajdonsagai gyakran fedik egymast.
Az eleki Eva Crişan a boszorkănyok tevekenyseget fgy pr6bălja
elmagyarazni: ,,En nem tudnam megmondam, hogy fgy szuletett, vagy talan
tanulta valakitol. Ezt mondjak, ezt hallottam az oregektol, mert eleg egy a/ak,
eleg egy ha_jszal, eleg egy ruhadarab, csak att6/ ke/1 lennie (mârmint att61,
akinek a varâzslatot csinăljâk). Îgy 111011dtak ezt regebben. Mast, hogy ez igaz,
azt 111eg111011da11i 11e111 tud11a111. "
A hagyomany szerint azert, hogy a gonosz eroket megszerezzek,
amelyekre azert volt sziiksegiik, hogy artani tudjanak, a boszorkanyok a tisztătalan
eroknek adtak el lelkiiket. Ez az „ărdăgi dolog" felkavarta es felelemmel telitette
a kăzăsseg tagjait, akik rendszerint 6vakodtak a falu varazsl6jat61, es tavo! tartottak
magukt61. A mellozeshez nagyban hozzajarult ezeknek a lenyeknek a kinezete,
amely igen furcsa volt, es azok a tărgyak, amelyeket maguknâl hordtak. 5
Pavel Botaş az eleki Rojir61 (val6szinuleg R6zsi - a ford. megjegyzese)
azt meseli, hogy az oll6val jart, es a halottak szemfedojerol darabkakat vagott.
El kell mondanunk, hogy a hegyet/alfoldet ma is varăzsl6k es
boszorkânyok nepesftik, bărmi is lenne a jelenlegi funkci6juk. A mai varâzsl6k,
akik lenyegesebben kevesebben vannak măr, folytatjâk azt a tevekenyseget, amit
târsaik evtizedekkel ezelott is tettek: elapasztjăk, elveszik a tehenek tejet, es a
sajatjukhoz viszik, vagy egyszeriien elveszik a fold adomanyait.
Egy ilyen varazsl6 volt a pecskai ăreg Maţa, aki „sok rosszat tett a
faluban ". Hataia utan az emberek azt beszeltek, hogy a lanya atvette tole e
mesterseget, de ut6bb „csendesnek" bizonyult.
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Szemelye meg 2004-ben is borzolja a kedelyeket. Doru Petescu ugy
beszel rola, mint „aki kiszedte a hazb61 a bo,jakat."
A păr evtizeddel ezelott elt, a măr emlitett R6zsi sem volt az egyediili
boszorkăny. Mas helybeli oregasszonyokat is boszorkanynak tartottak az
emberek, de a csaladjukra vaio tekintettel nem emlftjiik meg neviiket.
Abban biztosak vagyunk, hogy meg I O eve a hegyekben es a
sikvidekeken tortentek negativ elojelii, art6 varazslatok.
Az eleki Eva Botaş het evvel ezelott meselt el egy tortenetet, amelyben
a betegseget a boszorkany a hasonlosag magiajaval hozta letre: .,Es csinâlt egy
babat es azt a babcit az okleve/ )6/ elverte. es a kalyhâba dobta, es a::. mar nem
tudott jami, es 11e111 tudta mozgatni a kezet." (COLTA,2004,116)
Maskor a varazslo vagy a boszorkany egy szolga (futar) segftsegevel amely lehet diszno, vagy beka, kutya, esetleg macska -, juttatja el a kiszemelthez
a betegseget.
1943-ban, amikor az eleki Maria Gemeş 17 eves volt, egy fekete macska
annyira megijesztette, hogy belebetegedett a felelembe: ,, Volt egy menyecske,
aki szămyii kfnok kăzătt halt meg. M1kor a ba/bol el_jăttem, lattam egy ekkora
fekete macskat, m: Szorăs farka volt, es mindig kovetett, mindig 111ellette111
me11t es akkor azt 111011dtam a11ya11111ak: Ne::.d, 111egi11t itt VQ/l. Ne bes::.elj
bolondokat lanyom, 11i11cs itt semmi. De en azuta11 11agyo11 feltem. Azt 111011dja
egyszer apam a11ya11111ak: Gyere, 111e11jii11k Gyulara. Anka Mari neni volt mar
va/am1kor Gyulan. 6 tudott va/amit. Es akkor bementunk hozza, mig e/ek nem
fe/e_jtem el, tizenhet eves voltam, es o azt mondta, JO, hogy _jăttunk, mert
hamarosan megha/tam vo/na, igen, igy mondta nekem. Es tudod mit csina/t!
Betett minket egy hazba, sătetet csinalt, egy edenybe vizei es egy aranygyiiriit
tett, es gyertyat gyu_jtott a pahar mas1k o/da/an, ne mozdu/hassak el soha
tăbbe innen, ha mindez nem igaz. Akkor azt mondta nekem: Ha akarod, ha/ott
lesz, mire hazaersz. Erre ezt 111011dta111: Ne csinâ/d ezt, csak a1111yit tegyel, hogy
ne feljek tobbe. Azt mondta, )6/ van. 10 fi/Iert fizettem es arra kert, lwgy a
bugyimat kiforditva vegyem fel, es meg azt is mandra, hogy mast mar senki
sem <irthat nekem. Hat, ez tortent velem. "
Sokszor a varazsl6knak segitoik is voltak, egy-egy mano, amelyet egyes
falvakban a românok pui-nak (csirke, csibe) 6 , a totkoml6si szlovakok pedig
zmak-nak hfvtak. Mind a românoknal, mind a szlovâkoknâl a man6 egy fekete
tyuk tojâsabol bujt ki, amelyet a varâzslo haram honapig a hona alatt kăltott.
Nem leven az emberek szeme elott, a man6 biztositotta a varazs16k
szămara az akci6k sikeresseget, eppen ezert az nagyon j61 tartotta.
A Măgulicea-i Viorica Neag elmeselte, hogy a varazsl6 - akinek ilyen
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man6ja volt -, minden alkalomkor, amikor evett az etelbol, az asztal alatt levă
man6nak is adott.
Mint ahogyan megjegyezti.ik mar, a varazsl6k legfcibb segitoje megis
maga az ărdăg volt. De erre a ternara a kesobbiekben meg visszateri.ink.
A gonosz tettek es varazslatok mellett, amelyeket ezek a lenyek az
embereken es allatokon elkăvettek, a varazsl6k meg masok tehenenek a tejet is
elvittek, es a sajatjuknak adtak, igy konnyu volt ăsszeteveszteni oket az
e lohalottakkal, kisertetekkel.
Az, hogy melyik varazsl6 mit tesz, valtoz6, de a parasztok azt az egyet
tudjak, hogy barmit tesz, az j6 nem lehet, az rnindig tisztatalan dolog.
A temaba vago mesek, elbeszelesek helysegrol helysegre valtoznak, a
falu emlekezete sokretuen orizte meg oket, kezdve a lopas egyszeru tenyetol,
amit 7 evvel ezelott az eleki Pavel Botaş-t61 hallottunk: - ,, volt egy Leana nevezet(J,

aki Veta Păsăroaie-t6/ elvette a tejet, es aztân azzal dicsekedett, hogy neki
annyi van, amennyit csak akar''- , egeszen addig a magikus rituale leirasaig,
amely szajhagyomany utjan Mehkereken nemzedekrol nemzedekre szallt: .. Volt
egy ass-::.ony itt a faluban, meg akkor, amikor a sziileink sem voltak meg a
vilâgon, aki ugy ismerte a varâzsigeket, hogy amikor ciment a kuthoz akkor
megfejte a kutâgast es belecsorgatta a sajtârba a tejet. Ugy fejte a kutâgast,
mint egy tehenet. Az egesz talu felt tole. 6regasszony volt, meg annâl is ăregebb,
mint most az en szu/eim. Ez tărtent. Ha 6 va/amire szemet vetett, mondjuk egy
tehenre, aki sok tejet adott, akkor az a tehen estere mâr nem adott tejet. Es
a tehen akkor megismerte, es amikor a csorda hazafe/e tartott, akkor az 6
portâjânâl âllt meg. /gen, annâl az asszonyenâl. Es a tehen csak bogătt es
bogătt es a keriteshez dărgălozătt, es az emberek mâr nem tudtâk hazahajtani
De ha megis haza tudtâk hajtam; a tehennek nem volt nyugta, mert a teje utân
bogătt. igy hât a tehen oda megy b6gn1; aho/ a teje van. Az a j6szâg megerezte,
hol vana teje. "(NAGYNE MARTYIN, 1996, 141)
A mehkerekiek Iefrasaiban a tejvarazslas mas m6djat is megtalalhatjuk.
A boszorkany ,J°elet vett a tehento/''. ugy, hogy levagott egy kis szort a tehen
farkab61, azert, hogy „ dolgozni" tudjon vele.
A tej elvitelenek harmadik m6djat, - amelyet a „magyarorszagi
boszorkanyok" alkalmaztak, es nem csak ok, hanem a Nyugati Hegysegbeliek
is -, eloszor egy XIX. szazadi nyugat-romăniai lapban talălhatjuk meg: ,,A

magyarorszâgi boszorkânyok egy veres botta/ je/eket muta tva a teje/6 tehennek,
moncfjâk: Innen keveset, innen tăbbet, innen mindent. Es a botra annyi jelet
vesnek, ahany tehennek tejet vettek. Hazaerve a tehenet kărbej,ilfâk, ma1d
kibontott ha1jal ezt mondjâk: Nem jârom kărbe botommal a tehenem, csak
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azoknak a teheneknek az anyjât. ak1ket botomra fe/vestem. Jojjon tejuk az en
tehenemhez. Szaladjon el a tej toluk, m1kent fârkast6/ szaladnak bciranyok,
heJâkt6/ szaladnak tyukok. "(FLOREA MARIAN. 20001. I 9).
A bottal vaio mesterkedeseket az Avram Iancu-i Iuliana Zoica 2004ben egy teljesen termeszetes dologkent kezelte. amelyet mindenki ismer.
Elmondta. hogy emlekszik meg egy boszorkânyra. aki elvette a tehenek tejet. es
ezâltal megălte a sajătjăt, amelynek t6gyeb61 sugarakban omlătt ki a tej.
Fontos megjegyezni. hogy gyakran osszekeverik a tejtolvaj boszorkanyt
a kfsertettel.
Ez a tevedes fedezhet6 fel a regi6 magyar es szlovăk mitol6giajaban,
aho) a boszorkăt a boszorkănnyal keverik.
A szlovakok azt mondjak. hogy a hoszorka osszecs6kol6zott az
ordoggel. es el tudja venni a szomszed tehenenek a tejet. meg tud rontani egy
szerelmet, halâlos betegseget tud hozni. (KRUPA. I 987. 3 IO).
T6tkoml6s megorzott egy esetet, amelyben a boszorkâny A.L.J. az
egesz csalădot megrontotta. Mind a 4 csalădtag meghalt, mikozben 6 j6 sokăig
elt meg azutăn. (DIOSZEGI, 1974. 76).
Măsklilonben, evszăzadokkal ezelott e z6năt Europa szcrte nagy
boszorkănysiiriisegii helynek tartottăk. I 728-ban egy frankfurti ujsag megirta,
amint Szegeden egyetlen nap alatt 12 not egettek el boszorkănysag miatt.
mikozben a bortonben meg 8 elitelt vărt az iteletre.
A „tisztătalan er6kt61" az emberek a minden kozossegben megtalălhat6
kuruzsl6khoz, vagy tăltosokhoz (a romănoknăl: vraci) folyamodtak.

A KURUZSLO
A kuruzsl6 (az angolszâszoknâl: .,medicine 111a11, vagy wo111a11 "}, akit
gyakran osszekevernek a varâzsl6val egyfajta ellen-varazsl6, vagy j6 varazsl6,
aki szinten az emberfeletti erok segitsegevel, amelyek lehetnek tisztak vagy
tisztătalanok, oldjăk fel az ătkot, es az ăllatokat, embereket a varăzslat elotti
ăllapotba ăllitjăk vissza.
Ha visszaemlekezlink Maria Gemes felelem-betegseg esetere,
konstatâlhatjuk, hogy a gyulai „Anka Mari neni" a „j6 boszorkany" volt, aki
csak az âltala ismert gesztusok, târgyak, szavak segftsegevel felismerte es feloldotta
az âtkot.
Az egyszerii teny, hogy Maria Gemes meghalt volna, ha nem fordul a
kuruzsl6hoz, igen fontossâ teszi ennek letet, hiszen a vilâgot mindenfele ârt6
lenyek mergezik.
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Ugyancsak ehhez a j6 varazsl6hoz fordulnak az emberek, ha v1ssza
akarjak hozni a tehen tejet.
Az eleki Maria Gemes azt meseli el, hogyan tortenik mindez: ,, VJgyazz,
mert Puricioaie-t6/ is elvettek a tejet, es am1kor az fejni akart, hat ver folyt
a tehen tdgyebdl, es akkor Iuit kest. es het fakanalat es meg mit tudom en mit
tettek es hidd el. hogy a ,misik asszony csincilt valamit, mert a tej visszajătt.
A sajcit sz.e111e111111el lcittam. "
Ha hasonl6 gondjuk akadt, a mehkerekiek egy roma.oiai kuruzsl6hoz
fordultak. A gy6gyftasi m6dszer, amelyet a kuruzsl6 alkalmazott igen elterjedt
volt a nyugati reszeken.: ,,Egy ember tehenenek elvettek a tejet. A tehen a111uil
maradt, aki a rejet elvette. A gaz.da Romciniciba ment. Es akkor, itt, Romciniaban
azt 111011dta a varazslo (}elen esetben asszany }, hogy menjen haza es verje,
verje, joi ve,je meg a tehenet. Haz.ament es elverte a tehenet. Es verte a tehenet,
es mikăz.ben ,·erte, a tehen 111eggy6gyult. Ugy ,negverte a tehenet, hogy az, aki
a rejet el,·ette, meghalt. "
A kuruzsl6 visszahozhatja az elment ferjet, feleseget, megtalalhatja az
elveszett allatokat, meg tud latni, es fel tud aldani rontasokat, biinhodest tud
hozni az elhullt allatok miatt, ha azt kerik, ha egy gonosz varazs16 hozta a
rosszat.
A 80' -as evekben a Hălmagiu komyekiek a Băneşti-i, Juliţa-i, Sălciua
i „varazsl6khoz" folyamodtak segitsegert.
A 2000 tajan elhalalozott Vârfuri-i Julia - aki egy evtizedde igen fontos
kuruzsl6nak szamitott -, megvallotta, hogy o mind a kereszttel, mind az ordoggel
dolgozott.
A Nyugati Hegysegbeli emberek elmondăsa szerint vissza tudta hozni
a tehenek tejet. Nagyon aktfv es hatekony kuruzsl6 hfreben ăllt, es meg az
alfoldi emberek is felkerestek, ugy, hogy felszălltak a het 6rai jaratra, fgy konnyen
eljuthattak hozza.
1992-ben a pecskai Aurelia Moholea is jărt na.la. Ekkor lătta, hogy a
kuruzsl6 a varăzslat erejevel visszafordftott a tett helyszfnere egy tolvajt, aki
ellopott egy kost. A s6gorăt61 meg azt is hallotta Aurelia, hogy meg az az
asszony is megbetegedett, aki a tolvaj segftsegere volt: .. Most is csak az
orvosokhoz jar, de senki sem tud segiteni rajta, mert o szolgaltatta az otletet,
es most fo/yton beteg. Es most semmit, de semmit nem tud tenni. Mindezert
akar meg is ha/hat. "
Ennek a tortenetnek a vegkifejlete juttatta Aurelia Moholea-t is a
kuruzsl6hoz, Vârfurile-ra, hogy az „megkeresse", megmondja, miert hullnak el
a diszn6k minden evben. 6 azt gyanitja, hogy atok ul rajtuk. Csak a nagy nyari
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hoseg tartotta vissza az uttol. Arra a kerdesre, hogy mit vigyen magaval a
kuruzslohoz, ezt mondtâk, hogy „egy darabkat a;:: ajt6b6/, es egy iil'eg vi;::et

ott/zonr6/. "
A t6tkornl6si szlovakok a nagylaki kuruzsl6hoz. vagy a szerb
varâzslohoz jârtak. Lopusny Ondrej elmagyarazta, hogy ezek a kuruzslok
megjosoltâk a jăvot, ha egy betegseg âtka i.ilt rajtad, akkor meggyogyitottak, es
azokat az allatokat kezeltek, akik a teji.iket elvesztettek.
Maski.ilonben, ebben a faluban 3 oreg is elt. aki a tehenek tejet vissza
tudta adni, egyik kăzi.ili.ik az ismert bat'ia Bites volt. Bezârtak egyedul a pajtaba,
es o a veres tehentejet ujra frisse es feherre valtoztatta.
Azt hiszem joi megfigyelhettuk. hogy a ket falusi varazsl6fajta kăzătt
komoly harc folyik, es az nyer, aki az erosebb, es nem biztos. hogy ez mindig
a Kuruzslo.
A pecskai Livi peldâul nem tudta feloldani a Chişu Dimitrie-jenek atkat:

,,megpr6balta feloldam; aztan nem tette meg. 6răkre megerositette az atkot.
Volt egy felesege, es az anyja atkozta el. Es szegeny Livi pr6balkozott, de
megsem sikerult... mert ami meg van kătve, az meg van kătve, es szidta "
vizet."
Ha a kuruzs16 a varazsl6 hala.lat akarja. akkor megeshet, hogy egy
mâsik kuruzslo fog ni vadâszni, aki megprobâl_ia megbuntetni, mert rosszat tett.
A varâzslok kănnyen megvâltoztathatjak funkciojukat, es elofordul, hogy j6b61
rosszâ vâlnak.

A JOSOK
A regmult falvainak igen meghatâroz6, jelentos szereploje a mai napig
is ismert jos, aki a jăvo meghatârozâsâra szakosodott, ugy, hogy tenyerbol vagy
kârtyâbol kutatja a jăvot. Az emberek hozzâjuk fordulnak, hiszen kivancsiak a
jăvore.

Az alâbbiakban bemutatasra keri.ilo ket joslat nagyon fontos a regies
gondolkodasm6dban elore meghatârozottkent felfogott letezest tekintve, hiszen
a tud6 es a tudni vagy6 kozotti viszony szinte munkaviszonnya valik.
Abban az idoben, amikor az eleki Maria Gemes elad6 sorba kerult, egy
szegedi asszony tenyerbol josolta meg neki a jăvot, amely pontosan ugy alakult,
ahogyan azt a josno megjăvendălte: ,, Hallgass ide, amikar 11agyla11y voltam,

habaru utan, 45-ben, ugy mint mast is szokas, eljartam 111i11degyik halba, es
adajott hazzam egy asszony Szegedrifl (Sididin) es csak ugy tenyerbifl, bal
tenyerbifl, hogy mit latott innen, nem tudom, azt mondja nekem, hogy nagyon
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nagy bajom lesz az eletben. Haram kălykăd lesz, egy lany es ket fiu, aztan
egyikkel nagyon sok bajod lesz, aztan igy 1i, lett, lmrevel, tudod te, nagyon sok
el'ef fogsz te elni. akcirmilyen ro.uzul is mennc sorod, akarmilyen gondod lesz,
majd j6ra fordul. Es a te e111bered, egy fiu, mondja, aki nagyon messze van.
fogoly l'olt, es akkor azt 111011dja, olyan he/yen is111ered meg, aho[ nagyon
soka11 lesznek. egy balon, es igy is lett, es 111011:lja, te nem fogod akarni, hogy
a ferjed legyen, 111ert te mase vagy, de lwzzcimesz, mert a sziileid azt mondjak,
hogy ez }6 e111be1; mert vilagot }art es }6 lesz. Es nezd, minden igy tortent
1·elem. "

A masodik, elore megj6solt es beigazol6dott esetet a szinten eleki Eva
mese li el. A j6sno ezuttal Romaniab6I szarmazott es Nuţanak, Eva Crişan
unokahuganak jovendolt kartyab6I: ,,Azt 11w11dja, lwgy igy sz6lt lwzza »Ha
hazamesz, lstenem. nagy banat fag em1; nagyon nagy banat, csak azt nem
Crişan

tudom. hogy mi«. A Janya elad6 sorban, a fia nosiilendo korban. A fiu olyan
asszonyt vett felesegiil, akinek volt mar egy kălyke. A Jany olyanhoz ment, akit
nem szeretett. Ezert meg is halt az anyjuk (ford. megj.: Nuţa), mert. lstenem,
11agyo11 megbetegedett. "

A jovendomond6 a magyar es a szlovak mitol6giaban egyarant
megjelenik.

AZ ORDOGUZO
Azokkal ellentetben, akik gonosz erokkel tartanak kapcsolatot, az
ordoguzo az lsten alta! megaldott beavatott. Az emberek mindig hozza fordulnak,
ha kideri.il, hogy valakit szemmelvertek, de varazsenekekkel gy6gyfthat6 rontasok
eseten is folkeresik.
Az brdbg(izo (aki lehet no vagy ferfi), a diagn6zist6I fuggoen, kivalasztja
a megfelelo szbveget es gesztusokkal, illetve szavakkal eluzi a gonoszt, a rosszat.
Az altala vegzett muvelet, tulajdonkeppen, a szenvedo emberben megbuj6
ellensegre mert ellentamadas, amelynek celja, kiiizni a szenvedo testebol a gonoszt
es megsemmisiteni azt. Azert, hogy a szavak mbgbttes, lappang6 ertelmet ne
lehessen rossz celokra hasznalni, es mivel a hatekonysag egyik feltetele eppen
az ordoguzesi szoveg titokban tartasa, ezt a tudomanyt el kellett lopni.
A mehkereki Floarea Rocsin ket evtizeddel ezelott igy magyarazta
mindezt: ,, Ezt a dolgot nem tanulhattuk meg akarkitol ugy, hogy leirtad vagy

addig mondtak, amig meg nem tanultad Az ărdăgiizesnek csak akkor van
gy6gyit6 ereje, ha elloptad valakitol Amikor valaki eppen ărdăgăt uzătt, a
fejedbe vested, de ugy, hogy senki se lassa. lgy en az any6somt61 ]optam el"
(PETRUŞAN,

1998)
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Az, hogy a terapiakent hasznalt orddgiizest regen es most is okult
tudomanykent kezeltek es kezelik, magyarazatot szolgaltat ana, mieii ismeri a
megkerdezett alanyok nagyresze csupan toredeket az ordogiizok alta! hasznalt
szavaknak. Egy kezenfekvo pelda az eleki Teodor Costin felesegee, aki elmeselte
nekem, hogy gyermekkoraban mikent kezelte ki mandulagyulladasat edesanyja,
akinek ordogiizo szoveget azonban nem tudna teljessegeben visszaadni: .. A111ikor
fajtak a mandulaink, edesanyank fgy enekelt: Zlilabuca. Zalabucal S-:.âllj a
kedvesrel Es menj Nagyvaradra ... Es mit tudo111 en meg, miket 111011dott es 1'ett
egy rongyot es haromszar igy fă/Jele ra-:.ta es kfr::. \'Olt".
Ennek ellenere a beavatottak kore nem lehetetl nagyon z.irt. ha a
kutatasaink helyszineUI szolgalt osszes faluban 2004-ben szamos olyan szemelyt
talaltunk, akik ertenek az ordogiizeshez.
Az Avram Iancu faluban elo Traian Giurgelea egy idos asszonytol Ieste
el titokban a kibicsaklott testresz gy6gyitasanak varazsmond6kajat. Bcvallotta
azonban, hogy tobb ordogiizo mond6kat az ismerose, Pătru, tudott.
Iuliana Zoica, miutan hosszasan huz6dozott at16l. hogy raolvasast
mondjon - mivel, mint mondta, nem j6 ordogot tizni, ha az ember ni nes megverve
szemmel - vegUI megis elmondott egy szemmelveres elleni raolvasast.
A szomszedfaluban, Măgulicean, Viorica Ncag felajanlotta. hogy
elmondja nekem mindazt, amit az o „any6kajat61" tanult es raadasul megpr6bal
megszabaditani a szemmelverestol: ,,Amikor a-:. embert 111eg1·erik s-:.e111111el,
rosszul van, fa) a feje es azt 111011djak, hogy el kell 111e11ni a kiitlw-:.. ki kell 1·e1111i
egy vădăr vizet, abb6l ki kell ve1111i egy poharba vagy kannaba, amibo/ rîiolvasol.
de a vivzekfrissnek kell lennie. Es akkor eloltjuk a s-:.enet es 111ondjuk. Keres-:.tet
vetiink a kessel es igy mondjuk:
Ha Maria szemmel vert asszony,
Hasadjanak szet a csăcsei
Ha szemmel vert ferfi,
Hasadjanak szet a tăkei
Es Maria gy6gyuljo11 meg.
El kell mondani haromszar es minden szen utcin kessel keresztet \'C(llek egy
fazekon. Ha az embert megvertek szemmel, a szenek lebuknak a vfz aljcira. Es
aztan haromszor vizet kell inni, a vfzzel pedig be kell nedvesfteni a lwmlokot,
a tenyeret es itt a szivnel, es a ket talpat. A megmaradt vizet râ kell onteni egy
kutycira afarkat6l afejeig. igy csinaltuk mi a lanykcinkkal is. Ez 11e111 lzazugsâg,
tudja meg asszonyom. "
Bar az asszony megnyugtatott, hogy az unokâja eseteben hatasos volt
a raolvasâs, az itt bemutatott formajaban a szoveg, nyilvanval6an, hianyos, hiszen
az idok soran elfelejtodott.
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Hatekony vagy sem, az ordoguzes es a răolvasăs jelenleg is szinte
hetkoznapi tevekenyseg ezekben a hegyi falvakban.
A sfksagot tekintve hasonlo a tapasztalatunk. Minden faluban, minden
utcaban, legyenek ezek akar roman, akar szerb vagy magyar kozossegek, el egyegy idos, ordoguzeshez es răolvasăshoz erto ember. Oket hivtăk mindig, arnikor
valakinek ordogiizesre volt sztiksege. A gesztusok, a botok, sepriicirkok, gyufak
rituălis elegetese es az alig hallhat6an mormogott szavak napjainkban is
hasznălatos eszkozok a falusi kozossegekben, amelyek val6ban hisznek abban,
hogy a szemmelverestol csakis igy lehet megszabadulni.
A nagy gonddal orzott es tiszteletben tartott szovegek meg nem
hatărozhat6 idon belii! fonnăl6dtak, eptiltek foi; a romănoknăl a szovegek az
agressziv tenyezok es alanyok kovetkezteben jelentek meg, hiszen rnindegyiknek
maximălis hatekonysăgot kellett kifejtenie a rosszal szernben.
Egyes esetekben magăval a rosszal pr6băltăk kiiizni a rosszat. Hasonl6
pelda a kutyabetegseg (a gyennekrontăs egyik fonnăja) elleni
regi varazsenek, amelyet Mehkereken a szavak hasznalataval es a kolcsbnbs
fajdalomkeltes erdekeben rituălisan elegetett kutyaszorrel egytitt alkalmaztak. A
magikus hiedelem szerint, a betegsegnek fokozatosan kellett tavoznia a gyennek
testebol, ugyanugy, ahogy belefeszkelte magăt:

Vedd el kutya a fejed
Vedd el kutya a sze111ed
Vedd el kutya a 11yelved
Vedd el kutya a verest stb"
„

A Mehkereken ket evtizeddel ezelott gyiijtott varăzsenek ugyanazokat
a rituălis gesztusokat tartalrnazta, mint azok, arnelyeket a Măguliceăb61 szănnaz6
brdogiizo is hasznălt: ,,Ha egy kolykăt 111egvertek szemmel, vizet vettunk a

kutb61, egy kessel pedig vettiink kllenc darab izz6 szenet es beledobtuk a vfzbe.
A kisu1junkkal bekentuk vfzzel a gyerek homlokât, mellet, kezet, /âbât. Ez1d6
alatt kilencszer kellett raolvasni" (COLTA, 2G04, 128)
Ugy ahogy az az Avram Iancubol szarmazo Iuliana Zoica tortenetebol
is kidertil, az ordogiizest, sztikseg eseten, az ăllatoknăl vagy rnadaraknăl is
hasznăltăk. Az ăllatok eseteben a korpara es a magvakra olvastak ra, az fgy
magikusan feltăltott takarmanyt pedig a beteg joszagoknak adtak. Arnikor
allatokert oltottak szenet, ezeket a homlok, a szarvak kozătti resz es a gerinc
bekenesere hasznalt, varazsenekkel „meghintett" vf zzel ontottek Ie.
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AGY6GYIT6
A gy6gyft6k sorâb61 a kăzăssegek gyakran kiemelik az emberek vagy
az âllatok gy6gyft6jât, amely ktilănbăzik az ărdăguz6t61 es a falu varazsl6jat6I.
A kăzhiedelem szerint, ennek a gy6gyit6nak a hozzaertese bizonyos orvosi
szakertelemre korlâtoz6dott: a kibicsaklott testreszek helyretetelet61, a
diszn6zsirral vaio kenegetest61 es a beteg lâbraâllitâsat61 a „gyomor helyreallftasa"
erdekeben, egeszen a termeszetgy6gyaszati praktikakig. illetve a magikus
gy6gyf tasig terjedt.
A falujâban gyermekkorâban hasznalatos gy6gyitâsi praktikâkra
vonatkoz6an az Avram Iancub61 szârmaz6 Gheorghe Cosma a kăvetkezoket
magyarâzta: ,,Nalunk igy volt, amikor fajt a liasam, fejre allitott, megfogta a
laba111 es azt mondta, lwgy 111egseriilt a gyerek ".
Szinten 6 meselte, hogy a falunak voltak olyan hozzâerto emberei, akik
az âllatokat is meg tudtâk gy6gyitani. Kăzejlik tartozott Şerb Maria îs, akit
mindenki „a Iustin Mariâjakent" ismert es. aki a „az allatok csontjanak
helyrerakâsâhoz" ertett.
Az alfoldăn elo es az âllatok gy6gyitâsahoz erto mâsik szemely a tomyai
Janos bâcsi volt.
Visszaterve azonban az emberek gy6gyftasahoz, az eleki Marioara Dan
arra emlekszik, hogyan gy6gyftotta kenegetessel es huzogatâsokkal egy helybeli
nemet asszony a mandulagyulladâst. .,An11ko1 fajt a mandulam, mert nagyon
făjt, anukor gyerek voltam, annyira fajt itt a mandulam, es elt itt Eleken egy
idosebb nemet asszony, aki tudod, mit csinalt, }6/ bekent, bekent es egy ,•izes
ronggyal igy fălhuzogatta a 111a11dulaimat, 11e/za11yszor igy făl/11izogatta ".
A gy6gyit6k az âltaluk vegzett „kezelesek" sorân bizonyos năvenyeket,
elelmiszereket es fiiszereket is folhasznaltak. A gy6gyit6 eljarâsok helysegenkent
vâltoztak.
Îgy, Avram Iancu faluban a gy6gyft6 flilfâjâsra kăvir6zsâb61 preselt
levet, torokfâjâsra pedig petr6leumot ajânlott.
Tomyân az emberek a kelesekre akâclevelet, a sebekre „liliomot" azaz
szeszben âztatott liliomszirmokat tettek.
Eleken a vizh61yagra „fekete cemâval elore befiizott tiit hasznâltak es
aztân ugy meggy6gyult, hogy kipukkadt es aztân falevelet tettek râ".
U gyanfgy, ,, ha valakinek fakadasa volt, lzazugsaglevelet vagy
csipkebogy6-levelet tettek ra ".
A regmult falusi vilâgâban, aho! orvos csak ritkân elt, a szlovâkok
hasonl6 m6dszereket hasznâltak.
A legismertebb t6tkomlosi csalâd, a Pipis csalâd tăbb generâci6n ât
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foglalkozott a kibicsaklott testreszek es a toresek gy6gyftâsaval. Sztikseg eseten
allatokat is gy6gyftottak.
T6tkoml6son, ezen kfvtil meg szamos empirikus kezeles is megorzodătt,
amelyeket napjainkban is hasznalnak: ktihtigesre hagymateat ( cibul'ova ca1) kell
inni, sebekre s61 vagy a falr61 lekapart meszet kell tenni, de a sebet leginkabb
olyan rongydarabbal kell lekătni, amelybe ăsszemorzsolt bozia drevina (Artemisia 1•agy a~ Ur faja) agat tesznek. A tarl6 alta! folsertett !abat a mareknyi
tarl6b6I fozott levei gy6gyitottak.
VegUI, ugyanugy mint az eleki romanok, a tyukszemet a rajta kereszttil
athuzott cernaszallal gy6gyftottak.
Ugyanugy, mint minden helysegben, itt is eltek a gy6gyitashoz erto
emberek, akiknek ismeretei az empirikus orvoslason tul, a magikus gy6gyitas
fete hajlottak.
Lopusny Ondrej 2004-ben meseli, hogy az ăreg Ondrej Motiovski
kizar6lag a magikus szavak segftsegevel meggy6gyftott egy fUlfoly6s embert.
Szinten Lopusny emlekszik arra, hogy 1969-ben, mikent gy6gyitotta ki
a szemolcsokbol Jan Baţovski. Haromszor mem el hozza teliholdkor. Az oreg
ratette a kezet az 6 kezere, titokzatos szavakat mondott es a szemolcstik eltiintek.
A szlovak hiedelem szerint, szinten magikus uton lehetett megszabadulni
a furunkulust6I, amelyet ha haromszor megdorzsoltek egy penzermevel, majd
az ermet eldobtak egy utkeresztezodesnel, es azt valaki folvette, a betegseget is
atvette. (ZSILAK, 1996, 267)
A „Szent Antal ttizenek" is nevezett orbancot szinten magikus uton
gy6gyftottak, vfzăntessel, ugyanugy mintha val6sagos ttizet oltananak.
Nemzetisegtol fliggetlentil elmondhat6 az, hogy a gy6gyit6k kepe - az
altaluk alkalmazott viselkedes es az altaluk hasznalt gy6gyszerek miatt, amelyek
kozUI nem hianyoztak a velhetoen varazsl6kt6I beszerzett titokzatos porok es
kenocsok - a megtevesztesig ktizelit a falvak varazsl6inak kepehez.
A titok, amely ezt a falusi orvoslast korUllengi, magyarazatot jelenthet
a kozosseg tagjai alta! az ăsszes eddig emlftett beavatottakkal szemben taplalt
felelemre es bizalmatlansagra.
Mivel az ido mulasaval, a falu hagyomanyos gy6gyit6inak szamolniuk
kellett a modem orvostudomany jelentette konkurenciaval, a helysegekben egyre
erosebben erezheto varosiasodas miatt, amolyan mesebeli figurakka valtak. A
mehkereki Juhasz Maria meg 1984-ben nemikepp dUhosen fgy velekedett: .,Regen
sokat gy6gyftottunk, de mast mar nincs szukseg rank ".
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A PAP
Bârmilyen furcsânak is tiinhet az, hogy a papot a titkokhoz es măgikus
dolgokhoz ertă beavatottak eme gazdag csoportjâba soroljuk, a pap îs
beavatottnak szâmit az emberfeletti erăkkel vaio munkăban, annyi ktilonbseggel
csupân, hogy ezek az erăk Istentăl szârmaznak. Ezeket az erăket, szimbolikusan,
a felszenteleskor kapja meg. Szolgâl6kent bizonyos egi malaszttal ruhâztatik foi
es Jezus Krisztus neveben kepes eliizni a rosszat es megâldani az embereket es
az âllatokat.
A pap fololvashat bizonyos imadsagokat es foladhatja a betegnek az
uto!s6 kenetet. A Szent Titkok misejevel, de kezratetellel, a szentelt vfzzel vaio
behintessel es az ismetelt keresztvetessel a testre es a lelekre hat.
Ennek a gy6gyit6nak a kepere, aki a lelken kereszttil hat a testre, a
falusi vilâgban egy măsik, a szavak erejetăl val6 felelem âltal es a pap fizikai lete
âltal eletre kelt kep tevădik ră. Kepes elâtkozni, az egyhăzi torvenyek konyvebăl
kepes valakinek a jăvăjet megtudni, tud ărdăgăt uzni; ezek a tevekenysegek
egyre kăzelebb viszik a măgikus erăket hasznăl6 beavatottakhoz.
Egy hasonl6 pap elt regen lgneştiben, akirăl a pecskaiak azt mondjâk,
hogy krizishelyzetekben fordultak hozzâ az emberek.
A falu gondjainak megoldâsât tekintve, Aurelia Moholea ăssze
hasonlitotta ezt a papot a Vârfurile-ben elă varâzs16val. ,, Tudd meg, hogy
Jgneşhben is, az a pap /gneştJb6/ megmondja az igazat. Az is megmondja.
Ugy ahogy ke/1... Az is mindent megmond Azt is, hogy mit gondo/t;if, am1kor
el,jăttel otthonr6I. A kereszttel keresztet vet es leterdeltet az oltar ele, hogy
imadkozz, mert en voltam na/a. Es amit mondott, igaz volt. Eddig nem jătt a
menyem es a fiam a hazamba, mosta11aba11 dkezdtek jă1111i." (HEDEŞAN,

1998,246)
Itt jegyezztik meg, hogy a pap, mint beavatott, bizonyos erăket
felhasznâlo es az egyhaz alta! tiltott praktikakkal foglalkoz6 leny, a terseg roman
mitol6giajânak jellemză alakja. Azok a magyarok, akik sztikseg eseten hozzâ
fordulnak, ,,roman papnak" hfvjak.
A magyar es a szlovâk mitologiâban nincs megfelelăje, annak ellenere,
hogy a katolikus egyhâz evszâzadokon ât gyakorolta az ărdăguzest, a
megtisztitâst.

A BABAASSZONY
A multbeli falusi vilâg szinten „tâmogatăsra" szakosodott tagja a
bâbaasszony volt. 6 volt az, aki sztiles kăzben az emberi vilag es a tulvilâg
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kozotti kapcsolatot kozvetitette, kinyitva a kommunikăci6s folyos6t, majd a
gyennek megszi.iletese utan, a koldokzsin6r elkotesevel, szimbolikusan bezarva
azt.
A hatar menti alfoldi falvakban, a romanoknal es a szlovakoknal egyarant
a babaasszony volt az, aki elkototte a koldokzsin6rt es eltette szaradni. Amikor
a gyermek iskolakoteles korba ert, ki kellett bogoznia es minei gyorsabban csinalta,
annal i.igyesebbnek szamftott.
Egy hason16 babaasszony volt a tornyai „oreg R6zsi neni", aki Cornea
Milancanak segftett szi.ilni, elkototte a lanyka koldokzsin6rjat es az elso rituălis,
bazsalikomos vizben torteno ftirdetest elvegezte.
Vegi.il, a băbaasszony szerepe volt megvedeni a gyermeket a rossz
eroktol a kereszteloig tarto sebezheto idoszaktan, illetve egyes falvakban, a
kritikusnak tekintett elso heten.
A babaasszony altal gyakorolt es a vedelmet szolga16 magikus eljarasra
az eleki Gemes Maria fgy emlekszik: ,. Es volt itt az eleki Zold Keresztben
( Egeszseglzaz), volt ott egy babaass~ony, /zidd el nekem, lzogy azzal bekente a
kilincseket, lwgy senki ne tudjon bemenni, aztan, hogy igaz volt-e vagy sem,

az en s6gomom ott volt bent es Jâtta ''.
A mehkerekiek emlekezete is hason16 torteneteket oriz a băbaasszonyok
tevekenysegerol: ,.Egy asszony az agynak esetr, gyereke lett. Aztan, am1kor a

babaasszony hazament tole (mert akkoriban nem mentek k6rhazba, hanem
otthon szultek), aztan tiszta szalmat, tomjent es fokhagymat tett a bolcsojehez.
Es a seprubol kitepett nehany cirkot es tett egy kest. Es idetette egybe es oda
tette a gyerek fejehez. Mert ha jonnek a visszajar6 lelkek, ne tudjak
megvaltoztatni. "(NAGYNE MARTYIN, 1996, 138)
Tornyan a babaasszonyok kissepn1t es az Istenanya Ălmat (ford. megj.:
konyvet) helyeztek a gyermek fejehez.
Szi.ikseg eseten szinten a babaasszony olvasott ra szemmelveres ellen
a gyermekagyas anyara es a gyermekre.
Mivel az altala birtokolt măgikus ismereteket kepes volt a gyermekek
ellen forditani, az emberek feltek tole es nagy tiszteletben tartottăk. Szinten a
babaasszonyr61 beszelve, Gemes Maria azt is megjegyzi, hogy „a babaasszony

is megronthatta, ha nem ot hfvtak a szuleshez''.
A szlovăkok ăltal „baba"-nak hivott băbaasszony olyan rituălekat is
tartott, amelyek, a kozhiedelem szerint, ehhez a mesterseghez tartoztak. ltt is o
volt az, aki rituălisan megnyitotta a ket vilăg kozotti kommunikăci6s folyos6t,
szimbolikusan megnyitva az ajt6kat es leveve a szi.ilo no ujjăr61 a gyuriit. Ezen
feli.il, a szi.iles megkonnyitese erdekeben a szlovăkoknăl szokăs volt s6val
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meghinteni a no testet. Az alfoldi român falvak szokâsaihoz hasonloan, a
szlovâkoknâl is bogra kotottek es eltettek szâradni a koldokzsin6rt. amelyet az
iskolakăteles korba ert gyenneknek, i.igyesseget bizonyftand6. ki kellett bogoznia.
Szinten a bâbaasszony kotelessege volt hârom hetig vigyâzni a
gyermekâgyas asszonyra es a gyermekre. Az elso heten naponta ketszer, a
mâsodikon naponta egyszer jott. Az anya es az ujszi.ilătt a tiszta szobâban levă
baldachinos âgyban feki.idtek, amely kore lepedăt tekertek, hogy megvedjek
ăket a rontâst61 es azert, hogy a boszorka ne tudja kicserelni a gyenneket. Ezen
kiviil, a „baba" a jovot befolyâsol6 szâmos ritualet is tartott. lgy, a szemmelveres
elkeri.ilese erdekeben mezeskalaccsal simogatta az anya es a gyermek arcat. A
leanygyennekek aliat es arcat megnyomkodta, hogy godrocskeik keletkezzenek.
amikor nevetnek.
Az elso ftirdes elott mezzel es cukorral boritottâk be a gyerrnek testet,
hogy edes es keresett legyen. A ftirdovizbe regebben sat, manapsâg penzt
szomak, hogy soha ne szenvedjen hiânyt belole. Fi.irdes utân imakănyvet tettek
a gyerrnek kezebe, majd a lanyokeba arso, a ftukeba kasza keri.ilt, hogy
dolgosakka valjanak.
Beavatottkent, a bâbaasszony arra is i.igyelt, hogy tiszteletben tartsâk a
helyi mentalitâs alta! megorzott es az ujszi.ilăttel kapcsolatos ăsszes tiltâst:
vigyâzott, hogy
ujszi.ilottet ne tegyek ti.ikăr ele. mert akkor nem nonek ki a
fogai, ilgyelt arra, hogy a bolcso soha ne maradjon i.iresen, a ftirdovizet soha ne
ontsek ki este, a gyennek pelenkâi pedig soha ne maradjanak kint napnyugta
utân. Hogy megvedje a gyerrneket a rontâst61, a bal kezere es a jobb lâbâra egyegy farkasfogat kotozott.
Hat het utân a bâbaasszony vitte megkeresztelni a gyenneket es szinten
6, ktilon vitte templomba az anyât, aki megtisztulva, a kăzossegi beilleszkedesre
ujbo! keszen tert haza.
Egy ilyen, szaz szi.ilest latott es ugyanannyi anyat es gyermeket apol6
,,baba" volt a t6tkoml6si ,Zs6fia neni".
A k6rhâzi szilles elterjedesevel egyidoben azonban, a falu eme tagjânak
tevekenysege mindeniltt szilksegtelenne vâlik es a kozhiedelem, mitikus jelentessel
folruhâzva, a mesek vilâgâba szâmiizi a figurat.

az

AZ OREGASSZONY
A silrgossegi esetekben szilkseges bâbaasszonykodâs titkainak
birtokâban, az oregasszony - az âltala megelt es lâtott dolgoknak koszonhetoen
- a falu eleteben sokkal nagyobb teri.ileten volt illetekes, mint a bâbaasszony.
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Minden nemzetnel, 6 a falu hagyomanyainak es torvenyvilaganak orzoje.
Nagyon sokszor kozvetlen szerepet jatszik a halott tulvilagra vaio elokesziteseben.
Felismeri a rontast, a szemmelverest, a varazslast, ugyanugy, mint ahogy
szukseg eseten, a kozosseg mas, erre szakosodott tagjait (az ordogiizot, a
tamogat6t) kiegeszitve, kepes a magikus erokkel dolgozni.
Betanitja a szereploket, akiknek kozvetlenul is feladatot kell vallalniuk
a magikus miiveletekben; ezek elsosorban a sorsukat megismemi akar6 lanyok
voltak.
Rossz idoben a magikus erok felhasznalasaval elallftja a vihart.
Egysz6val, a hegyvideki es az alfoldi mito16gia is szamos, a kozosseg szamara
hasznos kepesseggel ruhazta foi a falu bregasszonyat.
A magikus erokkel dolgoz6 tobbi beavatotthoz hasonl6an, a falu
oregasszonya (ahogyan mindig is neveztek) szinten ertett a varazslashoz.
A szlovakok ugy tartjak, hogy ezek az oregasszonyok szemmelvertek
a gyerekeket es ugyancsak ok, ha felkertek oket, kepesek voltak meggy6gyitani.
A mehkerekiek maguk is tanui voltak annak, ahogyan egy bregasszony
hazaterftette az egyik ferfit: ,. Volt itt a faluban egy ember es egy asszany,

a:_oknak volt egy fiuk es egy lcinyuk. Az ember iszcikos volt es mindig verte a
feleseget. Az asszany elkăltăzătt a testverehez. Eljătt az aratcis. A ferfi elment
az asszanyhoz es azt mondta neki, vagy visszajăssz, vagy hozak magamnak
m;isJk asszonyt Mădărasr61. Es volt oft egy dreg asszony is. Nem az anyja,
hanem az asszony valami nagynenje volt. S akkor a felesege azt mondta, nem
megyek vissza, csinalj; amil akarsz. S az ember lement az allomashoz. Nem baj
Janyom, mondta az oregasszany. Csak egyszer mondta, hogy elmegy, mert
rohanva fag visszajănni. Vascirnap volt. Egyszer csak lcitjcik, hogy jăn az ember,
kalapja a kezeben, mellenye a kezeben, tiszta v{z, egyenesen az cillomcisr6l,
Gycinr6/. Azt mondjcik, lzogy az ăregasszanynak volt egy szciritott bekaja, aztan
selyme es tuk, am1ket ratekert, aztan nem tudom m1ket csinalt meg, de azt
mondta az oregasszony, Na, menj lanyom, mert visszajott nagy sietve. Aztan
mindenki mondta, hogy annak az oregasszonynak a tomacan mindenfele olyan
dolog volt, (nem tudom hciny Jele selyem). Mindig varcizslatokkal foglalkozatt."
AZANYA

Noha ennek a beavatottnak a szerepe alkalmi, az altalunk kutatott
falvakban hallott elbeszelesek az anyat is a terrneszetfeletti erokkel kapcsolatot
tarto szemelyek koze soroljak. A nepi fantaziavilag szerint, az elad6 sorba kerult
lanyok anyai ismernek bizonyos eljarasokat, amelyekkel magikus uton
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befolyasolhatjak lanyaik jovojet. A magyarorszagi roman falvakban Szent T6d6r
napjan olyan ritualekat vegeztek, amelyekkel a 16farokszerii surii haj novekedeset
vagy egy j6 parti biztosftasat ăsztonoztek a lanyuk szamara. De az anyak kepesek
voltak hasznalni a fekete magiat is, amellyel az esetleges rivalist akartak
eltavolitani. A falvak emlekvilagaban meg fellelhetok azok az esetek, amikor a
varazsl6k alta! kitanitott egy-egy anya fekete bojtot tartott es betegseget, illetve
halalt hoz6 rejtett erok aktivalasaert imadkozott. A begyiijtătt meserepertoar
kizar6lag a roman kozossegekre vonatkozik, a magyar es szlovak nok, (katolikus,
reformatus, evangelikus) vallasukb61 kifoly6lag nem folyamodtak hasonl6 osi
ritualekhoz.

A LA.NY
Az uto!s6 ebbol a sorb61, fokent a roman mitol6giaban megtalalhat6,
elad6 sorban levo lany, aki a jovoje megismerese erdekeben a falu oregasszonyat61
tanult, ki.ilonbozo ritualekat es magikus eljarasokat muvel. A hatekonysag
erdekeben, ezeket a praktikakat nagyon pontosa'n kellett elvegezni, ugyhogy a
kivitelezoji.ik, ugy ahogy tanitottak neki, betanulta majd elvegezte oket. A lanyt
arra is megtanitottak, hogy anal6giaval folismerjen bizonyos jeleket. Vegi.il, a
varazslast is kitanulta, azaz megtanulta hasznalni a magikus erejii eszkozoket
ahhoz, hogy megszerettesse magat, illetve ferjhez menjen. Mehkereken, ,,a111ikor
a lanyok elado sorba kerulrek, azok, akik 11e111 111e11rek ferjhe::, olya11 gyorsa11,
mint a tobbiek es meg oregedtek is, azt mo11dtâk, hogy eli11te::.tek a
lzazassagukat. Mi11d11yaja11felzer ruhaba11, vagy 111eztele11ii/. Akik eladok voltak,
meztelenek voltak. Akik veluk voltak, feher ruhâban voltak. Mert kerre11 l'O!tak,
hogy egyik vedje a masikar. Mindenfele babo11as<igokar kiabâltak, azt 111011dtâk,
hogy 99 fajra es, hogy Jerjhez meher. "
Szelsoseges esetekben, ugy, mint az eleki Ilie Dragoş mesejeben, a lany
szolgajava fogadta az ordogot azert, hogy egy bizonyos szemelyhez menjen
ferjhez.
A t6tkoml6si szlovakoknal, a lany egetett nemiszerv-szorrel kevert hamut
sz6rt annak az igeretet megszego es ot elhagy6 fiunak az utjaba, akit vissza
akart szerezni, meseli Lopusny Ondrej. A helyseg mesevilaga olyan torteneteket
is tartalmaz, amelyek szerint a jegyes nelki.il maradt lanyok, volt jegyesi.ik helyere
behivtak az ordogot, aki egy nagyon szep ifju kepeben jelent meg.
Leteztek azonban olyan szelsoseges esetek is, amikor a varazslat a
rivalis halalat okozta, mivel a fiu a lanynak volt teremtve. Egy hasonl6 tortenetet
az Avram Iancu faluban elo Iuliana Zoica meselt nekem: .. Volt irr egy lany,
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id osebb, es nezd meg, hogy ugy lett, amint adva volt neki Es akkor megălte

a ferii asszonyat, mert nas volt es a no (sz. megj.: az elso felesege) terhes. Es
megnosiilt. Nem is tartott sokat, csak hat hetet, amig idehozta azt. De az biinăs
volt, mert meg is mondta ".
Mindezek, a falvak alta! emlekezetben megorzott tortenetek, a falusi
fantaziavilag bennfenteseve emelik az elad6 sorba kertilt lanyt, annak ellenere,
hogy ez a statusz a hazassaggal veget er.
A lany lezarja azoknak a sztiletestik alta! megbelyegzettek vagy az
altaluk ellenorzott erok alta! megktilonboztetettek sorat, akik bantalmazzak vagy
segitik a kozosseg altagos, normalis szemelyekbol all6 reszet.
De, amint ezt mar az elejen jelezttik, ezek a „masfajta" emberek nem
az egyetlen furcsa es veszelyes csoport, amely a szokvanyos emberek mellett
igenyt tarta foldi vilagra. A falvak utcain, melletttik megjelennek a termeszetfeletti,
tobbsegeben ejjeli es demonikus lenyek.
Mi vei azonban ez a mitikus-magikus vilag a klasszikus j6-rossz ellentetre
eptil. a tisztatalan erokkel szembeszegtilnek a falut segito, aldast hoz6 szentek.
Mint ahogyan az az elso csoporttal is tortent, a mitikus gondolatvilag
minden mas vilagb61 szarmaz6 lenyt valamilyen specifikus viselkedesm6dot
igenylo szereppel ruhazott foi.
Az emberek lete ezektol a mindennapi rossz vagy j6 eroktol is ftigg,
amelyek egyike-masika az elbeszelesek alkalmaval egeszen szokatlan fejlodesen
megy at.

2.2. A FALU VILA.GA. T PUSZTITO TERMESZETFELETTI
LENYEK
2.2.1. ,,VÂRCOLACUL"
A „vârcolac" manapsag a hegy- es sfkvideki mitol6giaban egyarant
elegge vazlatos, sematikus jelenseg, a falvak emlekezetvilaga csupan a figura
szerepe kortili informaci6kra korlatoz6dik.
A Nyugati Hegysegben elo emberek a „vârcolac"-nak tulajdonitjak a
holdfogyatkozast; azt tartjak, hogy kiharapnak egy darabot a Holdb61.
Ugyanez a hiedelem el Mehkereken is, aho! az oregek ugy tartjak, hogy a
„vârcolac"-ok a „moroi"-b61 azaz, a meg nem keresztelt, elhalalozott gyerekekbol
lesznek.
A Holdat elnyelo, ,,vârcolac"-sarkany figurajat a magyar mitol6giaban
is megtalaljuk, ahol azonban a roman tersegekben elo hiedelemmel ellentetben
a farkasember formajat olti foi.
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2.2.2. A ROSSZ SZELLEMEK.
A BETEGSEGEK MEGSZEMELYESiTOI
A falusi hitvilag szerint, a rossz szellemek azok az anyagtalan gonosz
erok, amelyek az emberrel kapcsolatba lepve megbetegftik.
Hatarozott alak nelki.il, beszivarognak a legkisebb lyukakon, nyilasokon,
hogy az ernberhez erve arthassanak neki. A mehkereki idos asszonyok azt hittek,
hogy „a rossz szellem leggye, pokka, agami. valtoz,k, es a nokbe megy es
megronţja

a kisgyerekeket. Ezert igyekeztek ,1Z oregasszonyok a gyerekek
megkeresztelesevel. Ha megkereszteltek, akkor nem volt olyan erejuk. "

A keresztelesen kf vi.ii, a kozosseg mas mâgikus eszkozoket is hatekonyan
hasznâlt az ernberek vedelrne erdekeben. A hozzaerto asszonyok ki.ilonbozo
magikus erejii novenyekkel es egyeb anyagokkal igyekeztek tavoltartani a rossz
szellemeket. ,, Tomjent tartottak az agynal es a gyerek bolcsojenel, hogy a

rossz szellem tavo/ maradjon. A bolcsonel mindig volt. Neliezen tudtak
vedekevzi, mert ugye a legy es a pok a kulcslyukon is bemasdwtott. A Io
patajaba is bemaszhatott. Megrontotta a !ovat, aztan az istalloban 111egro11totta
a tehenet is. Ide tettek fokhagymat es az istâll6ba tdmjelll is. Ezert a pap a
luizba es az istalloba is sze111elt vizei locsolt a kereszttel, mert az ellen 11i11cs
erejiik a rossz szellemek11ek. "
Vedo ereje volt az ablak keresztfajanak is, a magikus komek a korkoros
rituâlekban, a kesnek a fem ereje altal, a s6nak stb.
A rossz szellernekre vonatkoz6an meg kell meg emlfteni.ink, hogy
amennyiben a hegyvideki es az alfoldi falvak lak6i betegsegek eseten ma is
hasznâljâk a râolvasâsokat, azt is elfogadjâk, hogy minden betegseget, a betegseg
nevet viselo egy-egy rossz szellem okoz: a Keles, a Bicsaklas, a Szurâs, stb.
Az ordogiizo csak akkor tud gy6gyitani, ha felismeri a betegseget. A
betegseget rnegnevezve, a szavak erejevel, a ritualis gesztusokkal es a mâgikus
eszkozokkel eliizi azt.
Ennek az osregi logikânak az ertelmeben, az, akinek kibicsaklik a keze,
tulajdonkeppen talâlkozott a „Bicsaklâssal", aki odaveri es megi.iti, ugyhogy a
gy6gyulâst csakis a „Bicsaklâs" elleni râolvasăs hozhatja meg. Egy hason16
eneket az Avram Iancu faluban elo Traian Giurgelea ismertetett:
„ Gydrgy az uton, az dsvenyen ment
S utjaban talalkozott a Bicsaklassal
A Bicsaklas bicsaklott, jobb kezet kicsavarta, megiitdtte
6 sirt, nyosziirgdtt
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Az lstenanya rohangalt
S:oknyaja csak ugy s:allt
Ne sir}, ne nyăgj
Mert kezed ăsszeforr
Csontr6/ csontra,

Bom5/ borre,
Errol erre ''.
A kelesek eseteben, sokasâguk es kiilonboz6segiik miatt, az
6rdogiiz6nek a biztonsâg kedveert minden kelest kiilon-kiilon meg kellett
neveznie. Ezen felul, hogy biztos legyen abban, hogy az ember szenvedeset
okoz6 kelest is megnevezte, az 6rdogiiz6 „99 felet" vagy „99 csalâdb61 szârmaz6t"
emlit, ugy amint az a Tisza falub61 szârmaz6 Dărău Lenuţa es Mitru, 1977. evi
Keles elleni raolvasasab61 kideriil:
„ Elment ... es az uton
9 sajnalattal talalkozott
99 alakban.
Ha scirga keles, ha kek keles, ha fekete keles vagy

Menj ki az agyvelobol
Az arcb6/
Mert a beteg nem bir mar
Enni se
Gy6gyulni se
Keles, ha nem hallgatsz meg
Szammal elatkozlak, te
Csomborral befiistăllek
Kessel kivaglak
A tengerbe bedoblak"
Ezzel ellentetben, a mehkereki vâltozat teljesebb, ami azt jelenti, hogy
jobban meg6riztek az id6k sorân:
.. Ha keles vagy,
Ha zgajba vagy
Ha franc vagy
Ha luparnica vagy
Ha ronda vagy
Ha rasszura vagy. Ha 99 tfpusu vagy
Ha 99 fajta vagy. Ne erj be,
Ne kelj ki,
Hanem fordul} vissza,
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Mert a kesemmel megszurlak,

Gozzel megegetlek,
Tengerbe bedoblak.
Ott dăgălj meg
Mint a napsugar
Mint kăpet a talp alatt
Eva tiszta11 ebredt, vilagosa11
(Jgy ahogy lste11 adta.
Semmi baja 11em volt
Soha ne is legyen
Soha az idok vegezteig.
A raolvasas tolem van
A gy6gyir Jstentol. "
A betegsegek csoportjaban ki.ilonleges helyet foglal el a pestis es a
kolera, hiszen a tersegben hullamokban pusztfc6 jarvanyok melyen bevesodtek
a falusi kăzăssegek emlekezetebe. Ezeknek a betegsegeknek a kezelese sokkal
bonyolultabb volt, mivel a falu hataraban vegzendo korkoros ritualekat
sziiksegeltetett; ilyenkor egy betegsegiizo inget 1s hasznaltak, mi vei ugy tartottak.
hogy a pestis egy no, akit az emlitett inggel a falu hatarain kivi.ilre lehetett
csabitani.
A terseg magyar es szlovak mitol6giajaban a pestis fekete no kepeben
jelenik meg, amelyet a kepzeletvilag a szinten nonemii halallal azonosit.
A magyar kozhiedelem szerint a falu csak beugrat6s kerdesekkel
szabadulhat meg ettol a betegsegtol.
Mfg a roman fantaziavilag egy rossz szellemet helyez a betegseg mbge,
addig a terseg magyar kozbssegei, a jarvanyt egy hosszu feher ingbe oltozott
gyerekkel azonosftjak, akit egy szeker folvesz az utr61 es behoz a faluba. (VARGA,
1877, 38-39)
Hasonl6 adatokat talalhatunk a szlovak mitologiaban is, ahol a betegseget
az emberbe hatol6, ugynevezett bet 'ah szemelyesfti meg. A szlovak
neprajzkutatok szerint a kifejezes a roman „beteag" sz6b61 (beteg) szarmazik.
(KRUPA, 1987, 166)
Szinten a szlovak mitologiaban szerepel egy masik termeszetfeletti leny,
a host'ec (latogat6), amely a reuma regi megszemelyesitoje.
A betegsegeknek ez a mitikus folfogasa megmagyarazza a falusi
kozăssegek viselkedeset, amelyek nem gyogyfttatjak magukat, hanem magikus
uton ki.izdenek a rossz ellen es megpr6baljak legyozni azt, azaz kiiizni az
emberbol.
505
https://biblioteca-digitala.ro

2.2.3. A HALAL
A betegsegekkel es a jarvanyokkal kozvetlen kapcsolatban leva es a
falvakat pusztito masik felelmetes szereplo a Halal. A terseg nepi mentalitasa
szerint a Halal egy feketebe oltozott oregasszony, aki azert jătt, hogy elvigyen
valakit. Leggyakrabban azonban csak az latja, akiert eljătt. Ugyanazon nepi
hiedelem szerint viszont az allatok is erzekelik jelenletet. A kutyak egy bizonyos
m6don vonyftanak, fgy hirdetik jelenletet. Akkor az emberek tudjak, hogy a
halal eljătt valakiert. Ondrej Lopusny visszaemlekezese szerint, a t6tkoml6si
szlovakok ugy pr6baltak kesleltetni a halal pillanatat, hogy a hazuk ajtajara ezt
a feliratu cfmket tettek: ,,Halal, ne gyere ma, gyere ho/nap. "

2.2.4. AZ ORDOG
A falusi gondolkodasm6d ki.ilănăsen rossznak tartja az ember es a
tisztatalan (ărdăg) talalkozasat, hiszen ez ut6bbi a masvilagr61 szarmazik es a
kozhiedelem szerint a rossz magvat, lenyeget hordozza. A nevetol es a
megnevezesehez hasznalt nyelvtol ftiggetleni.il (drac, ordăg, cert), az ărdog az
ăsszes falu fantaziavilagaban mindeni.itt jelen van. Az Isten ellentetekent, ebben
a szinten ellentetekre alapulo vilagban, az ordog jelenlete elengedhetetlen.
Mivel barmilyen alakot magara ălthet, a helyi elbeszelesekben
ki.ilănbăzo formaban jelenik meg. Akar parancsra, akar onkent art annak az
embemek, akivel talalkozik, ezert a legjobb nem beszelni rola es nem talalkozni
vele.
Amint mar jelezti.ik, az ărdăg a varazslok - satanista ritualek alkalmaval
elohivott - lelkiismeretes szolgalojakent, ejszaka pedig gyakran lathatatlan
jelensegkent tiinik foi, aki a falvakban keres olyan embert akit megronthat. Az
elbeszelok szerint, az ember es az ordog kozătti talalkozasok, barmennyire
felelmetesek is, termeszetesek, hiszen az ărdog maga is a falu egyfajta titkos
lak6ja.
Az Avram Iancu faluban elo Traian Giurgelea katonai szolgalata idejen
elt at egy hasonlo szemelyes tapasztalatot, amikor a tisztatalan egy kutya alakjaban
jelent meg a katonak elott: ,,Ritt egy feher kutya. Amerre Jârt, mindent levert.

Nezd, Jon. Hozzânk Jon. Egy kutya. Mindannyian lottiink, hâtha elta/âlJuk. Es
nem volt semmi baJa, am!g tomJent nem tettiink a puskacsobe. Az volt az
ordog."
Az alfoldi falvakban is szamos olyan hiedelemtărtenet el, amelyben az
egyik falubeli talalkozott a Tisztatalannal. Ezen kfvi.il, minden faluban letezik
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nehany haz, amelyeknek egyik-masik helyisegebe bekoltozott a tisztatalan; ezeket
a kozosseg rossz helyekkent tartja szamon.
A tisztatalannal szembeni legjobb vedekezesi technikanak a kereszt
hasznalatat es az imadkozast tartjak. Meg azokban a tortenetekben is, amelyekben
az ordog megszokott szereplo, az emberek vedekezeskent akâr a nyelvtikkel is
keresztet vetnek.
A nepi szinhâzi eloadâsokban az ordăgăt szarvakkal es fekete âllatborben
jelenitettek meg.

2.2.5. A HALOTT HAZAJĂRO LELEK
Amint azt a dolgozat mâsik reszeben mar jelezttik, a hazajar6 Ieleknek
a român nyelvben ket jelentese van; az elo hazajâr6 lelket, azaz az ărdog âltal
megszâllt embert, illetve a mâsvilâgr61 erkezett lenynek tekintett halott hazajâr6
Ielket jeloli. A ket megjelenites kozott van ăss2eftigges, a nepi hiedelem szerint
ugyanis a halal alkalmâval az elo hazajâr6 lelek âtvâltozik halott hazajaro lelekke.
A halottmosdat6k a farkâr61 ismerik foi es ertesitik a csalâdot, hogy vissza fog
jonni. igy tudta meg a pecskai Aurelia Moholea is, hogy Jeni nagynenje elo
hazajâr6 lelek volt: ,,Nekem volt 1Jyen esetem, amikor megmostam egy nat es

farka volt. /gen, farka volt. A Crucea11uek Je11ije11ek 11agy11e11jet. Es amikor
meglzalt, e11 nem tudtam, lwgy micsoda, egesze11 addig, amfg meg 11em
forditottam, hogy megmossam. Es akkor l<ittan„ hogy 1·a11 farki11caja. Es akkor
/zoztak egy szeget, amit a gyertya lci11gjci11cil megegettem es beie tettem ".
(HEDEŞAN, 1998, 141)
Azoknak a csoportja, akik nem talâljâk meg vegso nyugalmukat, nem
csupân az elo hazajâr6 Ielkekbol es az eletben elkovetett rossz tetteikert bunhodo
varâzsl6kb61 al!. A nepi hiedelem ezek csoportjahoz csatolta azokat is, akik ido
elott eroszakos halâllal haltak meg, vagy akiknek a temetesekor valamilyen ritualis
hibât kovettek el. Ezek a halottak sem talâljâk meg vegso nyugalmukat, ezert
„hazatemek", ejszaka a falu utcait jârjâk es visszamennek a hazba, amelyben
eltek. Mehkereken ugy tartjak, hogy „az a ha/ott, amely1k hazater, hazajar6
lelek. Hallin Jepedove/ erkez1k. "
Az osszes rossz szellemhez hasonl6an megpr6băl bejutni a hazba, a
csaladi kozegbe, a hazbeliek azonban att61 felnek, hogy valamelyikUket el akarja
vinni magaval.
A terseg fantaziavilăga szamos tortenetet alkotott a hazajâr6 lelekrol. A
meselok minden esetben arr61 pr6balnak meggyozni, hogy a tărtenet val6sâgos,
szemelyesen eltek ât, de ha nem, akkor is valamelyik rokonukt61 vagy
ismerostiktol hallottak.
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A Măgulicean elo 25 eves Viorel Neag 11-12 esztendos koraban egy
ejszaka talalkozott egy hazajar6 lelekkel. Mi vei nagyon beteg volt es hat6rânkent
kellett injekci6t kapnia, ejfelkor anyjâval es 15 eves lânytestverevel indultak el
ahhoz a falubeli asszonyhoz, aki tudott injekci6t beadni. Az utjuk egy temeto
mellett vezetett el. fme a tărtenet: ,,Es megyek. 3-4 nappal azelott meghalt egy

ember a faluban, Gheorgh1jănak hivtak, nem tudtak rola, hogy hazajar6 /e/ek
/enne, es pont a templom ele temettek, /(fa] 5 meterre a bejarati kaput6l.
Hat6ra11ke11t kellett injekci6t kapnom es az anyam felt csak velem menni, ezert
ellwzta a testveremet is. Es elindultunk. Ejjel 12-kor kellett lwgy beadjak az
injekci6t. Am1kor a temeto mel/e ertiink, es ha azt hiszed, hogy hazudok,
megkerdezheted az anycimat is, lcittam egy feher-fekete pettyes kutyat annak a
sfrjcin, aki meghalt. A feneken uit. Aztan en es a testverem kisebbek leven,
megkerdeztiik anyankt6I, mi van azzal a kutyaval. 6 tudott valamit, azt mondta,
hagyjuk, egy kutya egyszeriien betevedt a temetobe. Nem volt tiszta dolog... az
ărdăg volt. Alig ket eve tudtam meg, ki volt. Valaki e/mondta, mi tărtent velem
nehany evve/ eze/ott, am1kor a temeto mellett mentem, nezd mit /attam. Es en
/attam, mondom ''.
Ennek ellenere a Nyugati Hegyek lâbânâl leva falvakban a „szolgalatos"
hazajar6 lelek a vidrai Fatica babaasszony.
Traian Giurgelea Glemea falub61 ugy tartja, hogy Fatica anyja
boszorkâny volt es ejjelenkent bemaszott bizonyos ferfiak agyâba.
Maga Fatica is furcsa lenykent jelenik meg: egy asszony, aki azt kerte, hogy
zenevel temessek el es, aki, miutân eltemettek, haram faluban jârkâl az emberek
szeme lâttâra.
Az elso, aki Faticar61 meselt nekem, az az Avram Iancu faluban elo
Iuliana Zoica: ,, Volt egy no Vidrar6/. Mar ferjnel voltam, amikor ez tărtent.

Emlekszem Hălmagira mentiink lovaskocsival, mert akkor meg nem volt auto,
mentunk Hălmagira a kocsival a ferjemmel es 6 mutatta meg nekem, en nem
ismertem, es ăreg volt es piros es r6zsaszfn rongyokban, szoknyakban jart,
mindig szoknyakban jart, soha nem /attad ruhaban, csak szoknyaban. Es en
azt mondom, ki ez? Azt mondja: hallottad te az asszonyokat Faticar6I beszelni.
Hallottam, mondom, de soha nem /attam. Na, ez Fatica. 6 is megy Hălmagira.
Azt monqjak, hogy, am1kor 1dosebb volt e/vetette az asszonyok gyereket, es
ezert mast nem ta/alja a he/yet (a loldben). Es jart. Ez ;art. Nappal de/idoben
is. Mert ez nem regi, de )art. Volt egy fiu Vidra.rol. Elment katonanak es
ejszaka hazaengedtek. Vonattal jătt, es amikor Vârfuri/era en, az al/omasra,
5 km-re van toliik, es am1kor bement az ajt6n az anyja es az apja azt kerdeztek
tole, nem fe/t-e egyediiljdnni ejszaka? Nem, mert Faticava/jottem. /gy hfvtak.
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Csak egymasra neztek, es nem mondtak tobbe semmit masnapig. Feltek, hogy
megijed, mert ok tudta.k, hogy hazajar6 lelek. Es o nokent jart, nem kutyakent,
nem mashogy, es jott es szenat lăkătt a tehenekre az istal/6ba, addig, amig
reggelig tele lett szenava! az ista//6 es bevitte a teheneket az ista//6ba es
kivitte oket az erdobe. Es ot e/temettek. Biztosan e/temettek, de a wld
va/6szinuleg nem fogadta be. "
A Măgulicean elo 35 eves Lenuţa Ghilea magyarazta, hogy az o s6gora,
Valer Ghilea is talalkozott az uton Faticaval, amikor szekerrel jott „lentrol" a
Leicanak becezett Aurel Ghileaval (Leica). Lenuţa azt is hozzatette, hogy Fatica
egy furcsa asszony volt, aki azt kerte. hogy zenevel temessek el. ugy. ,.mint a
baptistakat".
Viorel Neag sajat tărtenetet tud Fatica temeteserol: .. Volt egy dreg a
faluban, aki asott valakinek egy gădrăt, es azt III ondja, hogy menta gădărhăz.
es az anyam tudja ezt a dolgot, 6 jobban tudja mint en, e/ment a gădărhăz es
miutan eltemettek az 1J/et6t, wltamadt a sirb6I, tehat 3 siras6 volt, 1-3-5-7-9
volt, tehat, hogy paratlan Jegyen, am1kor e/kezdtek bem/de/ni a gădrăt, latjak,
hogy egy nyul szalad kăztiik, sz6val egy nyul kăziiliink de/idoben es e/sza/adt
a haz fele, ahol a ha/ott van ... Na, egy nyul. Elfolde/tek a halottat, betămtek
a gădrăt, ratettek a koszorukat, a dolgokat... Hazajăttek pomanara, ahogy
mondj;ik. Na, miutan eltemetik, adnak poma11at, i1111i- es e1111ival6t, mit tudom
en. Valaki lement a pincebe, a »podrum-ba«, alwgy mi mo11djuk, men ott
voltak a kalacsos talak es leme/li ertiik. Az az assza11y, mert assza11y volt, foia/Ir
a kalacsokkal teii asztalra. Ott tancolt. Ez kijătt, a felesegek, akik ott voltak.
Ajjaj. Fatica lent tancolt a pincebe11 a kalacsoko11. Amikor tăbb ember leme11t,
I 0-15 ember lement megnezni, mar nem. Hazudnak ezek az assza11yok. Egy /zer
mulva tărtent egy masik ilyen eset... ".
Fatica temetesenek tărtenetet es a sirb61 kiugr6 nyul esetet Lenuţa
Ghilea is ismeri, es szinte ugyanigy meseli a szena begyiijtesekor tartott
ebedszilnetben.
A fiatal katona es Fatica hazajar6 lelek talalkozasat Viorel is az Avram
Iancuban elo Iuliana Zoica variansaval azonosan meseli, annyi killănbseggel,
hogy a katonat Groşiba helyezi. ,,Ez nem hazugsag, ezek igaz dolgok. lătt
valaki onnan a szomszedfalub61, egy Tiran Ghilea nevezetu, 6 km itt a vălgyben
egyenesen. A katonasagb61 jătt. 6sszel vittek katonanak es jătt tavasszal
szabadsagra. Nem tudta, hogy meghalt az a bizonyos, Fatica. Tehat 6 jătt.
Leszallt a vonatr61. Fatica az ;il/omason volt. dreg volt, 65 eves es a szomszedja
volt -a fiunak. Fatica az ;i//omason volt. 16 estet. 16 estet, mit tudom en mi. Na
jăssz a katonasagb6I, kerdezte. Jgen, jăvăk. Na, gyere, menjiink egyiitt. 6
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halott volt mar ket-harom h6napja. En szemelyesen ismertem. Es erre jătt,
amerre neked itt mutatom. Jătt. Fatica nem; nem megy haza? Nem, megyek
Groşiba. A katona Groş1b6/ volt es neki pedig volt egy nas testvere Groş1ban.
Megyek a testveremhez, Groş1ba, mondta. Na j6, menjiink egyiitt "
A temaval kapcsolatosan, a sikvideken is megtalaljuk a hazajar6 lelkeket
es a hozzajuk fiiz6d6 meseket.
Pecskân, Persida Ponta listâja szerint, a halâluk utân hazajâr6 lelkek
egyike Sabin volt, a cocotai Tutali lânyânak, Savetânak a ferje. ,.A masik a Kedd

Estee 7 volt, a mas1k vegro/, aki Jeginkabb egyediil jătt. Ket gyereke volt. Ha
nyitva hagytak az ab/akokat, hogy Jassa a gyerekeit, semmit nem csinalt. Ha
nem, bement. Egy ev es meg nem tudom mennyi utan mar nem jott tobbe. "
Letiţia

Barbu, aki a Gladiş halalakor 39 eves volt, beszamol6jaban az
utcajaban hallott ăsszes k6sza birt ăsszefoglalja: ,.A halo.la utan nelzany nappal

hallatszott, amint este hazajon es megeteti az allatokat, csak l6heret ad a
lovaknak es nekik nem volt ilyesmijiik, de latszott, ahogy elsz6rta ott az
istall6ban ... es az allatokat mar nem kellett etetni. Semmit sem evett mar a
j6szag ... Az osszes j6s::,agot megetette, csak inni adtak nekik, aztan aludhattak.
Es azt mondjak, hogy a csaladja, a gyerekei es a felesege a szobab6/ neztek es
lattak. Azt mondjak, hogy ket tărpe is ment utana, va/6szinuleg segitettek neki.
Es mindig, zajt csapott, mindig. Amint vegzett a dolgaval, verte a vasal es zajt
csapott. Es bic1klin is lattak, mert mindig bic1klive/ jătt haza. De csak a
csaladja latta, senki mas... En nem tudom mast, hogy Jattak-e masok is... Es
o mese/te, a szomszedok meseltek, hogy elvittek a szallasra, mert azt gondoltak,
hogy oft bir a/udni. Es oft sem birt a/udni. Azt mondjak, hogy folemelte a
paplanat, ugy minta befekiidt volna az agyba ... Es keresgelt a kezevel es semmit
sem ta/alt." (HEDEŞAN, 1998, 255-256)
2004-ben, 12 evvel a hala.la utan, a hazajâr6 lelek meg mindig elevenen
el a pecskaiak emlekezeteben. Persida Ponta azt allitja, hogy Vasile Gladiş evekig
jart haza: ,,A Gladişe. Ez innen ... ;6 par evet;ârt haza. Es vigyâztak a helyre,
es megisjătt. Es mar nem volt vele dolga, csak a kocsi erdeke/te. Ez felakasztotta
magat. Es nem volt tăbbe nyugta''.
A hatâr menti videken el6 szlovakok mitol6giajaban is megtalaljuk
ugyanazt a hiedelmet, amely szerint leteznek olyan halottak, akiknek a lelke
hazajar.
Ez az oka annak, hogy a csalâdtagoknak nem kell sajnâlniuk a halottat,
es nem kell tul sokâig siratniuk, mert a halott nem talâlja meg nyugalmât a
sfrban es hazajăn.
Ezen kfvtil, a t6tkoml6si szlovâkok szerint a befejezetlen dolgot
hâtrahagyott halottak is visszajănnek es bevegzik dolgukat.
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Ugyanaz tărtenik akkor is, ha a csaladja elfelejtette betenni a kopors6ba
a kedvenc dolgât. A t6tkoml6siak azt meselik, hogy egy halott visszajătt, mivel
a csalâdja elfelejtette beletenni a kopors6ba a portrejât (KRUPA, 1987, 196).
Egy mâsikr61 azt mondjâk, hogy azert jătt haza, mert a csaladja nem gondozta
a sfrjât.
A szlovâk kăzăsseg ugy tartja, hogy a halott emberalakban, a
temetesekor viselt ruhâkban vagy egy aliat alakjaban ter vissza.
A hazatero lelkek egy kiilon csoportjat, amely a roman hegy- es sfkvideki,
illetve a szlovâk mitol6giâban egyarânt megtalâlhat6, a „moroi-ok", azaz a meg
nem keresztelt gyerekek alkotjak, akik vagy hazatemek es anyjuknak simak
vagy a sirjukban simak azert, hogy megkereszteljek oket. Ăltalaban, ezeket
keresztfa nelktil foldelik el a temeto szelen, a kerites mellett. A mehkereki romanok
azt tartjâk, hogy a „moroiok-b61" lesznek a „zvârcolac-ok".
Visszaterve a falusi vilâg hazajâr6 lelkeinek temakorere, azert, hogy
megakadâlyozzâk a halott hazajâr6 lelekke val6 atalakulasât, a kozosseg az
atvăltozăsi folyamatot megakadalyoz6 miiveleteket vegez. Ăltalăban, nehany
„hozzăerto oregasszony" kiilonbozo ritualekat vegez, amelyek akăr a hazajăr6
lelek kiiktatăsaig mehetnek.
Viorel Neag, Măguliceăr61 nemcsak a rituale sziiksegesseget, de annak
a falujăban szokăsos levezetesi m6djăt is elmagyarăzta: ,. Nekiink van egy
szokasunk. Amikor meghal egy ember, es latsz1k rajta, hogy ărdăgfajzat, azaz
rosszabb ember, amolyan nem is tudom, eltemetese elott megszurjak a mellet
vagy a labat, mert azt mondjak, hogyha megszurjak. az ărdăg 11e111 tudja
felăltăztetni es hazajar6 lelekke valtoztatnr; mert a bare lyukas, ha megszu1:fak
es kinyulrk, am1kor foi akaija venni magara, es latszrk, hogy az ărdăg es nem
az az ember. Ezek va/6sagos dolgok''.
Hasonl6 praktikâkat talâltunk Pecskân is, ahol, azert, hogy meggatoljak
a halottak visszatereset, bevasaztak oket, azaz a fuliik moge tiit szurtak.
Letiţia Barbu 1992-ben, Vasile Gladiş halala utan nehăny h6nappal a
legtermeszetesebben meselte el, hogyan vasazta be a halottat Aurelia Moholea:
,,Es Aure/ia neni mese/te, hogy o llirăsztătte meg. Aurelia Moholea, es mondta,
hogy volt farkincaja. Es akkor mondta, hogy ket tut tett a fli/ebe, mert azt
mondjak, hogy igy vasazzak be a halottakat, es aztan banta, mert azt mondta,
hogy szeget kellett volna szumi a sz.ivebe, mert aztan nem tărtenik olyan, hogy
hazajăjjăn, mert azt mondta, hogy meg lefiirăsztătt egy ăregasszanyt Cocotar6l.
akinek a szivebe szeget szurt es azt mondja, hogy csak ugy sercegett. Es azt
mondta, hogy nem jătt tăbbe haza. Mert azt mondtak rola, hogy hazajar6
lelek. Es ez is hazajar6 lelek volt. Na, ezeket mondtak".

51 l
https://biblioteca-digitala.ro

Ha az elovigyazatossagi lepesek nem voltak elegendoek es a halott
hazajart, mas akadalyoz6 eljarasokat kellett alkalmazni.
Vasile Gladiş csaladjanak pr6balkozasai, amelyekkel a halottat a sirban igyekeztek
tartani, olyanok mintha egy tankănyvb61 szarmaznanak. A val6sagban, Draghina,
a halott felesege nem tesz mast, minthogy az oregekt61 hallott es a falubeli
tapasztalatokra alapul6 tanacsokat alkalmazza, amelyek tăbb alkalommal mar
bevaltak.
Ezekben a pr6balkozasokban, amint mar lathattuk, a halott ftirdetesehez
hfvott Aurelia Moholeanak is fontos szerepe van.
Draghinanak eloszor is azt tanacsoljak, hogy magikus uton vedje a hazat, hogy
a halott ne juthasson be: ,,Fordftsd a nagysepriit Io/lele es a sepriJt a haz fele,

mondom, mert emu:! tăbbet 11e111 tehetsz. Es tegyel tămjent".
Mivel a m6dszer nem volt hatasos, masfel hettel kesobb Aurelia ezt
tanacsolta: .,Nincs mas vdlasztdsod, el kell menned a paphoz a templomba, es

bes::,e/11ed ke/1 vele, lwgy jăjjăn hdzat szentelni. Es miutdn hdzat szentel,
meglatjuk, mi lesz."
A kăvetkez6 lepeskent az egesz csalad harom napig băjtol, majd
kovetkezik az urvacsora.
Mivel sem a hazszenteles, sem az urvacsora nem valt be, Draghina,
valakinek a tanacsara elhatarozta, hogy „kimegy a temetobe, es a sirr61 loldet

vesz egy zokniba. Es az o egy1k inget es egy kovet is. Es csavai:fa oket egybe,
kosse oket ossze es dobja a Marosba. Es akkor taJan nem Jon tobbe. "
Ennyi vedekez6 eljarâs utan a csalad a gyaszmisere keszi.ilt. De a falubeli
oregek a visszajaras megakadalyozasanak ki.ilănleges m6djar61 is hallottak: ,,azt

mondjak, hogy ki kell asm~ ide kell hfvni az iigyeszseget, hogy Jaassak, hogy
megJassak, mert maskepp nem tudnak megszabadulni tole. Az oregasszonyok
azt mondjak, hogy volt mar 1Jyen eset es ki kell hfvni az iigyeszseget, hogy
kiass:ik es lelojek, beleszwj:ik a vasvi/Jat vagy valami 1Jyesmit, mert azt mondjak,
hogy ordogge valtozott. "
Az utols6 megoldasi lehetoseg, a Viorel Neag alta! szolgaltatott
magyarazatra emlekeztet, amely szerint az ărdăg a halott borebe bujik.
A halott kiasasanak es szurassal vagy vagassal vaio megcsonkftasanak
a szokasa egeszen regi ebben a hatâr menti tersegben. I 877-ben mar Varga
kănyveben is megjelenik, amelyben a falu teheneit megbetegit6 hazajar6 lelekr61
beszelnek. .. Es ez a hazajar6 Jelek nagyon haragsz1k a fa/ura. K1ast:ik es

megfordftott:ik a kopors6ban. Ha ez nem hasznalt, k1forditott:ik az inget es
ujra raadtak. Es ha ez sem volt eleg, levagtak a fejet es fgy tovabb. Vegiil, ha
a 1arvany nem sziint meg, kivettek a halott szivet, negybe vagtdk es negy
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hatarban elegettek es a fiistăn keresztiil /wztcik a faluba a g11/ycit" (VARGA,
1877, 43).
Bar a szerz6 nem ter ki a hazajaro lelek elleni eljarasok gyakorl6ira, a
bemutatott hiedelemtortenetben nagy valoszinuseggel românokrol van sz6. Az
altaluk hasznalt m6dszerek nagyon valtoza1osak.
Az Avram lancub61 szarmaz6 Traian Giurgelea elmagyarazla. hogy
azokat a halottakat, akik nem talaltak meg nyugalmukat. a pap a miscken
megkototte: ,.(A csalcid - sz. megj.) el111e111 a pappal a s{roklw::. es imâdko::.tak
es megkătăttek, es meg 3 templomlwz adott s::.entelt misekenyeret (ford. megj.:
romanul „prescuri"). "
Iuliana Zoica, Avram Iancubol, a nagyanyja sirbol hazajaro sogomojerol
meseli, hogy magikus golyokkal kellett megallilani.
A visszajar6 Ielek nem volt mas, mint iuli nagyanyja testvcrenek, Belea
Traiannak a felesege. Meghalt, amikor a gyereke 6 eves volt es a halala ulan
harom napig visszajart, hogy megetesse: .,Az oregasszony mese/te, hogy meglwlt
itt a s6gom6je, a nagybatyam fe/esege, es miutan eltemettek este, mâr Jătt is.
Neki olyan tomcicos haza volt, millt regen, iâttâk, a111i111 bârâny kepeben
megjelenik, citvcigtat a tomâcra, a kutycik râugrottak, mert azt 111011dja az
ăregasszany, hogy a kutyâk mciskepp tâmad11ak a lw::.ajâr6 lelkekre, 111i11r az
emberre, Jassabban harapjak es maskepp. Es jott es hallottâk, ahogy kinyiţja
az ajt6t, ahogy Jehuzza a /ampat, aztan volt va/ami feny a luizban, de nem
/ehetett joi latnr; mert leereszkedett valami feher a gyerek bolcsojere, es ahogy
leereszkedett, tudom, hogy a gyerek mar 11e111 s{rt. Es fălâllt 01111a11, az ajt6
megint nyikorgott es kiment az ajt611, senki nem 111011dott semmir es akkor
megneztek. Mindnyajan a tonuic ablakâlwz mentek es neztek urâna, amillf
atmegy az utccin, es a kutycik rcitcimadnak. es haram napig mindii fgy jott.
aztan ott nem tudom en mit csina/tak, aztan a puskava/ le akartak lom;
kendennagga/ es tomjennel es mrket beie nem tettek ada, es akkor egyszer csak
egy Jang jott k1; amikor utana /6ttek, es az6ta nem jott tobbe. "
Ebben a tortenetben nem csupan a hegyvideki emberek altal a hazajar6
lelek ellen hasznalt eljaras erdekes, hanem az elbeszcles szereploje is, mivel bar,
Iuliana a csaladjanak egyik konkret tagjarol mesei, egy hasonlo tortenetet 20
evvel ezelott a magyarorszâgi Ketegyhaza falu lakoja, Balint Kalica is elmondott.
Annak ellenere, hogy a helyseg nem tartozik az altalunk kutatottak
koze (Elek kozeleben talalhat6) a roman falusi vilag egysegenek szempontjab61
fontosnak tartjuk a tortenet megismerteteset. ,,Azt mondjcik, hogy volt egy feleseg
es annak egy kicsigyereke. Es az asszony meghalt. Es eltemettek es megmaradt
utana a gyerek. Es az any6sa dajka/ta. Mindig eneke/t es sirt. Azt mondjak,
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hogy egyszer Jefekudt az ăregasszony Es azt Jatja, hogy valami feny van a
bălcsone/. Es azt mondja, hogy akkor 6 kăhăgătt. Azt moncfja, hogy hâromszor
jătt es 6 nagyon megijedt. Es akkor azt mondta az embemek, a feleseged jăn
es eteti a gyereket. Azt mondta az ăregasszony neki ))Tudod, mit csinâlj?
Csinâlj egy nagy vasrudat. Es szurd beie.<< Es e/ment es azt mondja, hogy a
keres-;,t mellett csak egy olyan gădăr volt, mint a vakondturtis. Es beleszurta
a vasrudat es solia tăbbe nem jătt vissza."
bsszehasonlftva ezt a ket tbrtenetet, amelyet olyan szemelyek mondtak
el, akik soha nem talâlkoztak, ktilonbozo idoben es egymâst61 tâvoli teleptilesen
eltek, csak a mar emlitett egyseges kepzeloerovel tudjuk megmagyarâzni a
tbrtenetben rejlo hason16sâgokat.
Visszaterve az ember es a halott visszajar6 lelek viszonyara,
elmondhatjuk, hogy a magyarok es a szlovakok nem ismerik ezeket az osregi
csonkitâsi technikâkat, ugyanugy, mint ahogy nem ismerik a român nyelvben
megjeleno halott hazajâr6 lelek (strigoi mort) kifejezest.
A magyarok halott hazajar6 leleknek, a szlovakok pedig duch-nak
nevezik ezt a mitikus lenyt.
Ennek ellenere, tesznek bizonyos 6vintezkedeseket azert, hogy
meggâtoljâk azoknak a visszatereset, akirol gyanitottâk: hazajâr6 lelekke
val tozhatnak.
A magyaroknâl is elt az a hiedelem, hogy a kisgyereket hâtrahagy6 nok nem
talâljâk meg nyugalmukat a sirban es visszajonnek gyerektikhoz. Hogy ebben
meggatoljak, ti.iskeket szurtak a ruhajaba.
A szlovâkok sokkal egyszeriibb technikât alkalmaztak. T6tkoml6son
temetes utân hazajottek es a kâlyhâba benezve a kovetkezo szavakat mondtâk:
„Azt gondoltam, lwgy itt vagy es te nem vagy itt ". Az emberek meg voltak
gyozodve rola, hogy ha nem vegeztek volna el ezt a rituâlet, a halott hazatert
volna.
Lezârva az ember szâmâra gonosz jeleneseknek ezt a bemutatâsât, a
kovetkezokben, nagyon roviden, foglalkozunk az igazsâgszolgâltat6 mitikus
lenyekkel.

2.2.5. AZ IGAZSA.GOSZTOK
Ez a csoport az ejszakai es a megjelenestik idopontjânak szempontjâb61 is,
rossznak tekintett lenyeket (Kedd Este, Szent Pentek, Szent T6dor Lovai, Luca),
illetve a fantazia reven az egbol lehozott, az emberek hitetlenseget btinteto
szenteket (Precup, Illes) foglalja ossze. Mindegyiknek javit6 szerepe van.
Az elejetol le kell szogezntink azonban, hogy Luca kivetelevel, az osszes
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igazsâgoszt6 a român es a szerb mitologiâban talalhat6. A kutatott teri.ileten
egyenlotleniil oszlanak meg, egyes falvakban ugyanis mâra măr szinte teljesen
megfeledkeztek roluk, a modemseg felc vezeto uton. Elvesztettek szerepiiket.

KEDD ASSZONY
A roman mitol6giaval ellentetben, amelyben a hiedelem szerint Kedd
Asszony rendkf vui csunya es rossz, ennek az ejszakai, dcmonikus lenynek a
helyi megfeleloje inkâbb egy eldugott, sejtett, konkret arc nelkiili jelenseg,
amelytol felnek az emberek. 6 azert jăn, hogy megbiintesse azokat az
asszonyokat, akik a tilalmat megszegve, kedd este, dologtilt6 napon is dolgoznak
Ezert Măgulicea faluban keddenkcnt csak 9 6râig dolgoztak.
A tomyai Milanca Cornea is azt mondja a Kedd esterol, hogy „11e111j6
varmi, nem )6 ezt es azt csi11al11i, mert eliit a Kedd Asszony ".
A magyarorszâgi român falvakban hasonl6 tiltasokat oriznek ezzel a
nappal kapcsolatban: ,. Kedd este hat 6rat61 mar sem mit sem dolgoznak. mert
ugy tartottak, hogy Jon a Kedd Asszony es megveri azt, aki dolgozik. es rosszat
tesz vele. Azt mondjak, hogy »noi csinalnak Kedd Este« vag_}' a=t is mondjâk,
hogy» kedd este az ordoge«. A hazajar6 lelkeknek kedd este volt erejiik. Csak
kedd este lehetett rontani, mert az volt a rosszasag napja". (COLTA, 2004,
161)
Mehkereken meg a hajvâgast is tiltot1âk.
Az eleki Szretyko Zs6fia azt gondolja, hogy „kedden minden Jordftva
sul el, ugyhogy inkabb ne csinalj semmit ".
Vegezetiil, a Nyugati Hegyseg tâjekân 20 evvel ezelott meg hasznâltak ezeket a
kifejezeseket: ,. Vigyen magaval a Kedd Asszony" vagy „ Vinne el a Kedd
Asszony ", akit egy ăregasszonynak kepzeltek el. (ARĂPAŞ, 1982, 281)
Egy faluban sem sikerUlt errol a lenyrol vilagos kepet alkotnunk, a szereplo
inkâbb egy vâzlatos, sematikus jelensegge valt.

SZENT PENTEK
A român mito16giâban szinten egy mâsik, szigorral teii es a penteki
napra vonatkoz6 tiltâsokhoz kapcso16d6 igazsâgoszt6 leny a Szent Pentek.
Kepeben es szerepeben is tăkeletesen fedi a Kedd Estet.
A hegyvideken ezen a napon nem fontak, nem kaszâltak, nem csinâltak
lugot es nem mostak ruhât. A szab6k (varr6k) sem dolgoztak. Egy nehez, de
szent napnak tekintettek. Iuliana Zoica azt mondja, hogy Avram Iancuban ugy
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tartottak, hogy ha ezen a napon fonsz, varrsz, vagy kenyeret si.itsz a kemenceben,
megharagftod a penteket.
Mehkereken azt tartottak, hogy „ha penteken bojtolsz, joi fog menni
sorod es az Jsten megbocsatja a biineidet''. De ugyancsak itt tilos volt penteken
a hazra tenni a tetogerenda-vazat mi vei „csak a madarak fognak neki orii/ni es

râfes::,kelnek".
A penteki nappal kapcsolatban az eleki romanok is megoriztek nehany
tiltast, mint peldaul: ,,ne moss, mert kukacos leszel", ,,ne moss inget, mert
rosszul jarsz", ,,ne varrj, mert nem j6", ,,ne varrj, mert nem mesz ferjhez".
(NIKULA, 2001)
Vegi.il, a ma Pecskahoz tartoz6 Bodrogul Vechi faluban, Szent Pentek
a pecskai Petre Ugliş alta! 1909-ben gyujtătt „Az ap6 lanya es az any6 lanya"
cimu meseben is megjelenik, mint a hi.illok es a vadak vedoje.
A meseben szereplo szent tulajdonsagait, aki teljesen ki.ilănbăzik a
terseg roman nepi hiedelemvilagaban mindent egeto es forraz6 igazsagoszt6val,
kapcsolatba kell hozni az okt6ber 14.-en tartott St. Piroskaval, akinek napjan
eltemetik a nyarat, a foldeket pedig birtokba veszi a „jivine", azaz sajatos
fordftasban a Pentek.
A magyar es a szlovak mitol6giaban a Penteknek nincs a romanoknal
megjeleno lenyhez hasonl6 emberi alakja, a penteki naphoz azonban szamos
babona fuzodik.
Az 1877-ben megjeleno kănyveben, Varga a tersegbol gyujtătt es a
pentekkel kapcsolatos babonakat mutatja be, amelyeket ennek a sajatos falusi
mitikus gondolkodasnak a minei teljesebb megjelenitese erdekeben, mi is
visszaadunk: ,,Cine râde vinerea plânge duminica" (Aki penteken nevet,
vasarnap sfr); ,,Cine se îmbolnăveşte vinerea nici nu se mai vindecă (Aki
penteken fekszik betegagyba, tăbbe foi sem kel); .. Pâinea coaptă vinerea,
rămane nedospită' (A penteken si.itătt kenyer keletlen marad); ,,De la rufele
spălate vinerea omul primeşte eczemă' (Penteken mosott ruhat61 kii.itest kap az
ember); ,,Cine încălzeşte pentru prima oară pentru iarnă vinerea, aceluia îi
ia foc casa" (Aki penteken fut be eloszăr telire, annak leeg a haza); CopJ!ul care
începe să vorbească vinerea va fi bâlbâit (Az a kisgyerek, aki penteken kezd
beszelni, dadog6s lesz.); ,,Dacă Anul Nou începe cu vinerea, acel an va fi
sterp" (Ha az ujesztendo pentekkel kezdodik, az az ev termeketlen lesz.)
(VARGA, 1877, 177-178)
A t6tkoml6si szlovakok ma is azt hiszik, hogy a penteki nap rossz
kezdet. Soha semmi fontosba nem kezdenek beie penteken, mert nem lesz
szerencseji.ik abban a bizonyos dologban. Nero kătnek hazassagot, nem mennek
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a buzatâblâba. A kaszâlâst cstitărtokăn abbahagyjak. Ha a gyermek penteken
sziiletik, a nagyapa, a csalad kepviselojekent csak vasarnap meb'Y el megnezni,
stb.

SZENT TODOR LOVAI
Szent T6dor hiiseges szolgai (akinek a napjat a nagybojt elso hetenek
szombatjan tartjak) a lovai vagy a szentt6dorok; a nepi hiedelem lehozta oket
az egi ista.116kb6I es javit6, illetve igazsâgoszt6 szerepet betălto ejszakai lenyekke
valtoztatta. A falu utcain jarorăznek, es btinteteskent ab')'Ontapossak mindazokat,
akik nem tartjak meg a băjt elso, halottaknak folajanlott szombatjat, hanem
ehelyett ta.neas tinnepsegre mennek.
Bar a kutatott roman falvak nem oriznek hiedelemtărteneteket ezeknek,
a gărăg mitologia.ban szereplo kentaurokr6I modellezett emberlovaknak a
kegyetlensegerol (16labu, szep fiatalemberek alakjaban jelennek meg), az emberek
a gonosz mitikus âllatokt61 vaio felelmtikben ezen a napon betartjak a munkara,
a sz6rakozasra es az utcan vaio ejszakai jarkâlâsra vonatkoz6 tilalmat.
Az eleki Ana Berbecar 20 evvel ezelott igy beszelt errol a felelemrol:
„Szent T6dor heteben 11e111 1•0/t szabad se111111it sem dolgo-::.ni. Feltii11k S-::,ent
T6dor lovait6/. Jon es megijes-::,ti awkat, akik dolgoznak ". (MARTIN, 2003,
126)
Ezeket a 16 alaku (hipomorf) demonokat a szerb mitol6giâban is
megtalaljuk. A tornyai Cornea igy emlekszik vissza: ,,Nagybăjtkor, a Nagybojt

e/s6 heteben, Szent Todor e/s6 heteben. Anukor flatai Mnyok vo!tunk, nem volt
szabad kezimunkaznunk, meri Szent Todor e/taposott vo/na a lovaivaf".
LUCA
A roman Szent T6dorhoz hasonl6an, amelyre meg visszatertink, a
magyar mitol6giaban megjeleno Luca is egy pogany szent (DOMOTOR, 1981,
99), amelynek a katolikus naptari es december 13-an tartott megfeleloje Szent
Lucia. Ezzel a sajat rnegjelenitessel es eletrajzzal rendelkezo szenttel ellentetben,
Luca egy demoni leny, akit a magyarok boszorkanynak kepzelnek el, fejen
szitaval, lepedobe burkol6zva, kezeben la.necai, nyujt6faval vagy vaskanallal.
A hagyornanyok szerint Luca bizonyos pr6baknak veti ala a gyerekeket
es a lanyokat. Regen azt hittek, hogy 6 ellenorizte a fana.st es a napjan szamos
tilalorn lepett eletbe.

517
https://biblioteca-digitala.ro

Lucat nemcsak a magyarok, de a szloven, horvăt, morva es szlovăk
mitologia is gonosz lenykent mutatja be.
Luca tăbb szempontb61 kăzelit a roman mitol6giaban megjeleno Kedd
Estehez is, amellyel a magyar hiedelemkutat6k is ăsszehasonlitjak. (DOMOTOR,
1981, 100)
December l 3-t61, (Luca napja) a terseg magyarjai es szlovăkai elkezdtek
keszfteni a Luca-szeket, amelyre folăllva, a hagyomăny szerint, Szentesten
meglăthattak a boszorkănyokat.
A t6tkoml6si szlovakok nem elsosorban az igazsagoszt6 Luca
kăzbelepeseit tartottak meg emlekezetiikben, hanem a Luca napjaval kapcsolatos
tiltasokat oriztek meg.
A naptăr szerint ezen a napon „megcsavarodott a tel", a napok elkezdtek
hosszabbodni. Tilos volt a fonas, a varras, neilogy befonjăk vagy bevarrjak a
tyukok feneket, mert aztan nem tudtak volna tojni. Ezzel ellentetben mosni
kellett, rongyokat es tollat tepni kellett, hogy kitaguljon a tyukok feneke es tăbb
tojast tojjanak. Az asszonyok nem jărtak az utcan, nem mentek a szomszedokhoz,
nehogy elszalasszak a hazuk szerencsejet. Azokat, akik megszegtek a tilalmat es
elmentek otthonr61, pălcaval iităttek, es boszorkanynak tekintettek. Regen a
ferfiak a feszekben i.ităttek a tyukokat, hogy tăbb tojast tojjanak.
A ket vilaghaboru kăzătt a faluban meg elt az a hagyomany, hogy
Luca napjan a gyermekek hazr61 hazra jarjanak a j6kivansagokkal. Versben
kivantak szerencset, egeszseget, j6 szaporulatot a gazdasag allatainak, keroket a
lanyoknak, lanyokat a fiuknak.
A lanyok szinten Luca napjan pr6baltak megtudni, ki lesz a
jăvendobelijiik. Vettek 13 cetlit, ezekbol 12-re rairtak egy-egy legeny nevet.
Betettek a cetliket a pamajuk ala es karacsonyig minden este kivettek egyet. Az
utols6 cimken szerepelt a jăvendobeli neve. Ha a cetli iires volt, azt jelentette,
hogy a lany nem megy ferjhez abban az evben.
Szinten Luca napjat61 Karăcsonyig vagy Vfzkeresztig az emberek nem
ettek tesztafeleket, hogy ne jojjon ki rajtuk keles.
Szinten ebben az idoszakban vegeztek a kăvetkezo evvel kapcsolatos j6slasokat
es elkeszitettek a szakacsnaptart, hogy megtudjak, milyen lesz a jăvo evi
buzatennes. (KRUPA, 1996, 207-208)

PREKUP (PRECUPU)
Az ortodox panteon szentjekent, Precopie-t a roman nepi hiedelem az
helyezte, akinek egyik legfelelmetesebb szerepe az volt,
hogy megbi.intette a sajăt napjan dolgoz6 embereket.
igazsăgoszt6k sorăba
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Prekup, akinek napjât, elsosorban az Arad megyei hegyes tersegben, a nyar
kăzepen Uulius 8-ân) tartottâk, arrol volt ismert, hogy beerlelte a vetest. Azt
mondjâk, hogy „Precupu pricopeşte" (Prekup eloerlel), azaz beerleli a tavaszi
vetest. (OLTEANU, 200 I. 311)
Az iinnep megszegesekor, jegesot vagy eget6 tiizet is kiildhet, felgyujtja
a buzakevet vagy az aznapi szalmaboglyât. Ezert „ az aratas idejen 11agyo11
veszelyes ii1111ep11ek" tartjak.
Iuliana Zoica, Avram Iancub61 ismer egy hasonl6 esetet, amikor az
egyik falubeli pap nem akarta megtartani Prekup napjat es munkara fogva az
embereket, kigunyolta 6ket, amiert felnek a szelid szenttol. A szent megharagudott
es folgyujtotta a pap aznap ăsszegyujtătt ăsszes buzakevejet: .,Jătt egy esâfelho.

de nem egy nagy, csak egy kicsi felho, es a1111kor vJJJamlott, a pap
buzaja Jeegett. "

ăsszes

A hatarvideki alfoldi mitol6giaban Prekup szerepet atvette Szent llles,
akire sok mindenben hasonlft.
A magyar es szlovâk mitologiâban nincs megfeleloje Prekupnak. A szlovakoknal
megis letezik Szent Yitus, akinek napjat junius I 5-en tartjâk, es akinek esoi
tănkreteszik a gabonât. (Vita-beda zita)

SZENTILLES
A nyâr, a hoseg, a meteorologiai ingadozâsok vednăke, ,,Sântilie",
ahogyan falun ismerik, a vihar 6si istenenek kereszteny megtestesitoje. A terseg
român mitologiâjâban kiilăn helyet foglal el az igazsâgoszto szentek kăzătt. Azt
kepzelik rola, hogy tiizes szekerrel jar az egen. Erejet akkor vetette be, amikor
a napjât figyelmen kiviil hagytâk es vegigdolgoztâk. Azokba, akik nem tartottak
be a tiltasokat, belecsapott a villâm vagy kart szenvedtek, a termesiiket
folgyujtotta, a kocsijukat felborftotta.
A hegyvideki es az alfoldi emberek egyarânt „nehez napnak" tartjâk,
amelyen nem szabad a mezon dolgozni.
Ket evtizeddel korabban a mehkereki Mihai Radici fgy magyarazta:

„Nem dolgoztak Szent I/Ies napjan, mert akkor mindig rossz 1d6 volt. Dărgătt
es vi/J;im/ott. Volt meg egy ev, amikor j6 1d6 volt Szent I/Ies napjan. Az emberek
azt gondolta.k, hogy elmennek dolgozni Csak a mi utcankban harom kocsi
boru/t foi aznap. Pedig nem volt rossz 1d6. Tehat, tegy j6t, es ne dolgozz Szent
I/Ies napjân''. (MARTIN, 2003, 164)
A pecskai Ecaterina Teretean 2004-ben meselte, hogy ebben a
helysegben „az emberek nem dolgoztak Szent llles napjan, mert feltek, 11ehogy
elegje11ek ".
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A magyaroknal es a szlovakoknal nincs mitol6giai megjelenftese ennek
a szentnek. A t6tkoml6si szlovakoknal azonban el az a hiedelem, hogy a julius
25-en tartott Szent Jakab (Jakuba). aki „kipattintja a buzaszemet", nagy viharokat
hoz.

2.2.6 AZ ALDASHOZOK
A terseg mitol6giajaban megjelen6 lenyek ujabb csoportja, amelynek
tagjai a hiedelem szerint azert jonnek le a foldre. hogy az embereket megsegitsek,
az „aldashoz6k".
Ennek a csoportnak a tagjai a ,j6 szentek": ,,Szent Teodor, Szent Gyorgy,
Szent Mikl6s, Szent Ignac es a Szt'.iz Anya.

SZENT TEODOR
A nepi hiedelemben szerepl6 Szent T6d6rnak igen keves koze van
ortodox naptarban Szent Teodor Tiran neven szerepl6 szenthez, amelynek nevet
viseli, es amelynek napjat az egyhaz februar 17-en tinnepli.
Szent T6d6r napjat - mint ahogy azt mar lattuk, amikor a lovair6I beszeltiink
-, a bojt e!s6 szombatjan tartjak; az 6 napja eredetileg egy regi pogany tinnep
volt, amelyet egy l6kept'.i mezogazdasagi istensegnek ajanlottak foi, es amelyet
a tavasz e!s6 jeleinek feltt'.inesekor ilnnepeltek.
Szent T6d6r hete mindjart a husveti btijt megkezdese utan kezdodik,
amikor ugy tartjak, hogy a szent leszall a foldre es csiraztat6 erejevel megnyitja
az uj mezogazdasagi evet. Ez a pogany szent es az utazasaihoz hasznalt lovai
kc)ztitti asszociaci6 a 16 regi jellemzoiben keresend6, amelyek „a termekenyseg
lwrdoz.6jakent" es „a novenyzet szellemenek viselojekent" emlftik.
A Szent T6dor alta! vednokolt es a szolgal6i alta! szigoruan ellenorzott
het, amelyr6I mar beszeltiink, naptari szempontb61, egy olyan idoszak, amelyben
a nap meg erotlen, az alv6 tenneszet sebezhet6 es a bekovetkezhet6 rossz dolgok
ellen bizonyos megujit6 es ved6 eljarasokra, illetve magikus praktikakra van
sztikseg.
A tersegben elterjedt altalanos hiedelem szerint, Szent T6dor, a lovak
vednokekent, csodalatos erovel kepes hatni arra, hogy a haj szepen nojon, ugy,
mint a 16farok.
Ehhez a hajat egy bizonyos rituale szerint kell mosni Szent T6d6r
szombatjan, kora reggel. Mosasa ktizben hfvni kell a szentet:
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„ T6d6r, Szentt6dor
Năveszd

meg a lcinyok hajat
Akkorcira, mint a lovak farkat ".
A hajmosâs rituâlejât a hegyvideki es az alfoldi roman falvakban
egyarânt megtalâljuk.
A szerbek is gyakoroltak. A tomyai Milanca Cornea szerint, itt a lanyok
pentek este mosdottak, hogy a szombat tisztan talalja oket. Annak ellenere,
hogy bizonyos falvakban ez nem nyilvanval6, a szentt6dori mosd,isnak tisztit6
szerepe volt a telidot kovetoen.
Mint azt mar a lovaival kapcsolatban emlftetti.ik, Szent T6dor heteben
eletbe lepnek bizonyos munkatilalmak, hogy: .. eges::,segesek legyenek eges::
evben, hogy eredme11yese11 dolgozzanak eges:: 11yâro11, lwgy eges::,seges lo\'Clik
legyenek, hogy ne halja11ak meg kar6ba l11iz1·a a lovaik"
Ezen feli.il, a Nyugati Hegyseg bizonyr,s falvaiban ezen a napon, reggel,
napkelte elott „trude" neven ismert elohazasulasi magikus praktikakat m(iveltek.
A magyar es szlovak mito16giaban nem lelhcto fel ennek, a
„termeszetnek termeke11yseget es a lâ11yok11ak s:epseget ho:â" szentte alakult
regi istensegnek a megfeleloje.

SZENT GYORGY
A Szent T6dorra sokban hasonlft6 Szent Gyărgyăt a romanok „a mezok
legnagyobb szentjenek, a szarvasmarhak ved6je11ek" tartjak. Ăprilis 23-an
i.inneplik, ezt a napot sok roman tersegben a „ ta\'Clsz feje11ek" (kezdetenek)
tekintik.
Szent T6dor napjahoz hasonl6an, Szent Gyărgy napjan is a kereszteny
tinnep egy regi pogâny tinneppel fon6dott ossze, amelyet a novenyzet egy
masik osregi istensegenek es a marhak vednokenek szenteltek. Ezert a napjan,
az osszes folkutatott teleptiles romanjai es szerbjei a j6 terrnest hoz6 es egeszseges
âllatokat biztosft6 eljârâsokat vegeznek, mint peldaul a vfzzel vaio locsolas es a
csalânozâs.
Mehkereken, miutân a fiuk lelocsoltak a lânyokat es rai.itottek a feji.ikre,
azt kiabâltâk, hogy: ,.Isten adjo11 szerencset" vagy „ Valjek egeszsegedre". A
lânyok megtisztelve ereztek magukat es borral, illetve fânkkal kfnaltak a fiukat.
A hegyvideki teleptileseken ekkor vittek a legelore az allatokat es
alkalmaztak a pasztorokat.
A românok ugy tartjâk, hogy a Szent Gyărgy napjân tiltetett bazsalikom
j6t tesz a szerelemnek.
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A nepi hiedelem szerint, Szent Gyorgy ejszakajan a faluban hazajar6
lelkek es rossz szellemek jelentek meg. Az emberek es az allatok megrontasa
ellen, vedekezesi.il, minden felkutatott telepi.ilesen, zăld tălgyagat (a hegyekben),
fokhagymat, csipkebogy6agat es csalant (az alfoldăn) akasztottak a kapukra, az
ablakokba, a hazak es az istall6k ajtajăra.
A pecskai Ecaterina Teretean fgy magyarazta: .. Csal(mt tettek az ajt6kra
e.1· az ablakokba, lwgy ne jojjenek a hazajar6 lelkek, es az istall6kba, mert ott
l'Olt a tehe11, meg, ami meg volt. "
Lenyegeben, valaszul az emberek altal miivelt ritualekra „ Szent Gyorgy
maga is megaldja" a falut, termest, esot es egeszseget hoz."
A magyar mito16giăban Szent Gyărgy napja a szerencse napja.
Ezzel a nappal kapcsolatban, Varga szămos aradi hiedelmet mutat be a
kclnyveben: .,Szent Gyărgy napjan, reggel, az emberek meghal/hatjak a

boszorkak beszelgeteseit a j6 es rossz fiivekro!''.· .,Az, aki Szent Gyărgy elott
boregerszamyat szerez, es penzt teker beie, soha nem fogy ki ma;d a penzbo/".
Ugyanaz tortenik, ha az ember Szent Gyorgy napja elott i.irgeb6rb61 keszit a
penzenek tarisznyat.
Nagyon hasonl6 Szent Gyclrgy napi hiedelmeket talalunk a szlovakoknal
is, akik ezt a napot „a tavas::. 111eg11yit6ja11ak" tartjak. T6tkoml6son, Szent
Gyărgy napjan a lanyok negylevelii 16heret es ătszirmu liliomot kerestek, hogy
ferjhez menjenek, es gyikot fogtak, hogy joi tancoljanak.
Az emberek azt hittek, hogy az, aki Szent Gyărgy napja elott bekat lat,
egesz evben egeszseges lesz. Ellenkezoleg, ha a Szent Gyărgy napja elott latott
beka doglott volt, egesz evben betegeskedett.
Regebben, T6tkoml6son Szent Gyorgy napjan i.iltettek a kukoricat es ekkor
alkalmaztak a bereseket.
Az eddigiekb61 az deri.il ki, hogy Szent Gyorgyot a falu j6tev6jenek
tekintettek.

SZENT MIKLOS
Ha Sf. Ierarh Nicolae, Myrai Fopuspăk egy csodatev6, a mitikus vagy
nepi valtozata, Sân Nicoară ellenkezoleg, a vandorok, a katonâk es a rabl6k
vedoszentje. A român mitol6giâban Szent T6d6r mellett, az eg kapuinak
vedojekent talaljuk. A hazak vedoszentje, ezert a Ianyok hozza imadkoznak
szerencseert.
A roman mitol6giaban ennek megjeleneset a karacsonyi enekekben,
kolindakban fedezhetji.ik fel.
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Egy ilyen archaikus kolindat gyiijtott 30 evvel ezel6tt a
mehkereki Iosiv Ciotea îs:
,,Jo gondolatot go11doltci/, Uram,
Vendegsegbe hogy Mvtcil, Urmn,
Kiket Mvtal, Uram
Mind e/jottek, Uram,
Csak nem jott, Uram,
Szentek Szentje-Miklos, Uram,
Mert odavan, Uram,
Mi11de11 te11gert bejcirt, Uram,
Mert talalkoz.ott, Uram,
Kilenc lelekkel teii hajova/, Uram,
Es atalvitte oket, Uram.
A legjobbakat, Uram,
A jobb keze alatt, Uram,
A me1111y11ek kapujan, Uram,
A rosszakat, Uram,
A bal kez alatt, Uram,
A pokolnak kapujan, Uram,
Es Jon, ahogy csak tud, Uram,
Feher /oval, habzo feher Iova/, Uram,
lzzadsagto/ feketel/6 Iova/, Uram,
Gyere egyre, Szellt (J,; gyere." (UJVĂRI, 1975, 11-33)
Azzal egyi.itt, hogy a magyarok es szlovakok naptaraiban december 6a Szent Mik\6s napjakent szerepel, ennek az alaknak nincs mitikus megfelclojc.

SZENT IGNA.C
E „ kereszt nelkiili" pogâny Szent, akit mas neven a diszn6k Ignacănak
îs hf vnak, az ortodox naptărban december 20-ân lelhet6 fel. A hagyomanyok
szerint megjelenik a diszn6k almaban, es halâlhfrt hoz, lelki.iket halaluk utan
elviszi, de eleti.ik folyamăn az egeszsegi.iket îs meg6vja. Videken szamos babana
es hagyomany terjedt el ezzel a nappal kapcsolatban. Ignac 6sregi legendaja
csak egyetlen faluban, Avram Iancuban maradt meg. A legenda szerint Ignacot
becsapta a Satan, mert anelktil, hogy tudta volna mit tesz, eladta a gyermeket
a gonosznak. Ileana Cosma meg emlekszik erre a „regi mesere", amelyben Isten
segftsegevel Ignac vâlaszol a Satannak, azt pedig majd szetveti a di.ih. Bar
reszleteiben, de megpr6baljuk visszaadni ezt az igen erdekes tărtenetet, hiszen
ezen a videken regen nagyon elterjedt volt:
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., lg11âc, lg11ac, mi az egy?
A hold az egy
Ignac, Ignac, mi a ketto?
Ketto szemme/ lat az ember,
lgnâc, /g11ac, mi a haram?
Hâro111 ujjal 1•etsz keresztet.
lg11âc, lg11ac, 111i a 11egy?
S:eker kereke a 11egy.
/g11âc, /g11ac, mi az ăt?
Kezed 11jjai11ak s:ama.
/g11âc, lg11ac, mi a hat?
Okrăk s:ama a barazdân.
/g11âc, /g11ac, mi a het?
Het lâ11y a fo116ba
lgnac, /gnac, mi a 11yolc?
Aho/ 11yofc lege11y \'{III a ha::,11al, vida111a11 /IC 111e11j be, mert egesszegesen 011/JQ/1
11e111 jăssz ki
lg11âc, lgnac, mi a kilenc?
Kilenc kan az 6/ba.
/gnâc, lgnac, 111i a tf:?
Fujj, pukkadjon meg estere az Ordăg mergebe. "
Az alfoldi romanok ugyan hallottak mar Ignacr61, de jelenteset mar
nem ismerik.
A magyarok es szlovakok ellenben egyaltalan nem ismerik.

MARIA, AZ ISTENANYA

Maria az utols6 szent, aki segfti es 6vja a falusiakat.
A gy6gyft6 szentek nagy tobbsege nevtelen ezen a videken, az egyetlen,
aki arra hivatott, hogy a betegsegeket kezelje, es Istennel a kapcsolatot a gy6gyftas
iigyeben felvegye, az Maria. Amint mar azt lathattuk, a paraszti vilagban, amelyet
magia es mitosz vesz koriil, Maria lett a szerencsetlenek, a nok, es a noi munkak
vedelmezoje. Ezek az emberek segitsegtil hivjak, es o termeszetesen valaszol e
hivasra. Ha nehez a sztiles, Maria segitseget kerik, biinbocsanatert is hozza
fordul a hivo, a beteg fejenel a pap hozza imadkozik, es hozza sz6lnak a minei
gyorsabb gy6gyulas erdekeben mondott raolvasasok, meg akkor is, ha neha a
gy6gyulas szimbolikus ertelmii.
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Erre ad peldat egy 20 evvel ezelott gyiijtott mehkereki raolvasas is:
.,Segits meg kerlek, 6, szent Maria,
Ma elo szent isteniink.
Hozzad imadkozom,
Te segits nekem.
Siiket-nema
Erdo-Janya,
Gyermeke,

Nem nevetni
Nem siratlli va/6,
Ne fektesd,
Ne cs6kold,
Ne itasd,

Mert Szent Maria,
Aki adta,

161 etette,
161 itatta,

161 cs6kolta,
Edes a/mor lwwtt raja ... "(MARTYIN, l 984,2- 23)
A lanyok a hazassagkotes elott a magikus praktikakhoz kerik a scgitseget.
Tornyan az ujszi.ilott parnaja ala egy amulettet, tettek, .Az /ste11a11ya
a/mat".
Ezt a szakadatlan kapcsolatot szamos kolinda es raolvasas orizte meg.
Emlekezzi.ink csak az Avram Iancu-1 Traian Giulca alta! elmondott
V arazsenekre:
.. Enekelt es jajgatott,

Maria felturt
Szoknyaval szaladt: .. "
Ugyancsak ezt a Maria-kepet orzik a magyarorszagi roman falvak is.
Teodor Costin felesegetol, Eleken gyiijtottem l 997-ben az „ Ott fe1111 a holci
mellett" cimii kolindavaltozatot, amelyben a foszereplo Maria:
..... De a szeken vajon ki iii
De a szeken vajon ki iii?
Ringass el engem is, lstenem!
Szent Maria pihen
Szent Maria pihen
Ringass el engem is, lstenem!
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Gyermekkel karj(m,
Gyermekkel karjân,
Ri11gass el engem 1s, /ste11e111!
Kie-e e gyermek.
Kie-e C gyer111ek.
Ringass el e11ge111 1s, lstene111!
S-;,ent Mâriânak hangja hallik
Szent Mâriânak hangja hallik
Ringass el e11ge111 is, /ste11e111!
Csitt gyermekem, /ICI/I a tied
Csitt gyer111eke111, 11e111 a tied
Ringass el engem is, lstenem!
Mert a11yâcska adta neked
Mert anyâcska adta neked
Ri11gass el engem is, lstenem!
Eszrevehetttik, hogy mindket esetben Maria, mint egy j6sagos anya,
mint egy parasztasszony jelenik meg. A romanok egy igen fontos Maria- kultuszt
honositottak meg, a magyaroknâl ellenben, Maria, mint Szeplotelen Szuz jelenik
meg.
Ezennel befejezttik a hatar menti teleptilesek mitikus lenyeinek
szambavetelet, de nem feledkezhettink meg arr61, hogy ennek a falusi vilagnak
meg igen sok mitikus-magikus lenyet nem vetttik szamba, legyenek azok art6k
vagy jobbft6k. Ezek koztil egyet megis megemlfttink: a kfgy6t.

2.3.1. A MITIKUS KIGYO
Ez az archetfpus minden nep mitol6giajaban megtalalhat6, fgy masmas valtozatban ennek a videknek a tajain is.
Az elso vâltozat, amelyet felfedezhetiink az a: ,,hazvedelmezo (6v6)''.
Ennek a vâltozatnak az eredete igen melyre nyulik vissza, egeszen az 6sid6kig,
a kozmikus kigy6ig, az Elet vizeig.
A român tradicionâlis kulturâban a hely szellemekent jelenik meg, belole
el a haz, belole elnek az emberek. A jelenlete egyenlo a szerencse jelenletevel.
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A kigy6 eliizese vagy meggyilkolasa a csaladfo halalat okozza, hiszen a kigy6
erte el, a haz elete a kigy6 elete.
Elegge val6szinii, hogy az alfoldi roman hagyomanyok szerint a kf gy6
a falban vagy a ki.iszăb alatt el, es reszben azonosul a hazfalba beepftett
szellemmel, amely az epftkezesekert fetei.
Az a teny, hogy a csehek, szlovakok, lengyelek, bolgarok, szerbek es
litvanok ismerik a kfgy6-szellem letet, arra a enged kăvetkeztetni, hogy e
hagyomany egy indo-eur6pai orokseg.
A kfgy6-hagyomany a targyalt roman videkeken megegyezik a tobbi
roman regi6eval.
Mindenki, aki csak a kigy6r61 beszelt, ugy festette le, mint feher, feheres,
sargasfeher artalmatlan lenyt, akit eliizni, megolni nem szabad. hiszen ha ez
megtortenne, halal es szerencsetlenseg zudulna a hazra es annak lak6ira.
Magyaroszagon szamos hiedelemtănenet kering a szerencset, vagy
szerencsetlenseget hoz6 kf gy6r61.
Egyes tărtenetek arr6 sz61nak, hogyan okozott gondot a kfgy6i.Ms,
masok pedig arr61, hogyan esznek a gyermekek tejestanyerjab61 a kfgy6k.
ime egy eset, amelyet a gyulai Erkel Muzeum arhivumaban oriznek:
„a sztilltison laktak, a gyerek 111i11de11 reggel rejet vitt a kfgy611ak. a111ir a haz
vegenel tett le. Tejet adott neki, es 111egbartitkozatt vele. De, a111ikor 111egolrek
a kigy6t, a gyerek is 111eghalt. "
Ez a gyermek-kfgy6 baratsag mar nagyon regi, az 6gorog hagyomany
szerint a kfgy6 nem marja meg az artatlan gyermeket, eppen ezert az ujszi.ilcHtet
egy kfgy6 melle egy kosarba tettek.
Egy masik tărtenet tfpus az, amikor a kfgy6 az emberbe maszik,
mikăzben az alszik. Ezt a valtozatot, a beteiseg es a rossz, emberbe vaio
befurakodasakent magyarazzak.
Egy ilyen tortenetet gyiijtotti.ink Mehkereken Martyin (Marc) Mariato!:
„Mikor fialâlabb voltam, es dolgozni mentem a kălykăkkel, es mi nek1fogtunk
dolgozm; es a kălykăket letettiik a foldre. igy maszott beie az egy1kbe. Es fgy
niftt fel a gyomrocskajaban. Lattuk, hogy beteg, egyre csak beteg, biztos tărtent
vele valami. Akkor egy /abosba rejet forraltam. Es fejjel lefele a laban fogva
felkătăttem. A kigy6 megerezte a tejszagot, es kijătt. "
Az eleki Dragoş Ilie is elmesel egy esetet, ahol szemtanu volt: ,, Peterrel
meg a gulytival voltunk lent eppen. Vigyaztunk rajuk. Fejjuk azt a 3-4
fejostehenet. Akkor egy 9-10 eves kislanyt /attunk. Es /attuk, ift minden nap,
amikor an-a mentiink, /attuk, hogy a /any arccal felfele, alsz1k. Ratiizătt a nap,
es o csak aludt, joi aludt. Es tudod, hogy ott vannak azok a foldek es a kis
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kfgy6cskcik. 111eg gyfkok. Kijătt beldie egy kis, 30 centimetemyi kigy6cska.
Ment, es az arcara maszott, es az a;kai alatr bemaszott, mert nyitva volt a
szaja, alzogy aludt. Es a111ikor felkelt a făldhăz verte magcit. Meggămyedt,
meghajlott. mint egy kalcics. Na, gyorsan valaki tejert sza/adt. Es tă/cserrel
tăltăttek beie a tejet. A Jany meg csak jajgatoll. Es megfordult a kigy6 benne,
mer! mar elege lett a tejbol. Ki is jătt beldie. A /any megmaradt. A kfgy6kat
megfogtcik, es a tiizre vetettek. "
A tcj iranti szeretete miatt, a kfgy6 e tekintetben hasonl6 a kfseretekhez
es a varazsl6khoz.
Ugyanaz az eleki Ilie Dragoş artatlanul meseli 1984-ben azt, hogy:

,, vannak kigy6k, kics,kek, ak,k a szag utan mennek, es bemennek az ista/loba,
es szopnak a tehenek togyibol. A kigy6 vonzza a tejet, a tej vonzza a kigy6t. "
Mas variansokban a kigy6k nokbe es lanyokba hatolnak be, befeszkelik
magukat a lanyok mehebe, ami a szi.izesseg elveszteset szimbolizalja, de vegi.il
kideri.il, hogy e feltetelezes hamis, a lany megis sziiz.
fme egy tbrtenet, amit Iuliana Szava (Gurzău)-t6I gyiijtotti.ink
Mehkereken: ,,Akkoriban az emberek kutb6/ ittak a vizet. Volt nalunk egy Jany,

aki ilyenforman /enye/hetett egy kigy6cskat. E~ a kiskigy6 felnott benne. Addig
nott, addig nat( a111fg azt nem hittek, lzogy cillapotos es lzfre ment, hogy
terhes, pedig meg hajadon. Szulni viszont nem szult. Akkor megmiităttek, es
megta/altak benne a kigy6t. Nem bantotta, csak nott benne. Felfuj6dott. "
(COLTA, 2003, 11)
A teves terhesseg megis a megtermekcnyftes egyik rendellenes fajtaja,
hiszen a kfgy6 ugy no a no meheben, mintha csak egy artalmatlan csecsemo
none benne, hiszen a kigy6 nem tesz semmi rosszat a nonek, aki hordja.
Ennek a tortenetnek a valtozatait megtalalhatjuk a hegyvideki Avram
Iancuban es Măgulicean is.
Iuliana Zoica ismer egy tărtenetet, amelyben egy lany, hogy a rivalisanak
artson, kfgy6t tett a kancs6jaba, az pedig lenyelte azt.
A Măgulicea-i Viorica Neag ismer egy esetet, amikor a kfgy6t, lenyeles
vegett, egy hagymaszarba rejtettek.
A „ mezei vagy erdei" kfgy6 a masodik megjelenesi formaja a kfgy6nak
a roman mitol6giaban. Ez a kfgy6 rendszerint fekete, vagy foltos es mindenkeppen
merges, es mint minden foldi leny, kapcsolatba keri.il az emberrel, es artani
probai neki. Ezert a vele val6 talalkozas sok odafigyelest igenyel.
Mehkereken, Iuliana Szava szerint az emberek „azt mondtcik, hogy ha

a lzatcirba megy, ne fekiidj rci mindenfele mocsokra, dudvcira, mert ott kigy6
lelzet, es rcidmciszik, es kiszivja a veredet, es a nyakad kăre tekeredik, es megfojt,
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es akkor te megha/sz. Es a kfgy6k a farkukat a sajat szajukig tudjak tekem1;
es akkor mar nem tudod oket Jeszedni magadr6/, csak ha levagj:ik. lgy
tekerednek egymasba. "
Ez az âlland6 kigy6 - ember harc eredmenyezte, hogy a parasztok
szilksegszeriien „ Kfgy6-11apokat" iktattak a parasztnaptarba. E szerint a
kalendârium szerint a Kereszt Napjat61 egeszen a tavaszi napejegyenlosegig a
kigy6k a fold alatt elnek. A videktol foggoen Szent Sandor napjan vagy kis
elterovel ebben az idoszakban (Mucenici, Blagoveştenii) bujnak elo.
A Szent Gyorgy nap elott megolt kfgy6r61 azt tartjak, hogy gy6gyfrnak
vaio. A boret killonbozo praktikakban, killonbozo betegsegek legyăzeseben
hasznaljâk fel.
Az Avram Iancu-i Iuliana Zoica az alkuholba tett kfgy6 gy6gyhatasar61
beszel: ,,Amelyik kigy6 a Szentek (marcius 9.) e/ott e/obu11k, azt ăld meg es

tartsd alkoholban, mert j6 Jesz az akkor, a1mkor a tehenet megharapja valami
Kend be a togyet, es meglatod, hogy meggy6gyul."
Ugyanez a nepi hagyomany mondja, hogy a Kereszt Napja elott a
kigy6k osszegyiilnek es egy ritualis tanc ken:teben a habb61, amely testi.iket
fedi, kigy6kovet csinalnak, amely magikus erbvel bir annal, aki megtalalja. E
konek biivos volta szamos tortenet szi.iletesere adott alkalmat, ezek kozi.il a
,,Pohon mesejenek" egyik valtozatat Mehkereken, 1961-ben a mesemond6 Vasile
Gurzău-t61 gyiijtottek.
A koalkotâs aktusânal a kigy6k kozott jelen volt egy feher is, amely
nem lâtott meg napot, es embert, 7 vagy 9 eve, es ha ez lenyelte a kovecsket,
sârkânnyâ vâltozott.
A mehkereki Iuliana Szava (Gurzău) is ismeri e hiedelmet: .. Mondtak,

lwgy a kfgy6, amelyiket het evig nem latjak, a1111ak het feje lesz es sarka1111ya
vciltozik."
Ezt, a kfgy6b61 sarkannya vaio atvaltozast a szerb hagyomanyokban is
megtalâlhatjuk. A szerbek a sârkanyt smok-nak hfvjak.
A kigy6ko es a kigy6 gy6gyit6 ereje megtalalhat6 a magyar mitol6giaban
IS.

Azt is mondjâk, hogy, ha Szent Gyorgy nap elott lehuzod a kigy6
boret es râhuzod egy botra, akkor a bot olyan eros lesz, mint a vas.
A magyarok ismerik a sârkânykfgy6 kifejezest, de ezt mar csak a
mesekben talâlhatjuk meg.
A t6tkoml6siak ismerik a hâzi kfgy6t (domaci had) es a sarkanyt is.
(ATLAS,1996,413)
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2.4. MAGIKUS NOVENYEK
A magiaval teii vilag nem lenne teljes a magikus ereju novenyek, fUvek
nelki.il, amelyeket a beavatottak hasznalnak az eljarasokban.
Leteznek, tehat, ezen a foldon olyan novenyek, amelyeket a falu embere
magikus erokkel ruhazott fel, es bizonyos betegsegek ellen gy6gyirkent, vagy a
magikus gy6gyit6 ritus eszkozekent hasznal.
A roman mitol6giaban szambavetti.ik az olyannyira keresett vasfiivet
es a nadragulyat es ezeken kivi.il azokat, amelyekrol kevesebbet hallunk: a
csipkebogy6t, fokhagymat es a csalant. Egyesek mas nepeknel is elofordulnak.
Masok nem.
A magyar gy6gyft6k afarkasalma levelet, az ăkărfark-k6r6t, a csodafat
mgy dis;:,116fiivet, vasfiivet, a liliomot es a halottak viragat hasznaltak.

2.4.1. A BAZSALIKOM
A roman mitol6giaban ennek a novenynek isteni eredetet tulajdonitanak.
Azt mondjak, hogy a bazsalikom Jeruzsalembol, Maria sfrjar61 szarmazik. Az
egyhazi szertartasokban hasznaljak, hiszen szent erot tulajdonitanak neki. Ezek
a magikus erok teszik a bazsalikomot a gy6gyitas mindennapi eszkozeve.
A bazsalikomot hasznaljak az elso furdeteskor es a ritualis furdeskor
Szent T6dor napjan. De hazassag elotti afrodiziakumkent is hasznaljak.
A regi roman hiedelmek szerint a szerelmet hoz6 bazsalikomot Szent
Gyorgy napjanak reggelen, napkelte elott kell elvetni. A magot a szajban kell
tartani, hogy szepen nojon, es j6 illata legyen.

2.4.2. A BUZA
A buzânak a romanok szinten szent erot tulajdonitanak, hiszen
„krisztusinak" tartjak. A buzamagok Jezus Krisztus szimb6lumai kozott
szerepelnek. Magikus es szent ereji.ik miatt minden lenyeges ritusban szerepelnek.
A hazasokra dobjak a termekenyseg elosegitese erdekeben, a halottak emlekere
es tiszteletere, valamint a mezogazdasagban a termeshozam javitasara.
Pi.inkbsd napjan mind az alfoldi, mind a hegyvideki romanok egy,
templomban megszentelt buzaszalat visznek haza.
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2.4.3. A FUZFA
A fiizfa jelenlete a român hitvilâgban egybeolvadt a Mâria-kultusszal.
A templomban megszentelt fiizfaâgat mâgikus eszkozkent hasznâltâk a rossz
szellemek, a betegsegek, a termeszeti csapâsok ellen. A fiizkotegeknek meg a
haz es a csalâd meg6vâsâban, valamint a rossz dolgok megelozeseben is szerepe
volt. ,,A barkat" a gerendara tettek. vagy bevittek a pajtaba. Azert, hogy „az
lsten meg6vja oket minden rosszt6J" az âllatok hâtâra keresztet vetettek vele.
Egyesek a fiizfavessz6vel vetettek keresztet a tehenek hâtâra, hogy nehogy el
tudjak venni annak hasznat".
Ha villâmlott es mennydorgott a fiizfavessz6t meggyujtottak, hogy
annak fustje eloszlassa a felhoket.

2.4.4. TEJOLTO GALAJ (botanikai elnevezese: Galium verum)
E novenyt meg Keresztel6 Szent Janos viragakent is ismerik. Az e
videkeken el6 szerbek es românok mâgikus erot tulajdonitottak a tejolt6 galajnak,
hâzassâgkoteskor osszefontâk, es a hâzra, vagy a kapura kotoztek, hogy a rosszat
tavo! tartsâk.
Ezt a jelentestartalmat minden kutatott helyen fellelhetji.ik. Az alfoldi
falvakban meg jovend6mond6 tulajdonsâggal is felruhâztak, es a szerencse,
valamint a jov6 megismeresi ritusaiban alkalmaztak.
A tejolt6 galajt meg a gy6gyftasban is hasznaltak, hiszen gorcsold6
hatasu.

2.4.5. A CSIPKEBOGYO
A similia similis curantur, - vagy ahogyan a magyarorszagi romanok
măcieş/ rugul vagy rugul străjesc -, azoknak a gonosztâvoltart6
năvenyeknek a csoportjaba tartozik, amely mcg6vja a haztartast. A hazak es
pajtak ajtajara es ablakaira helyezett noveny a ti.iskeivel karcolta meg, taszftotta
el a hazba betolakod6 gonosz eroket.

nevezik:

2.4.6. A FOKHAGYMA
A român nepnyelven ai-nak nevezett fokhagyma a legtobb 6v6
tulajdonsâggal rendelkez6 noveny. A betegsegek, az ârt6 szellemek, a kisertetek
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ellen is hasznaljak, hiszen a demonikus megnyilvanulasok minden valfaja szamara
elviselhetetlen. Az ablakok es ajt6k bekenese az egyik legelterjedtebb m6dja a
fokhagyma hasznalatanak. Regebben sokan a zsebi.ikbe tettek a fokhagymat,
azert, hogy meg6vja oket a rosszt61.
Szamos raolvasasban szerepel mint olyan năveny, amely a rosszat a
kellemetlen szaggal tavolftja el.

2.4.7. A CSALĂN
A gy6gyit6 hatasain tul, a csalannak szimbolikus, magikus tulajdonsagai
is vannak. Tiizjellege alta!, leven, hogy egesi seri.ileseket idez elo, a csipkebogy6val
es fokhagymaval egyi.itt a gonosz szellemek e:; kfsertetek elleni vedekezesben
hasznaltak. Szent Gyărgy napjan termekenysegvarazsl6 celzattal alkalmaztak.
A magyar kepzeletvilag is a năvenyek magikus, egeszsegmegorzo
hatasait orizte meg. A fârkasalma lever6I azt tarjak, hogy szebbe teszi az arcat,
de foleg a himlohelyes bort.
Az ăkărfark-k6r6 egeszsegi.igyi hatasai mellett annak titkos
hasznosftasait is megemlftji.ik. Ha a boszorkat egy ember vagta ăkărfark-k6r6val
meguti, akkor hallani Iehet annak jajgatasat.
Ha az artatlanul meggyilkolt ember sfrjara ha.rom sarga liliomot tesznek,
akkor az feltamad. (VARGA, 1877,197)
A szlovakoknak is megvannak a maguk csodat tevo năvenyei, ugymint:
klokoc, amelyet a szerelemre hasznaltak, tă/cservirag (pupeiiec), amely ha
bosegesen no tavasszal, akkor szaraz nyar igerkezik, verfu (krvava ze/'ina),
amely Maria veretol vărăsădătt meg.
A bazsalikomr6l a szlovakok azt mondjak, hogy ott no, ahol Maria
kănnyeket hullajtott stb.
A hatar egyik es masik oldalan elhelyezkedo egyes teri.iletek videki
kepzeletvilaganak bemutatasa utan, le kell vonnunk nehany kăvetkeztetest, ervkent
a hatarokon ativelo kăzăs mitol6giahoz.

3.KOVETKEZTETESEK
Azzal egyi.itt, hogy a mult, hegyvidekii es alfoldi civilizaci6i j61
meghatarozottak voltak, mar a termeszeti adottsagaik miatt is, es ket ki.ilănbăzo
eletvitelt eredmenyeztek (egy zart hegyvidekit, es egy nyitott alfoldit), a Nyugati
Hegyseg labainal fekvo vilag ma mar nagymertekben az alfoldi kulturak fele nyit
es teremt veli.ik harm6niat. Ez idobeli fejlodeshez a m6cok szekerei alta! kitaposott

532
https://biblioteca-digitala.ro

informaci6s folyos6 is hozzajarult, es egy alland6 kapcsolatot teremtett a ket
kultura kozi:itt, es a romanok eseteben a mitologiakban (hegyvideki/alfoldi) is.
Îgy ti:irtenhet meg, hogy a ki.ilonbsegek es valtozatok, s61, a tudatban
elraktarozott hagyomanyok ellenere, minden egyes vizsgalt helysegben egy
egyseges vilagfelfogast, es mitikus-magikus gondolatvilagot talalunk.
S6t mi tobb, az osszehasonlitasok, amelyeket a zona roman, es az e
videkeken e16 mas nemzetek hason16 mitol6g1aja kozott vegezti.ink, igazoltak
azi a tenyt, hogy a mitol6giak, az emberek iletehez hasonl6an, keresztezik
egymast, tehat a mitol6giakat egysegbe vonhatjuk, es mint egy multikulturalis.
hatarokon ative16, mindent atfog6 mitol6giat kezelhetji.ik.
Mert vegs6 soron egy helyseg lakoi, fi.iggetleni.il a nemzeti
hovatartozast61, egyforman tajekoz6dnak azokrol a dolgokr61. amelyek a faluban
ti:irtennek, amelyeket a faluban tesznek. Ahogyan azi mar megfigyelhetti.ik,
szi.ikseg eseten a t6tkom16si szlovakok a battonyai szerb kuruzsl6hoz, a magyarok
a roman paphoz, a romanok a magyar babaasszonyhoz es kuruzsl6hoz
folyamodnak, azzal a meggy6z6dessel, hogy ezek segiteni tudnak.
Ha maskeppen fogalmazzuk meg a dolgokat, azt mondhatjuk, hogy a
tobbnemzetisegii falvakban az i:irdăgiiz6 mindig a j6t jelentette, legyen az „ akar
magyar. akar roman", hiszen a parasztembert a legkevesbe sem erdekelte ennek
nemzetisege, sokkalta inkabb a baj eseten tamhftott hozzaertese.
Az uto!s6 nez6pont, amelyet tisztazni szeretnenk, az a celszeriiseg
kerdese.
Miert vizsgaltuk e vila.gat a kepzeletvilag szemszăgeb61? Azert, mert
szamunkra ez is a „val6sagot" jelenti. A vilagot a nepi kepzeletvilag ti.ikren
kereszti.il vizsgalva, megpr6baltuk a falut a mitikus gondolkodasmod szerint
felepiteni, mas szabalyok, mas logika szerint, amely ki.ilănbăzik ugyan a
megszokott klasszikust61, de ugyanannyira helyta.116.
A tanulmany soran megfigyelhetti.ik, hogy a mitikus-magikus vilagban
a konkret dolgok „dilemmakkal" telit6dnek, es alkot6elemeik kăzott egyfajta
kolcsonos kiegeszites, ellentet, es bizonyos ellentmondasossag miikodik, igy a
kapcsolat- es viselkedesrendszeri lehet6segek szeles tarhazat nyujtjak.
Ha kutatasaink targyat egy sz6ban szeretnenk megfogalmazni, azt
mondhatnank, hogy a hit- es gondolatvilagot elemezti.ik, es a falut nem a kozvetlen
val6sag, hanem a paraszti kepzeletvilagon kereszti.il pr6baltuk megkozelfteni.
Egy ki.ils6 szemlelo azt is kerdezhetne, hogy szi.ikseges-e egy ilyen
mito16giaelemzes, hiszen Romaniaban es Magyarorszagon is letiinofelben van
az effajta regi mitol6gian alapul6 paraszti vilag?
Azok szamara, akik fenntartasokkal viseltetnek a mitologia es
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kepzeletvilag irant, megemlftjUk, hogy amfg „ lsten neveben idezik mega Scitcint,
addig sziikseg van rci. " (DURAND, 1999, 177)
Ha a multat elemezzUk, akkor a jelent is elemezzUk, hiszen a val6sagban
ez a paraszti vilag nem hal meg, nem tiinik el, csak fejlodik, a mitoszok pedig
megvaltoztatjak jelentestartalmukat, mert vegUI is a modern ember mitizalasra
hajlamos, es nem tudja teljes mertekben nelkUlăzni a hagyomanyt. Kisziiri
onmaga szamara azt, ami lenyeges es hasznos a mitol6giaban, majd ujjaertelmezi,
es beepfti sajat vilagrendszerebe.
Tehat azok a mai gy6gyft6k es kuruzsl6k, akik a roman es a hatarmenti
magyar sajt6ban hirdetik szolgaltatasaikat egyaltalân nem tiinnek termeszetellenesnek a III. evezredben.
A mi modernizmusunknak is vannak arnyoldalai, es mely gyokerei
visszanyulnak az itt elo nepek kozos multjaba. A kisleptekben vaio
gondolkodasmod felelmet es nyugtalansagot kelt, mozgasba hozva minden
generacio kepzeletvilagat, amely regi beidegzodesek szerint uj szornyeket hoz
letre. A hosnek szomyekre van szUksege ahhoz, hogy hos lehessen.
Azert, hogy segitsenek minket, kozottUnk is megjelentek a gonosz
erokkel vaio harcra szakosodottak, mivel valaKinek fel kell vennie a harcot a
szomyekkel, tobbek kozott a Satannal is, akinek letet 1984-ben a Papa is elismerte.
Mindennek eredmenyekent ujra erzekelhetok az osi es orokervenyii magikusritualis vedomechanizmusok.

JEGYZETEK

1
A Haşdeu alta! bcvczetett tenninust, amely megki.ilonbozteti az e16 hazajar6
lclkeket a halott hazajar6 lelkekt61, a legtobb roman neprajkutat6 atvette
2
Ez az clnevczes az Ăcsvat61 foljebb lev6 Halmagycucs tartomânyi Tiszafaluban
jelenik meg
3
A România es Magyarorszag cgyes tcri.iletcin el6 szlovakok atvettek a latin
ercdctii striga kifejezest a kiscrtct megnevezcsere
• Românpecska melletti regi telepilles, ahol hajdan szlovâkok eltek. Ma hazai
cigânyok lakjâk.
5
Ors6, fakanâl, kagyl6, 0116, kes, feketemacska csontja, ketâgu vasvilla, kehely,
gyertya, Pentagaramm.
6
A nephagyomâny szerint a varâzsl6 kepes volt vilâgra hozni egy man6t ugy,
hogy 3 hetig a h6na alatt tartotta egy fekete tyuk tojâsât
7
Pecskai helyi csufnev
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Ecaterina Teretean (Chevereşan), sz. 1919
NAGYPEREG
Ianiciko Juraj, sz. 1919
TORNYA
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TOTKOMLOS
Lopusny Ondrej, sz. 1930
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