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Necrolog

Alexandru Hoþopan
În ziua de 29 ianuarie 2007, cu doar trei zile înainte de aniversarea de 70 de

ani, comunitatea româneascã din Ungaria a suferit o grea pierdere prin moartea
– dupã o  grea suferinþã – a lui Alexandru Hoþopan. Prin dispariþia lui am pierdut
un coleg ºi un cercetãtor de prestigiu.

A fost unul dintre oamenii de bazã ai comunitãþii, un om al proiectelor, un om
care s-a implicat mult, care a crezut în ceea ce fãcea, ºi în momente în care
puþini credeau cã e important ºi cã meritã.

Ca referent al Uniunii, iar mai tîrziu ca redactor-ºef al sãptãmînalului Foaia
noastrã, a adus contribuþii remarcabile în pãstrarea, rãspîndirea ºi salvarea pentru
posteritate a tot ceea ce aparþine culturii româneºti din Ungaria.

S-a distins printr-o bogatã activitate organizatoricã. A þinut la reînvierea
obiceiurilor tradiþionale, a activat pentru cunoaºterea tradiþiilor, iniþiind mai multe
manifestãri, ca de pildã Ziua folclorului românesc, concursul Vocea tineretului
sau miºcarea Periniþa. A fost fondatorul Cercului de folclor ºi redactorul revistei
de etnografie ºi folclor Izvorul. De asemenea figureazã printre membrii fondatori
ai Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria. A fost iniþiatorul primului
bal românesc din þarã, a participat la organizarea primelor tabere etnografice. A
fost unul dintre iniþiatorii ciclului de conferinþe internaþionale etnografice ale
naþionalitãþilor, precum ºi redactorul serialului Din tradiþiile populare ale
românilor din Ungaria. A publicat 10 volume ºi nenumãrate studii ºi articole în
reviste de specialitate din þarã ºi din România. Fãrã activitatea lui, azi am ºti
mult mai puþin despre tradiþiile românilor din Ungaria.

Cariera lui a fost încununatã cu distincþii, printre care Ordinul Muncii ºi Pro
Ethnographia Minoritatum, oferitã  de Societatea Etnograficã Maghiarã.

Moartea redactorului, ziaristului, folcloristului Alexandru Hoþopan constituie
o mare pierdere pentru comunitatea noastrã. Cei trecuþi în nefiinþã încep cu
adevãrat sã existe abia atunci, cînd nu mai sînt printre noi. Alexandru Hoþopan
poate sã fie pentru noi un exemplu de curaj, ambiþie ºi profesionalism.

În ultima perioadã a existenþei, Alexandru Hoþopan s-a retras din viaþa publicã,
dar a meditat mult asupra activitãþii sale ºi a relaþiilor sale cu semenii. A trecut la
cele veºnice cu sufletul împãcat.

Fie-i þãrîna uºoarã! Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l ohihneascã în pace!

E. M.
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I-am fost profesoarã...

...între anii 1952–55 unui bãiat micherechean, Alexandru Hoþopan. Dupã
obþinerea diplomei de profesor devenise cunoscut de mulþi români din Ungaria
ºi de peste hotare ca redactor al Foii noastre, ca însufleþit folclorist, ca autor al
mai multor articole de specialitate, culegeri de poveºti ºi volume.

Dupã activitatea bogatã, prea timpuriu a trecut la cele veºnice...
Legãturile noastre care au început la Liceul Bãlcescu au durat – cînd cu mai

scurte, cînd cu mai lungi întreruperi – pînã pe la sfîrºitul anilor 1980.
Pe Sanyi, (aºa îl numeau toþi colegii lui de ºcoalã) l-am cunoscut ca pe un

bãiat tãcut, calm, politicos, mare iubitor de sport. Primãvara, toamna, pe timp
frumos, în orele libere, în curtea cãminului de elevi din strada Vár, adesea îl
vedeam jucînd volei, sau ºah, joc care l-a pasionat în toatã viaþa lui.

Dupã bacalaureat, deºi nu l-am mai întîlnit mulþi ani, ºtiam despre dînsul
unde lucreazã, ce face, cum i se formeazã cariera.

Colectivul redacþional al Foii din anul 1984. Fotografie realizatã în coridorul
clãdirii din piaþa Petõfi, în care funcþiona pe vremuri redacþia
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Alexandru Hoþopan cu colegii în curtea liceului

Spre marea mea bucurie, în 1976, am ajuns sã colaborãm, dînsul (împreunã
cu un fost coleg de clasã al lui) ca autor al unui manual de gramatica limbii
române pentru clasa a 6-a a ºcolilor româneºti, eu ca redactor la Editura didac-
ticã. Au urmat apoi din nou cîþiva ani cînd nu prea ne vãzusem personal.

Mare mi-a fost surpriza cînd în 1982 m-a vizitat în Capitalã cu propunerea sã
mã angajez, cel puþin pentru trei luni, drept lector la Foaie. Dupã multã insis-
tenþã m-am lãsat convinsã în aºa mãsurã încît în loc de trei luni am rãmas la
Foaie cinci ani.

Cinci ani de neuitat, cinci ani din cei mai rodnici din viaþa mea. Sub influenþa
dînsului am început sã scriu poezii, la îndemnul dînsului m-am avîntat în cule-
geri de poveºti ºi obiceiuri din Chitighaz, satul meu natal, la ideea dînsului am
organizat ºi am condus patru ani consecutiv o întrecere numitã Vocea tineretu-
lui (din titlul fostului supliment al Libertãþii noastre de odinioarã), pentru licee-
nii de la Bãlcescu, despre cultura românilor din Ungaria, mulþumitã dînsului am
publicat scrieri originale, am învãþat sã developez filme.

Nu mai þin minte cã pe vremuri eu ce profesoarã i-am fost..., cert e cã n-am
sã uit niciodatã ce minunat „profesor” mi-a fost dînsul, mie... Îi mulþumesc din
suflet.

Lucia Borza



7IZVORUL

Rodica Elena Colta

Contribuþia lui Alexandru Hoþopan
la cercetarea etnologicã româneascã

din Ungaria
Privind înapoi la începutul cercetãrii etnologice româneºti din Ungaria, aceasta

pare azi de neconceput fãrã  prestaþia lui Alexandru Hoþopan.
El face parte din generaþia celor care, înarmaþi cu incomodele magnetofoane

din anii 1970, umblau prin sate sã culeagã folclor. Doar cã spre deosebire de
colegii sãi maghiari, Alexandru Hoþopan a cules folclor românesc.

Alexandru Hoþopan la povestitorul Petru Cure

Evocând în anul 1991 acestã muncã de pionerat, desfãºuratã într-o vreme în
care o fãceau foarte puþini, Kósa László, preºedintele Societãþii Etnografice
Maghiare spunea referitor la acest român deschizãtor de drumuri în cercetarea
româneascã: „Fãrã activitatea sa, azi am ºti mult mai puþin despre tradiþiile
populare ale românilor din Ungaria, cãrora azi el e cel mai temeinic cercetã-
tor, cel mai bun cunoscãtor.”1
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Alexandru Hoþopan avea atunci 54 de ani ºi publicase peste 50 de studii ºi 8
cãrþi.

Despre începuturile activitãþii sale de folclorist ne-a vorbit el însuºi în numã-
rul 23/2002 al revistei Izvorul. Momentul era aniversar. Se împlineau 40 de ani
de la constituirea primului cerc de cercetãri etnografice ºi 20 de ani de la apa-
riþia primului numãr din revista „Izvorul”, a cãrei redactor a fost vreme de 10
ani (1982-1992).

Potrivit mãrturisirilor lui Alexandru Hoþopan, data înfiinþãrii primului cerc de
folclor a fost 1 decembrie 1962. Din procesul verbal semnat cu aceastã ocazie
de secretarul general al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, Petru
Silaghi, aflãm cã la acea întrunire constitutivã au participat 13 dascãli. Însã, în
ciuda angajamentelor luate de fondatori ºi a documentelor elaborate la constitu-
ire, activitatea cercului de folclor a trenat mai bine de 10 ani.

Amintindu-ºi, peste ani, de acest proiect nerealizat, Alexandru Hoþopan con-
chidea: „cercul de folclor s-a înfiinþat, a visat planuri frumoase, n-a fãcut ni-
mic, apoi a dispãrut de pe paleta vieþii culturale a comunitãþii noastre”.2

Cauza principalã a acestui eºec a fost tocmai absenþa oamenilor de speciali-
tate.

Într-adevãr, în anul 1975, când a
apãrut primul numãr din publicaþia
„Din tradiþiile populare ale români-
lor din Ungaria”, singurul intelectu-
al român recunoscut de Societatea
Etnograficã Maghiarã pentru preo-
cupãrile sale folcloristice era Ale-
xandru Hoþopan, la acea vreme re-
dactor-ºef de la „Foaia noastrã”. El
va fi prin urmare numit, alãturi de
Kovács Ágnes, co-redactor la numã-
rul inaugural al noii publicaþii.

Tot în 1975 va fi numit co-orga-
nizator, din partea minoritãþii româ-
neºti, al conferinþelor internaþiona-
le de etnografie a naþionalitãþilor,
care se vor þine, începând din acest
an, din trei în trei ani, la Békéscsa-
ba.

Conºtient cã singur nu poate rea-
liza nimic în acest domeniu Alexan-
dru Hoþopan, face, în 1979, o nouã tentativã de organizare a activitãþii etnogra-
fice româneºti din Ungaria, înfiinþând Cercul „Izvorul”.

Iniþiativa s-a dovedit de data aceasta folositoare, fiindcã în 1982 a apãrut ºi
primul numãr al revistei de etnografie ºi folclor cu acelaºi nume.

Încã de la primul numãr s-a pus problema  „respectãrii la maximum al auten-
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ticului”, ºtiut fiind cã numai astfel materialul etnografic va putea fi utilizat de
cercetãtori.

Aºa cum am arãtat deja, vreme de 10 ani Alexandru Hoþopan a fost redacto-
rul acestui „caiet”, scos la acea vreme în format mic ºi în condiþii modeste, însã
deosebit de preþios prin articolele ºi datele etnografice publicate.

Dincolo însã de acestã activitate de organizare ºi coordonare, rãmâne acti-
vitatea propriu-zisã de folclorist.

Referindu-se în anul 1999 la aceastã activitate, etnologul Mihaela Bucin
scria: „Relaþiile lui Alexandru Ho-
þopan cu informatorii sãi n-au fost
doar niºte relaþii profesionale. Prin
ei a reuºit sã descopere rãdãcini
care se prelungeau dincolo de ho-
tarele locului natal ºi valori uma-
ne, etice, culturale diferite de pro-
paganda timpului.”3

Altfel spus, prin intermediul in-
formatorilor sãi, Alexandru Hoþo-
pan a luat contact cu lumea satului
românesc. Din Micherechiul natal
ºi-a extins cercetãrile în Otlaca-Pus-
tã, Chitighaz, Bãtania, Cenadul Un-
guresc, Bedeu.

Dacã ar fi sã vorbim despre pre-
ferinþe pentru anumite subiecte ºi
teme, Alexandru Hoþopan a fost în
primul rând un culegãtor de po-
veºti. A avut norocul sã-i cunoascã
ºi sã-i înregistreze pe doi din cei trei
povestitori români din Ungaria, ºi
anume pe Teodor ªimonca ºi pe Mihai Purdi.

Rezultatul acestei activitãþi s-a finalizat cu publicarea unui bogat material
narativ, transcris ºi îngrijit, în 4 cãrþi: Poveºtile lui Mihai Purdi  (Tankönyvki-
adó, Budapest, 1977), volumul bilingv „Florian - Poveºtile lui Teodor ªimonca”
(Békéscsaba, 1981), „Împãratul Roºu ºi Împãratul Alb - Poveºtile lui Teodor
ªimonca (Tankönyvkiadó, Budapest, 1982) ºi o ediþie maghiarã a poveºtilor
lui Mihai Purdi, intitulatã „Világ Szépe és Világ  Gyönyörûje”. Aceasta apare la
editura Európa Könyvkiadó din Budapesta tot în anul 1982.

Întorcându-ne însã în timp spre începuturile activitãþii sale de folclorist,
constatãm cã Alexandru Hoþopan a descoperit totuºi poveºtile ºi povestitorii
relativ târziu. Iniþial, fascinat de înþelepciunea românescã din satul sãu natal, a
cules proverbe ºi zicãtori.

Încercând  sã  obþinã o colecþie cât mai completã, munca începutã în 1965
s-a întins pe parcursul a 9 ani, rezultatul fiind un volum bilingv de 279 de
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Publicaþiile lui Alexandru Hoþopan
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pagini cu titlul „Méhkeréki szólások és közmondások – Proverbe ºi zicãtori din
Micherechi”, care cuprindea 1037 de piese, ordonate alfabetic, traduse ºi în
maghiarã ºi explicate în ambele limbi.

Anul urmãtor, publicã, cu ajutorul profesorilor Gheorghe Martin ºi Ioan Ruzsa,
strigãturi din aceeaºi localitate.4 ªi de data aceasta impresioneazã numãrul mare
de piese ºi sistematizarea pe teme operatã de autori.

Dacã la începutul activitãþii sale de etnolog Alexandru Hoþopan a fost
preocupat sã transcrie ºi sã publice materialul folcloric aºa cum l-a auzit, treptat
a început sã fie interesat de obiceiurile ºi credinþele românilor din Ungaria, pe
care le tipologizeazã, le încadreazã în cicluri ºi le prezintã contextualizat.

Cercetãrile sale vizeazã mai ales obiceiurile din ciclul familial, precum cele
legate de naºtere, nuntã ºi înmormântare, aºa cum erau ele practicate în Bãtania.
O atenþie specialã i-a trezit ºi vechea datinã a furtului miresei în Micherechi,
materializatã în final într-un studiu consistent.

Tot în acest grup de subiecte abordate în diverse articole se înscriu ºi practicile
premaritale de cunoaºtere a ursitului, performate de fete ºi de feciori la Anul
Nou.

În sfârºit, chiar dacã nu s-a ocupat de marile cicluri calendaristice, din
preocupãrile sale nu lipsesc nici unele obiceiuri cu datã fixã , precum Umblatul
cu cãluþi urãtori, Umblatul cu turca la Chitighaz, Vergelul din Micherechi, toate
din ciclul obiceiurilor de iarnã, sau Mãlãieºul o distracþie de primãvarã a tinerilor,
restricþionatã de post.

Din grupul obiceiurilor fãrã o datã fixã, Alexandru Hoþopan descrie Pãpãruga,
aºa cum s-a desfãºurat ea în urmã cu ºase decenii la Micherechi.

Un interes deosebit i-au stârnit însã ºi jocurile de societate îngãduite de etica
þãrãneascã tinerilor, ce se jucau  „pe þucate”, la ºezãtori.
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Legate de sezonul unor activitãþi casnice precum torsul sau sfãrmatul cucuru-
zului, ºezãtorile au constituit de altfel subiectul unui studiu amplu, scris de Ale-
xandru Hoþopan cu multã acribie, în care face de asemenea o serie de
tipologizãri.5

În sfârºit, atenþiei sale nu-i scapã nici jocurile de copii, în special cele din
Micherechi, pe care trebuie sã le fi cunoscut din copilãrie.

Faptul cã a participat la taberele de cercetare etnograficã, organizate, înce-
pând cu anul 1976, de cãtre Uniunea Românilor din Ungaria în colaborare cu
Muzeul Judeþean Békés, i-a  permis sã ia contact, de data aceasta ca specialist,
cu universul mitico-magic al comunitãþilor româneºti din aceastã þarã.

În aceste împrejurãri, culege, de la bãtrânii din satul Bedeu, o serie de cre-
dinþe ºi practici magice, pe care le publicã în 1984 în Izvorul, ºi asistã la
performarea unui descântec de deochi, pe care îl prezintã sub formã de „date
etnografice” în 1986.

Alexandru Hoþopan cu participanþii taberei etnografice

Privind retrospectiv, constatãm în activitatea sa o evoluþie spectaculoasã, de
parcã Alexandru Hoþopan s-ar fi perfecþionat din mers. ªi poate cã aºa s-a ºi
întâmplat cu tânãrul profesor de limba ºi literatura românã repartizat la Bãtania,
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care de la încercarea nereuºitã de a crea primul cerc românesc de folclor în
Ungaria ºi de la înregistrãrile solitare, pe benzi de magnetofon, ajunge, în 1975,
membru al Societãþii Etnografice Maghiare, coleg ºi prieten cu Kovács Ágnes –
care îi ºi tipologizeazã poveºtile culese – iar mai departe, în etapa de sintetiza-
re a temelor, un etnolog în sensul modern.

Calitatea prestaþiei sale ºtiinþifice a fost recunoscutã de etnologii maghiari
încã de la început. În 1979 îl gãsim inclus în volumul al doilea al Lexiconului
etnografic maghiar cu numele ºi cu lucrãrile apãrute pânã la acea datã.6

Peste 6 ani, adicã în 1985, Kovács Ágnes îl numea, fãrã nici o ezitare, „cel
mai însemnat folclorist român al ultimului deceniu din þarã”.7

Recunoaºterea supremã i-a venit însã în 1997 când Societatea Etnograficã
Maghiarã, a cãrui membru era, i-a acordat cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de
ani distincþia PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM.

Satisfacþia a fost
aproape deplinã. Un
singur gând a umbrit
bucuria distincþiei pri-
mitã cu atâta generozi-
tate de la statul maghi-
ar.

Recunoscut în Un-
garia, Alexandru Hoþo-
pan continua sã rãmâ-
nã un necunoscut în
România.

Cei care s-au ocupat
de biografia lui au con-
semnat vizita plinã de
speranþã pe care Ale-
xandru Hoþopan a fã-
cut-o, la un moment
dat, la Bucureºti la In-
stitutul de Etnografie ºi
Folclor. L-a cunoscut
atunci pe Ovidiu Bârlea care, se spune, l-ar fi încurajat ºi i-ar fi dat sfaturi dar
nimic mai mult. Probabil cã românii din Ungaria li se pãreau atunci celor din
Bucureºti prea puþini, prea îndepãrtaþi ºi prea asimilaþi, ca sã doreascã sã le
cunoascã cercetãtorii ºi sã-i includã în referinþele bibliografice din þarã.

Au trebuit sã treacã aproape trei decenii de la menþionarea lui în dicþionarul
etnografic maghiar pentru ca numele lui Alexandru Hoþopan sã figureze ºi în
ediþia a III-a, revãzutã ºi adãugitã a Dicþionarul etnologilor români8 ,scrisã la
Bucureºti de Iordan Datcu.

La pagina 469 la numele de Alexandru Hoþopan citim o scurtã biografie ur-

Muzicantul Gheorghe Otlãcan,
Alexandru Hoþopan ºi cercetãtoarea

Kovács Ágnes
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matã de o prezentare succintã
a operei ºi de o bibliografie de
referinþã.

Alexandru Hoþopan a aflat cu
singuranþã de apariþia cãrþii ºi,
poate, printre momentele de
slãbiciune produse de boalã, o
luminiþã i s-a aprins în ochii, al-
tãdatã plini de viaþã, la gândul
cã, în sfârºit, românii din þarã îl
recunosc ºi cã este menþionat
într-o carte prestigioasã, alãturi
de toþi marii etnologi români.

Ar fi devenit cu singuranþã ºi
membru al proaspãt înfiinþatei
Asociaþii de ªtiinþe Etnologice
din România. Doar cã lucrurile
s-au miºcat prea încet iar tim-
pul în cazul lui n-a mai avut rãb-
dare.

Note
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Alexandru Hoþopan cu povestitorii
Mihai Purdi ºi Teodor ªimonca

Alexandru Hoþopan
prezentînd comunicãri etnografice



16 IZVORUL

Ana Borbély

Secvenþe din istoria comunitãþii
româneºti din Giula

pe baza istoriei orale1

Dedic aceastã lucrare în memoria
folcloristului giulan Alexandru Hoþopan,

culegãtor de poveºti ºi alte texte folclorice,
pe baza cãrora am început cercetãrile dialectologice

despre graiul românesc din Micherechi.

Românii de azi, trãitori în Giula, sînt urmaºii acelor români care, de multe
veacuri, au constituit cultura româneascã din acest oraº, ei sînt românii bãstinaºi,
autohtoni giulani. Alãturi de aceºti români bãstinaºi, comunitatea româneascã
giulanã îi cuprinde ºi pe românii veniþi din alte localitãþi cu populaþie româneascã
din Ungaria. Din punct de vedere lingvistic, limba românã vorbitã de aceºtia se
diferenþiazã de cea vorbitã de bãºtinaºi. În mare parte, acest studiu, se bazeazã
pe istoria oralã relatatã de informatorii români din Giula, purtãtori de amintiri
din veacurile trecute, ca martori ai întîmplãrilor legate de viaþa românilor din
acest oraº, din secolul al XX-lea. Mulþi dintre ei, avînd o vîrstã înaintatã, au
reuºit sã pãstreze o viaþã întreagã, nu fãrã eforturi, din limba ºi cultura strãmoºilor
noºtri.

AªEZAREA GEOGRAFICÃ, DENUMIREA
 ªI PÃRÞILE ORAªULUI

Giula este aºezatã la 6 kilometri de frontiera maghiaro–românã; în vecinãtatea
ei se aflã localitãþile: Aletea (ung. Elek), Bichiºciaba (ung. Békéscsaba), Chitighaz
(ung. Kétegyháza), Doboz, ªercad (ung. Sarkad), Vareu (ung. Gyulavári) ºi
localitãþile din România: Vãrºand, Chiºinãu. La 31 martie 1977, în oraºul Giula
a fost încorporatã ºi localitatea învecinatã Vareu. În trecut, localitatea Giula a
aparþinut comitatului Bichiº (ung. Békés Vármegye), iar în prezent face parte
din judeþul Bichiº (ung. Békés Megye). Despre legãtura dintre locuitorii români
ai oraºului ºi toponimele din hotarul Giulei am aflat cã era o pãºune denumitã
Oláh rét: OLÁH–RÉT cãtã Remèt’è, cum mèrem cãtã ªercad, cum îi podu a
Criºu N’egrului, cã mai intii Criºu-i Albu, açi cum merem dîn MÁRIAFALVA
afarã, dîp-açè acolo cînd t’e-ntorç pã SARKADI ÚT, acolo-i Criºu N’egru. ªi pã
part’è çiiè, d-a d’ireapta îi o fost OLÁH-RÉT, NAGY-RÉT, SIÓ-RÉT.2

În documente, numele localitãþii apare pentru prima datã în anul 1313 cu
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denumirea latinã Julamonastra. Pe baza documentelor, lingvistul maghiar Kiss
Lajos susþine cã un domn creºtin cu numele Gyula a zidit aici o mãnãstire, dupã
toate probabilitãþile aparþinînd ordinului religios al benedictinilor; localitatea a
fost denumitã Gyulamonostora, un toponim compus din numele acestui domn
ºi cuvîntul maghiar monostor  ‘mãnãstire’ (adicã ‘Mãnãstirea lui Gyula’). Cu timpul,
aceastã denumire compusã s-a redus doar la numele de Gyula. Numele oficial
al oraºului ºi azi este Gyula. Numele personal Gyula – dupã Kiss Lajos – provine
din jula, denumirea unui post de demnitar turcesc, care în limba turcã veche
avea înþelesul de ‘fãclie’. Dintr-un document care a fost datat, în realitate, în
anul 1334, dar care a fost falsificat în 1214, aflãm cã Boleslo, episcopul din
Vác, a dãruit mãnãstirii din Gyula satul Árpa, care azi este identificat cu satul
Árpád, aºezat spre sud-est de Salonta-Mare (Kiss 1980: 256). De aici se explicã
faptul cã în unele scrieri sau în ghiduri turistice despre oraºul Giula apare greºit
anul 1214, ca primã apariþie în documente a oraºului. Despre denumirea oraºului,
Fényes Elek presupune cã ar proveni din numele latin Julia (din cauza coloniei
romane de odinioarã, dovadã în acest sens, fiind faptul cã pe acest teritoriu s-au
gãsit bani ºi obiecte romane în urma unor sãpãturi arheologice), sau cã toponimul
ar proveni din Gyula, Gila, numele unei cãpetenii maghiare (Fényes 1851,
II:74–76).

Românii din Ungaria folosesc douã pronunþii pentru denumirea oraºului Gyula.
În vorbire este folositã varianta (dialectalã) Jula, iar în scris, dupã normele
pronunþiei româneºti din Ungaria, este folositã varianta (literarã) Giula. Este
interesant faptul, cã românii din România folosesc în vorbire o a treia variantã,
Ghiula, o pronunþie care se bazeazã pe denumirea maghiarã a oraºului ºi nu pe
cea româneascã. Cercetînd cartea editatã de Maria Berényi (1994) aflãm cã, în
presa româneascã din Transilvania ºi Ungaria între 1821–1918 denumirea
oraºului apare sub trei forme: Giula (în 27 locuri), Gyula (în 4 locuri), Jula (în 2
locuri).

Folosirea de azi a toponimului, sub forma Jula, în sãptãmînalul Foaia
româneascã distruge continuitatea cu presa româneascã din secolul al XIX-lea.

În 1851, dupã Fényes Elek, Giula era împãrþitã în douã. O parte a oraºului
era denumitã Oraºul-Maghiar (ung. Magyarváros), cealaltã Oraºul-German (ung.
Németváros). Aceste douã pãrþi ale oraºului erau despãrþite de un canal, ºi nu
constituiau o unitate administrativã. La rîndul sãu, Oraºul-Maghiar era compus
din trei pãrþi: Oraºul-Maghiar, Oraºul-Nou (ung. Újváros), care era numit ºi
Oraºul-Þigan ºi a treia parte era Oraºul-Vlah (ung. Oláhváros) (1851, II:75).
Azi, pe harta maghiarã a oraºului apar, între altele, urmãtoarele cartiere:
Kisrománváros (Oraºul-Mic-Românesc), Magyarváros (Oraºul-Maghiar),
Németváros (Oraºul-German), Nagyrománváros (Oraºul-Mare-Românesc). Dupã
cum aratã denumirea cartierelor de odinioarã ºi de azi, oraºul a fost ºi este
populat de mai multe naþionalitãþi: germani, români, þigani ºi unguri. Acest fapt
este relatat ºi de Fényes Elek: „locuitorii oraºului erau maghiari, germani, vlahi,
care se deosebesc prin limbã (cu toate cã e o raritate ca cineva dintre ei sã nu
ºtie ungureºte), prin îmbrãcãminte ºi prin þinutã” (1851, II:75).
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Unii dintre românii autohtoni ai oraºului, fãrã sã aibã probe temeinice, au o
istorioarã despre perioada ºi modul cum au ajuns strãmoºii lor pe aceste
meleaguri: Dîn 1718 pînã-n 1738 sau ’39, Banatul Craiovei o aparþînut Austriei
ºi doar atunç ar fi adus Harruckern coloniºti de acolo dîn Banatul Craiovei,
Dregiç, mai ièste Pãndãu ºi mai sun’ ñiºt’e nume pe care io le gãsesc în ziare ºi
aiiç nu sunt numa se numesc Moldovan ºi Olt’an, însã un nume a lu Pancu,
de exemplu. Linca Pancului la Linca Pancului îi Mãrcuº. Da’ Pancu nu-i,
NEM GÚNYNÉV. Ceva nume dîp-acolo dîn Vlachia cè Micã. Acuma aºè io n-o
pot doved’i (bãrbat, n. în 1926).

Un profesor giulan îºi mai aminteºte de douã obiective ale oraºului cu denumiri
româneºti: OLÁH-HÍD (Podul Vlah) ºi POMÁNA–KÚT (Fîntîna Pomana). Podul
Vlah traverseazã canalul Criºului Alb în Oraºul-Mic-Românesc ºi se gãseºte ºi
azi lîngã bisèricã cum vii dî la bisèrica çèiè micã. Odinioarã, fîntîna Pomana era
foarte renumitã, în prezent ea nu mai existã, fiind aºezatã în Oraºul-Mic-
Românesc, lîngã drumul ce ducea spre Chitighaz, în apropierea abatorului. Pã
drumu T’it’ihazului ièste un KEREKES-KÚT. Açiiè o fost POMÁNA-KÚT. Pînã
acolo or viñit t’it’ihãzèñi ºi pîn-acolo s-or dus julañi sã sfinþascã cîndva ããã
grîul. POMÁNA-KÚT. (A.B: ªi ungurii ziceau aºè?) Da. De altfel sursa îi de la
Kohn Dávid.

Consultînd cartea scrisã de Nagy Ilona (1994) despre denumirea strãzilor din
Giula între anii 1851 ºi 1987, cu privire la românii din acest oraº, aflãm mai
multe date. Pe o listã din 1851 a strãzilor din Giula au figurat douã strãzi denumite:
„Elsõ utca” (Str. Întîia), iar una dintre ele era aºezatã în „Oláh város” (Oraºul-
Vlah). Pe o hartã a localitãþii Giula din 1851, între strãzile mai noi figureazã
„Román utca” (Str. Românã). Aceastã denumire a strãzii a fost modificatã în
1936 în Vár utca (Str. Cetãþii). Dupã un document din 1940, denumirea de
„Hagyma tér” (Piaþa Cepei) a devenit „Varsánd utca” (Str. Vãrºand). În 1958
„Maróthy tér” (Piaþa Maróthy) a primit numele de „Gróza park” (Parcul Groza).
În prezent, acest parc poartã numele de Szent Miklós park – Parcul Sfîntul
Nicolae; „Hosszú utca” (Str. Lungã) se numeºte astãzi „Eminescu utca” (Str.
Eminescu).

Despre Strada Românã, numitã la Giula „uliþã”, am aflat de la un informator
urmãtoarele: MI AZ HOGY Strada VÁR? Pãi ÉN ÚGY HALLOTTAM, HOGY AZ
uliþa Românã, ROMÁN UTCA VOLT! MONDOM 1936-IG. AZ ÉN KERESZTAPÁM
OTT LAKOTT A ROMÁN UTCÁBA, KI VOLT ÍRVA, HOGY ROMÁN UTCA 5. OTT
VAN MOST A MÁRK-KEMPING. AZ NEM VÁR UTCA VOLT! MÉRT NEM KÉRTE
VISSZA A ROMÁNSÁG?

Odinioarã, românii din Oraºul-Mic-Românesc au denumit strada pe care se
afla biserica ortodoxã românã, Uliþa Bisericii, iar strada din dosul bisericii, unde
se aflã parohia, Uliþa Popii: Pãi, în Oraºul-Mic-Româñesc o fost uliþa Bisèriçi
(Jász Lukács utca, [A.B.]), ind’e-i biserica. Lîngã uliþa bisèriçi o fost CSONKA
KOCSMA o fost uliþa Popii, PAP UTCA. Interesant cã uliþa cièlaltã, adicã paralel
tot româñascã, da’ io n-am auuzît cã ar fi spus cã uliþa Florilor, pã VIRÁG
UTCA. O fost uliþa dî la spre cimitir o fost lîngã uliþa Bisèriçi o fost o altã uliþã, tot
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româñascã, pur româñascã, o fost VIZI UTCA, niçodatã nu s-o spus cã Apei,
ungurèºt’e. Lîngã cimitir o uliþã, amu-i ELSÕ UTCA, º-atunç s-o spus cã ELSÕ
UTCA.

În prezent, în Giula urmãtoarele strãzi ºi pieþe au nume românesc: Eminescu
utca (Str. Eminescu), Kohán György utca (Str. Gheorghe Cohan), Pomucz
tábornok (tér) utca (Piaþa ºi str. Generalul Pomuþ), Szent Miklós park (Parcul
Sfîntul Nicolae).

DATE STATISTICE

Numãrul locuitorilor în secolul al XIX-lea era de 16.000, dintre care jumãtate
erau de religie romano-catolicã, un sfert erau de religie reformatã, iar un sfert
erau de religie veche (‘óhitû’), adicã ortodoxã (Fényes 1851, II: 75). Dat fiind cã
dintre naþionalitãþile oraºului numai românii erau ortodocºi, de aici deducem cã
numãrul lor atingea cam 4.000. Aºa îºi amintesc ºi românii autohtoni: Patru mii
de români. Din relatarea unei informatoare din Giula, nãscutã în 1921, am aflat
cã atunci cînd era micã, în Oraºul-Mare-Românesc trãiau în vecinãtate doar douã
femei maghiare, toþi ceilalþi locuitori fiind români: Aiiç dàuã femei ungurèºt’ or
ºezut în part’è, tãþ or fost rîmâñ. (...) Dàuã familii or ºezut care or fost unguri,
întrã rîmâñ. (...) Ca prunc io tãtã part’è u-àm umblat, ca prunç merèm unu la
altu.  Dupã datele statistice ale recensãmîntului din 2001, în Giula trãiesc 33.041
de locuitori, dintre care 920 aparþin unor grupuri minoritare: 500 români, 208
germani, 103 þigani, 64 slovaci, 12 sîrbi, 12 ucraineni, 6 sloveni, 5 polonezi, 4
armeni, 3 greci, 2 bulgari, 1 rusin (Népszámlálás 1993, 2001).

Privind datele statistice ale recensãmîntului din 2001 referitoare doar la români,
sînt cunoscute urmãtoarele date. Întrebãrile privitoare la naþionalitate ºi limbã
din chestionar au fost urmãtoarele.

1. „De care naþionalitate aparþineþi?”
2. „Cãror tradiþii, valori culturale aparþineþi?”
3. „Care este limba maternã?”
4. „În familie, în cercul prietenilor ce limbã folosiþi în general?”

Rãspunsurile românilor din Giula referitoare la aceste patru întrebãri

Este de remarcat, aici, cã nu toþi cei care se declarã cu limbã maternã românã
folosesc limba românã în sfere informale: în familie, cu prietenii. În tabelele de
mai jos comparãm datele statistice obþinute pe baza recensãmintelor din Giula
din anii 1980, 1990 ºi 2001, referitoare la locuitorii de naþionalitate românã:
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Numãrul locuitorilor din Giula de naþionalitate românã

ºi la locuitorii din Giula care s-au declarat cu limba maternã – limba românã:

Numãrul locuitorilor din Giula cu limba maternã românã

Dupã cum rezultã din aceste date statistice, treptat, în Giula scade atît numãrul
locuitorilor de naþionalitate româneascã, cît ºi numãrul locuitorilor cu limba
maternã românã. În timpul efectuãrii recensãmîntului, foarte puþini se declarã
bilingvi, cei mai mulþi considerã cã un individ poate avea doar o singurã limbã
maternã ºi sînt încã puþini aceia care se denumesc: KÉTNYELVÛ, ROMÁN MEG
MAGYAR. Vorbãsc ºi româñèºt’e ºi ungurèºt’e. De aceea, vom prezenta în cele
ce urmeazã, factorii care au determinat ºi continuã sã influenþeze acest proces
de asimilare.

CELE DOUÃ ORAªE ROMÂNEªTI

Românii din cele douã pãrþi (oraºe) româneºti din Giula aveau permanente
legãturi unii cu alþii, se ºi cãsãtoreau între ei. Una dintre informatoare, nãscutã
în 1924, a spus cã, dupã tatã, e originarã din Oraºul-Mic-Românesc, iar dupã
mamã, din Oraºul-Mare-Românesc. În aceste douã pãrþi ale oraºului se aflã cîte
o bisericã ortodoxã româneascã ºi la fel cîte un cimitir românesc. Textele funerare
erau scrise în limba românã, în prezent însã cele mai multe sînt scrise în maghiarã.
Din relatarea profesorului Teodor Oltean am aflat cã, românii din Oraºul-Mic-
Românesc au frecventat exclusiv biserica lor ortodoxã din acest oraº; ºi cei din
Oraºul-Mare-Românesc s-au dus doar la biserica lor ortodoxã. Acesta era un
obicei respectat cu stricteþe. Excepþie fãceau doar cununiile din familie. Pãi,
dacã cumva s-o cununat  çiñeva, deci apoi la bisèricã, pãi se poate cã ñ-am dus
acolo. Pãi, niº nu l-o lãsat! Nici vorbã n-o fos’ sã mèrem acolo! Nu-i bisèrica
noastã, aciiè-i bisèrica noastã.

O informatoare din Giula, nãscutã în 1921, a relatat cã atunci cînd ea era
micã, în Oraºul-Mare-Românesc se vorbea româneºte ºi biserica ortodoxã era
întotdeauna plinã de mireni: ªi vorbèu ºi viñè HÁ, plinã iera bisèrica as’ mare.
ªi dumiñeca nu numa în sãrbãtori.

Deºi aveau loc cãsãtorii între românii din cele douã pãrþi ale oraºului, de cele
mai multe ori tinerii îºi alegeau partenerii de viaþã din aceeaºi parte a oraºului.
Dascãlul mñeu o fost dîn Oraºu-Mare dî pã GALAMB UTCA, dî pã Eminescu,
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acolo în colþ s-o nãscut. ª-or bãtut joc dã bunicu mñeu cã: – „çe uom îi aiesta,
cã nu º-o gãsît muière, numa acol-o mãrs întrã ª.-èñi3 sã-ºi aducã muière!” Din
acest fragment reiese cã românii din Oraºul-Mare-Românesc se bucurau de un
mai mare prestigiu decît cei din Oraºul-Mic-Românesc, ºi ierau mai bogaþi. Dar
o astfel de atitudine de respingere s-a produs ºi în cazul în care un tînãr îºi
alegea soþia din comunitatea româneascã din Chitighaz: Io nu cred  cã s-or
bucurat dã mãtusè dumñetale (referire la autoare, A.B,) cã ããã a lu B. º-àdus
muièrè dîn T’it’ihaz. – „Pãi, n-or fos’ fèt’e în Oraºul-Mic-Româñesc?!?” Numa o
fi fost tare frumoasã!

ROMÂNII AUTOHTONI ªI ROMÂNII PROVENIÞI
DIN ALTE LOCALITÃÞI ROMÂNEªTI DIN UNGARIA

Dupã origine, românii din Giula se pot grupa în douã categorii: românii
autohtoni ºi cei stabiliþi din alte sate româneºti din Ungaria. Românii autohtoni
trãiesc de secole în acest oraº. În prezent, numãrul românilor care s-au nãscut
în alte localitãþi cu populaþie româneascã ºi care s-au stabilit în Giula este mai
mare decît cel al românilor bãstinaºi. De-a lungul deceniilor românii, – într-un
numãr mai mic sau mai mare – s-au mutat la oraº, în cele mai multe cazuri,
motivele erau constante: locul de muncã sau cãsãtoria. Cã sînt aiiç rîmâñ amu
cã mulþ or viñit dî la Micãrèt’, dî la Sãcal, dã dãpartè asta, ºi dî la T’it’ihaz, ºi
nà, ind’-or fos’ uã iñd’e sînt rîmâñ. Mulþ s-or mutat aiiç! ªi mai mulþ aiiç º-or
luuat în part’è asta casã (femeie, n. 1921). De asemenea, trebuie sã precizãm
faptul cã cei mai mulþi intelectuali români trãiesc în acest oraº, fiind originari
din Giula, dar cei mai mulþi sînt originari din alte localitãþi româneºti din Ungaria.
Aceºti intelectuali vorbesc limba românã literarã alãturi de limba maghiarã doar
în familie, cu pãrinþii, folosesc graiul lor matern.

Românii autohtoni din Giula aveau legãturã cu românii din alte localitãþi
româneºti din Ungaria, mai cu seamã cu românii din Chitighaz. Mulþi dintre
bãieþii din Giula s-au cãsãtorit cu fete din Chitighaz ºi invers. Dar nu numai prin
cãsãtorii au plecat de la sate români în Giula, ci ºi prin mutarea unor familii
întregi la oraº, care le oferã mai multe posibilitãþi de trai. Foarte mulþi români
stabiliþi în Giula din satele româneºti nu au stabilit legãturi cu comunitatea
româneascã din oraº. Mai mult, nici nu se mai declarã cã sînt români, din momentul
cînd s-au mutat de la sat la oraº. Unii dintre aceºtia, cu nume ºi rãdãcini româneºti,
nu numai cã nu se declarã, dar chiar îºi neagã originea româneascã. Românii,
care þin la neamul lor, îi cunosc pe aceºti conaþionali, informatorii îi înºirã din
„uliþã în uliþã”, din casã în casã unde s-au stabilit aceºti români asimilaþi.

Înainte de rãspîndirea serelor („foliilor”) în sat, micherechenii s-au mutat la
Giula pentru muncã. Iar dupã copii au venit ºi pãrinþii lor la bãtrîneþe. Un român
originar din Micherechi, stabilit la Giula încã în 1957 (avînd atunci douãzeci de
ani), a spus din ce cauzã ºi-a pãrãsit satul sau natal: Am fost sãraci, am viñit ºi
stãm la  sãlaº. A.-NÁL KEZDTÜNK. Am umblat pã nopsam. MINDENT MENTÜNK
KAPÁLNI, ARATNI, MINDENT. Pînã n-o viñi’ colhozu, dac-o viñit colhozu am
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mãrs în colectivã. N-am avut încãtrãu, n-am mãrs înapoi la Mikerèt’ º-am
rãmãs aiicè-n colectiv. Care-or viñit mai mulþ, açiiè or viñit atunç cînd o fost
colectivã, colhoz. Atunç or viñit mulþ c-aiiç  or fost TAGOK cu noi. ª-apoi nu çe
ºt’iu io cîþ ai o lucrat, º-or fãcut casã, aici or lucrat, º-apoi s-or dus napoi, da
çiiè mai mulþ or rãmas aiiçè-n Jula. ªi care ind’e s-o tras. Trebuie remarcat
faptul cã ºi dupã ce au trecut atîþia ani, subiecþii îºi amintesc cã au primit un alt
nume din partea giulanilor: Ièste care-or zîs cã „scluj”, ièste care o zîs cã
„hodajeu”, „hodajãu”.(...) Aº-à zîs cã ãst’è o zîs cã „hodajei” tãt am zîs cã NA
MINDIG MOND c-àº-à zîs, io nu ºt’u dî  çe or zîs aiçè cã „hodajei”. TEHÁT AKI
TANYASI.

O informatoare nãscutã la Micherechi în 1940 a relatat urmãtoarele: Cînd o
fos’ foràdàlomu, în ’56, am fo’ la HERCEGHALOM, la lucru. Atunç am viñit
d-acolo c-o fost revoluþia açeiè. În 1963 am viñit la Jula. La sãlaº am viñit mai
naiiñ’t’e, aiçi la sãlaº dã Jula s-o þînut. SITKA TANYA HAT. Întrã dàuã Criºuri,
întrã Criºu Alb ºi N’egru. ªi d-apràpe dã VASÚT dã SZANATÓRIUM, dã corhazu
açela dã plãmîñ. (În 1963 [A.B.]) patruzãç (dã familii din Micherechi), ºi dupã
noi ºi naiin’t’è nàstã. ªi noi dî la Mikerèt’ aº-am viñit aici la lucru cu biþigleta.
Am umblat aici la çoportu aiesta dã care ñ-am þînut.

Alãturi de micherecheni, în Giula s-au mutat ºi foarte multe familii din Sãcal:
Mai tare dîp-acol-am auzît dî la Sãcal. Dî la Sãcal ºi dî la Apat’eu, da dî la
Sãcal am auzî’ mai mulþ. Mai dî la T’it’ihaz cît’e unu. ªi dî la T’it’ihaz. Da’ dî
la T’it’ihaz n-àºè mulþ. Dî la Sãcal mai mulþ. Io cum umblu la besèricã º-acolo
sînt aºè femei mai mult’e le ºt’iu cã-s d-acolo.

Subiecþii anchetaþi (nãscuþi între anii 1931–1940) originari din Micherechi,
s-au stabilit în Giula între anii 1957 ºi 1963. Dar ºi dupã aceastã perioadã ºi în
prezent are loc o migrare a românilor de la sate în oraºul Giula.

Din punct de vedere al limbii vorbite în timpul anchetei efectuate la Giula,
am putut sesiza cã graiul micherechean al unei vorbitoare a influenþat graiul
giulan. Întîlnindu-se la bisericã, româncele autohtone din Giula vorbesc mai
mult ungureºte, însã româncele originare din Micherechi au vorbit mai mult
graiul micherechean, care apoi a influenþat limbajul folosit în Giula.

INFLUENÞE GERMANE ªI MAGHIARE

Românii din Oraºul-Mic-Românesc convieþuiau cu germanii, iar cei din Oraºul-
Mare-Românesc aveau legãturi mai strînse cu maghiarii. Dacã privim harta de
azi a oraºului Giula observãm cã alãturi de cartierul Németváros (Oraºul-German)
se aflã Oraºul-Mic-Românesc, iar între acele douã cartiere se aflã canalul Criºului
Alb. Noi am fost Jula Germanã. Pãstã sigilul biseriçi îi scris cã: „Sigilul Biseriçi
Ortodoxe Române dîn Jula-Germanã”, d-acolo sunt eu. ªi sigilul, asta n-am
vãzut: „Sigilul Bisericii Ortodoxe Române dîn Jula-Mad’arã”. Unii români din
Oraºul-Mic-Românesc, povestînd despre trecut, au amintit despre diferenþele
între comunitatea germanã ºi cea românã: Românçilè în coºarã duçèu dã vînzare
la piaþã, dar mñenþàiçelè pã cap. ETTÕL SZÉP LETT A TEST. ªt’ii cum merèu! ªi
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nu pica! Obiceiurile germanilor le-au ºi influenþat pe cele ale românilor. Aceste
influenþe s-au produs în îmbrãcãminte, în formele diminutivale ale numelor de
botez º.a.m.d: Mi sã pare cã portul româñilor dîn Oraºul-Româñesc dã und’e
sunt ieu (Oraºul-Mic-Românesc [A.B.]) o fost tare influenþat de cãtre mñènþ.
Pentru cã la ªtefan nu s-o spus cã Fãnuþã sau... S-o spus cã ªtèfi, cã ºi la mñènþ
sã spuñè ªtèfi. Dac-o fost ªtefan atunç o fost unt’u ªtèfi. ’Poi ªtèfi nu-i româñesc.
Tot despre germani s-a fãcut urmãtoarea precizare: Uit’e, mñenþàiçe! M-or t’emut
cã nu cumva sã mã-nvãluiesc. Veneau fèt’ilè mñenþàiçe, dar asta nu-nsemna
cã dacã mama mè ºi bunicã mè nu s-o bucurat cã vin fèt’ilè, Dumñezo sã le
ièrt’e, care or murit darã d-atunçi. Dar niç babele mñenþàice nu s-or bucurat
cã româñi umblã dupã fèt’ilè mñenþàiçe, ºi niç nu ñ-am cãsãtorit. Dar sunt’em
în tare bunã relaþii cu çele care trãiesc în viaþã. Cînd ñe-ntîlñim parcã am fi
fraþ. (bãrbat, n. în 1926)

Românii din Oraºul-Mare-Românesc au fost influenþaþi mai mult de maghiari:
Iar româñii dîn Oraºul-Mare-Româñesc tãþ or fost influenþaþ de cãtre unguri.
În Jula-Mad’arã... La asta io nu pot sã rãspund cã cînd s-o introdus de exemplu
ungurèºt’e cã KIS-OLÁH-VÁROS, NAGY-OLÁH-VÁROS, MINDEN
ROSSZINDULAT NÉLKÜL, MINDEN MELLÉK NÉKÜL. – „HOL TANULTÁL MEG
ÚSZNI?” – „A KIS-OLÁH-VÁROSI HÍDNÁL VAGY AZ OLÁH-HÍDNÁL.” A MÁSIK
NEM VOLT OLÁH-HÍD CSAK EZ OTT LENT AZ VOLT AZ OLÁH-HÍD, MEG A
NÉMET-HÍD.

Din relatarea unei informatoare originarã din Oraºul-Mare-Românesc, reiese
cã, unguroaicele nu aveau haine atît de frumoase ca româncele de aici; în acest
sens, a ºi precizat cã o unguroaicã cerea cu împrumut hainele româneºti pentru
a le îmbrãca la un bal anual mai important: Bunica mè o lãsat ããã ca sã o-
mormîntèze în hañe în care s-o cununat. ªi haiñilè aºt’è mereu le çerè ã
împrumut cã: – „TUDJA ILONKA,” – MER LINKA VOLT ILONKA. – „TUDJA
ILONKA, CSAK EZ A EGY ALKALOMMAL, MEG FOGOM ÉN SZÓGÁLNI ÚGY A
NAGYSÁGOSASSZONYNAK!” – ÉS MINDEN ÉVBE ELKÉRTE EGY ALKALOMMAL.

Conducerea cartierelor din trecut se alegea dupã anumite reguli: Asta ºtiu cã
în 1857 s-or unit  çèlè dàuã oraºe. Pãi, conducere aparte. În oraºul german
n-o fos’ ROMÁN FÕBÍRÓ. Dar în Jula-Mad’arã o fos’ oláh, Pãrasca o fost, nu
ºt’u ºi N’icora PÉTER o fost mi-sã pare. Deci VÁLASZTOTTAK OLÁT IS. DE A
NÉMETEKNÉL MINKET NEM VÁLASZTOTTAK MEG. MÉG BÍRÓHELYETTESNEK
SE. (...) O fost NÉMET-GYULA, KÜLÖN TANÁCCSAL KÜLÖN VEZETÉSSEL, VOLT
MAGYAR-GYULA, KÜLÖN VEZETÉSSEL.

Trãind în vecinãtatea românilor, germanii au ºtiut ºi româneºte: ªi ierau întrã
noi ºi mñènþ. Sau mai viñèu, adicã  çei care sã jucau cu noi înþãlãjèu româñèºt’e
cã strîga mama cã: „Todoraº, hai acasã!” – „NA, MENJ!” (...) Adicã înþãlejèu
unilè cuvinte. (...) Cînd tatãl meu s-o nãscut în 1890 încã (...) o fos’ un bãtrîn
ñeamþ care o trãiit întrã româñ, acolo pã VIZI UTCA. O vorbit româñèºt’e  egzact
aºè ca româñi, pentru cã atunci numa româñèºþe sã vorbè. (...) Unu Borbil,
mort ºi morþ amîndoi cu muièrè, Moldovan, or murit fãrã urmaº, dar aciiè o
fost ultimii care între iei numai româñèºt’e vorbèu. (...) Mñènþî aieºt’è pe care-
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i amint’esc io ierau o corçiturã, ierau unguri-mñènþ, româñ-mñènþ, deja
învãliturã ãst’è mai înþãlejèu ceva româñèºt’e.

PROCESUL DE ASIMILARE AL ROMÂNILOR

Dupã secolul al XIX-lea, – cînd comunitãþile din satele ºi oraºele din Ungaria
trãiau o viaþã mai independentã – ºi comunitatea româneascã a trãit o viaþã de
sine stãtãtoare, într-o oarecare separare voluntarã, o izolare faþã de celelalte
comunitãþi din societatea maghiarã. Începînd din a doua jumãtate a secolului al
XX-lea, treptat, în societatea maghiarã se realizeazã integrarea satelor ºi a
oraºelor. Integrarea socialã ºi economicã – apãrutã ca urmare a mai multor
evenimente istorice ºi politice din secolul al XX-lea –, devine primordialã pentru
români. Identitatea româneascã – în multe cazuri – este supusã integrãrii sociale.
Procesul de asimilare e întotdeauna mai accelerat la populaþia de la oraºe decît
la cea de la sate. Aºa este ºi în cazul oraºului Giula. Într-o altã cercetare de teren
am constatat cum informatorii din Chitighaz au precizat faptul cã rudele lor,
care s-au mutat din Chitighaz la Giula, s-au adaptat obiceiurilor ºi circumstanþelor
de viaþã de acolo ºi vorbesc mai mult ungureºte ºi mai puþin româneºte. Poþ sã
meri la veriºana, pã uliþa B. numãrul  çinç, sã vez, cã ce-i acolo? Bogãþîie!!! Da’
român nu ièste!” (bãrbat, n. 1926)

Întegrarea românilor în societatea maghiarã a început în ºcoalã. Întrucît ºcolile
de meserii ºi cele civile au funcþionat în limba maghiarã, s-a produs, treptat,
asimilarea în masa maghiarã a absolvenþilor români care au învãþat în aceste
ºcoli. Despre acest proces de asimilare spunea un informator urmãtoarele: In’d’e-
s cei patru mii (de români din Giula [A.B.])? Or dispãrut! S-or mad’arizat. Româñi
dîn Jula unu s-o fãcut astaluº çãlalalt s-o fãcut, ce ºt’iu io çe, ºustãrmaistèr.
Cum o-nvãþat? Ungurèºt’e! N-àpoi atunç? ª-o luuat româncã, º-açèiè o fãcut la
POLGÁRI ISKOLA patru ai. Înþãlej, çe cultur-àvut? Ungureascã!” (bãrbat, n. în
1926).

Numãrul românilor din Giula a scãzut ºi din cauza cã o parte din populaþia
româneascã autohtonã din oraº, în mai multe valuri (la începutul ºi la mijlocul
secolului al XX-lea) a emigrat în Canada ºi SUA. O altã cauzã pentru care românii
din Giula ºi-au pãrãsit localitatea natalã a fost ºi regimul comunist. Ca urmare,
atunci cînd românii din Giula nu ºi-au gãsit un loc de muncã s-au stabilit la
Budapesta, la Seghedin ºi în alte pãrþi ale þãrii, pentru a-ºi putea asigura un loc
de muncã. În felul acesta, numãrul românilor din Giula s-a micºorat treptat, fãrã
prea multe ºanse de a se reveni la situaþia iniþialã.

Din secolul al XX-lea, ca urmare a apropierii a comunitãþilor române de cele
maghiare a rezultat cãsãtorii mixte româno-maghiare, ceea ce a efectuat
îndeosebi comunitatea româneascã. Mulþ nu sã bucurã, mulþ pãrinþ nu sã bucurã
cã fata sau bãiatu’ sã-nsàrã cu unguràicã sau femèiè cu ungur. Dar n-ai çe
façe!  În aceste familii mixte româno-maghiare, limba folositã era cea pe care
ambii soþi o vorbeau, limba maghiarã. Unguri cu rîmâñ, º-apui dac-o fos’ uã
bãrbatu ungur, uã femèiè unguràie, i-or dus la unguri. ªi prunçi i-or dus acolo.
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Realizarea cãsãtoriilor mixte româno-maghiare, ca un factor al asimilãrii românilor
în masa maghiarã, a avut ºi are loc în cazul mai multor români din oraº, ceea ce
înseamnã o mare pierdere pentru neamul românesc: La miñe o fost tragediie
cînd ñepotu’ mñeu din T’it’ihaz, º-o luuat unguràicã. Cînd o fãcut facultat’è în
Româñiiè! Dar cu timpul, în cele mai multe cazuri, tot ce era odinioarã neobiºnuit,
de neacceptat, devine obiºnuit ºi acceptabil.

Un alt factor care a favorizat asimilarea românilor din oraºul Giula au fost ºi
acele evenimente din secolul al XX-lea, cînd unele grupuri minoritare (germani,
slovaci) din þarã au fost strãmutaþi forþat în alte þãri, ca Germania sau Cehoslovacia.
ªi pînã azi, teama românilor din Ungaria de a fi strãmutaþi forþat în România este
înrãdãcinatã la mulþi dintre ei. Iatã un fragment dintr-un interviu: Odatã o
profesoarã românã, românã dîn Bihor, s-o plîns cã – „JAJ, DE SZÖRNYÛ ÁLMOM
VOLT!” – „HÁT MI A SZÖRNYÛ ÁLOM?” – „AZT ÁLMODTAM, HOGY MINKET
ÁTTELEPÍTETTEK ROMÁNIÁBA.” Gata! Asta-i mentalitatea!

Am aflat de la o informatoare din Giula, nãscutã în 1921, cã românii bãºtinaºi
din Oraºul-Mare-Românesc au dispãrut ºi au murit, ºi cã abia au mai rãmas cîte
doi-trei: Cã ç-or fos’ rîmâñ aiiç s-or ºi-mproºcat, º-or ºi murit mai mulþ care-s
d-o vrîstã cu miñe, or mai tînãr cu cîtva. Spunu-þ cã numa noi sînt’em amu I-
NÉ, K-NÉ, ºi io.

Unii dintre românii din Giula cunosc destul de bine urmele comunitãþii
româneºti bãºtinaºe, îi cunosc ºi pe descendenþii românilor giulani. Mulþi dintre
aceºtia însã nu mai simt acea legãturã cu neamul din care fac parte. Doar îºi
amintesc cã unii dintre strãmoºii lor au fost români. În contactele lor zilnice
uneori semnaleazã acest fapt: Pentru cã pot sã spun cã:  – „IDE FIGYELJEN!
MAGÁBA VAN ROMÁN VÉR.” Zîce cã:  – „VAN, MER ÖREGANYÁM AZ VÓT,
VAGY APÁM!” Copiii ºi nepoþii lor nu-ºi vor mai aminti nici de aceste rãdãcini…

Variantele limbii române vorbite în Giula

Limba românã vorbitã în Giula are douã variante: graiul arhaic local (graiul
giulan) ºi varianta literarã din Giula (varianta suprapusã localã). Pe lîngã
acestea, de la o situaþie formalã pînã la una informalã, se pot stabili mai multe
stiluri de vorbire. Aceasta înseamnã cã limba românã vorbitã în localitate nu
este omogenã, ea variazã de la o situaþie de vorbire la alta ºi, într-o anumitã
mãsurã, de la un vorbitor la altul.

Graiul giulan a fost vorbit de acei români bãºtinaºi din localitate, care de
veacuri întregi au trãit în aceastã localitate. Urmaºii acestora sînt foarte puþini,
iar limba vorbitã de ei a devenit treptat limba maghiarã. Vorbitorii acestui grai
azi sînt în vîrstã de 70–80 de ani. Particularitãþile graiului din Giula pot fi scoase
în evidenþã dacã acesta este comparat cu (1) alte graiuri româneºti din Ungaria,
(2) limba românã standard. Graiul giulan poate fi considerat o subdiviziune a
subdialectului criºean. Se ºtie cã subdialectul criºean nu este omogen, cum nu
sînt omogene nici celelalte subdialecte româneºti – nefiind variante standard –
ºi, ca urmare, nu toate caracteristicile dialectale din graiul giulan sînt identice
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cu cele din alte graiuri aparþinãtoare subdialectului criºean. Faþã de limba românã
standard, graiul giulan prezintã anumite similitudini, dar ºi diferenþieri fonetice/
fonologice, morfologice, lexicale, diferenþe în modul de comunicare etc.
Domeniile de folosire ale graiului sînt: familia ºi vecinãtatea – prietenia (într-o
anumitã mãsurã, alãturi de varianta literarã ºi limba maghiarã).

Faþã de limba românã standard varianta literarã din Giula are multe asemãnãri
dar ºi diferenþieri în ceea ce priveºte fonetica/fonologia, morfologia, lexicul
etc. Aceastã diferenþiere este influenþatã mai cu seamã de statutul vorbitorilor,
cum ar fi: vîrsta, sexul, instrucþia ºcolarã. Domeniile de folosire ale variantei
literare sînt: biserica, ºcoala, grãdiniþa ºi alte instituþii cu caracter românesc din
oraº (în anumitã mãsurã, alãturi de varianta de grai ºi limba maghiarã).

Graiul din Giula

Variantele teritoriale sînt acele variante de grai care sînt vorbite de românii
din cele în jur de douãzeci de localitãþi (sate ºi oraºe) din judeþul Bichiº (ung.
Békés megye), judeþul Csongrád (ung. Csongrád megye), judeþul Bihor (ung.
Hajdú-Bihar megye), ºi de cei care sînt originari din aceste localitãþi. Diferenþele
lingvistice între graiurile locale nu sînt atît de mari încît acestea sã împiedice
înþelegerea între vorbitori. Similitudini mai însemnate se aratã între graiurile
vorbite în judeþul Bihor ºi localitatea Micherechi. Celãlalt grup, alcãtuit pe baza
criteriului similitudinii, cuprinde graiuri din judeþul Bichiº (cu excepþia
Micherechiului), iar al treilea grup, fiind cel mai mic, este vorbit în judeþul
Csongrád. Diferenþele sînt identice cu acele diferenþe lingvistice care apar în
România în graiurile vorbite în zona oraºelor Oradea, Arad ºi Timiºoara.
Variantele teritoriale din aceste trei grupuri de graiuri nu sînt unice, în fiecare
grup, într-o proporþie mai micã sau mai mare, ele diferã de la o localitate la alta.

Folosirea graiului giulan în trecut ºi în prezent

La începutul secolului al XX-lea limba românã era folositã mai cu seamã în
familie, la bisericã ºi la ºcoalã. „Acasã româñèºt’e am vorbit. (...) Pãi pîn’ la doi
añ ieram în sãlaº. D-apoi ã am vorbit româñèºt’e, d-apoi cînd am ieºit afarã,
tàtã lumè vorbè ungurèºt’e, içi colo mñenþèºte.„ (bãrbat nãscut în 1926). O
informatoare nãscutã în anul 1921 a mãrturisit cã bunicii ei nu au ºtiut vorbi bine
ungureºte. Acasã se vorbea numai româneºte. Iatã un fragment dintr-un dialog
între mama ºi fata din anii copilãriei:

Mama: Ind’-ai fost?
Fata: La mãtuºè.
Mama: JA! N-am ºt’iuut, cã ind’e ieºt’. Barem zî cã ind’e meri!
În casa pãrinteascã, deci în anii 1920 ºi în anii 1930 numai româneºte vorbeau.

„Noi prunçi am umblat nà ºi întrã prunç unguri ºi m-ai voro=, d-acasã pãrinþî
tã’ rîmîñèºt’e.” În familia ei sora a fost prima din familie care s-a mãritat în
familie unde nu s-a vorbit româneºte. În aceastã familie s-a vorbit limba maghiarã,
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deoarece cu toate cã socrul sorei a fost nãscut român, dar soacra ei era nemþoaicã.
Dupã ce sora ei s-a cãsãtorit, cînd era ºi soþul de faþã vorbeau numai ungureºte,
cãci soþul nu ºtia româneºte. În aceastã perioadã, pe stradã, în vecini au trãit
românii împreunã cu ungurii. Copiii au mai avut cu unii dintre copiii unguri
conflicte din cauza originii lor: „HÁT, fost-o care ñ-or bãjocorit ºi or zîs vàrbe
d-açilè. ªi noi i-am spus alcum.” Dar alãturi de aceºtia s-au gãsit ºi unguri care
au stat de partea românilor: „O fost  o ungureie= unguràie ã o fos’ tare bunã dã
rîmâñ, nu i-o pãrut rãu pã ii, numa pã açeiè i-o pãrut rãu çiñe bãjocorèu
rîmâñii. ªi o zîs cãtã miñe odatã cã dacã a zîçè uariçiñe cãtã miñe cã BÜDÖS
OLÁ «TE MEG MODJAD NEKI, HOGY TE MEG PUGRICS VAGY!» C-aº-àr zîs cãtã
unguri.” (femeie nãscutã în 1921). Aceastã informatoare octogenarã a povestit
ºi despre acele neplãceri cînd au scris ºi desenat murdãrii pe uºa bisericii, ce
s-au întîmplat dupã schimbarea regimului din Ungaria din 1989. Reacþiunea
unei românce în vîrstã din Giula a fost cã a rugat-o pe informatoare, fiind ºi ea
româncã din oraº, sã nu vorbeascã româneºte pe stradã: „O viñit pã uliþa asta la
bisericã, ºi i-àtunç am ieºit ºi ñ-am dus laolaltã º-am vorbit. Cînd am ajuns la
uliþã or viñit ºi alþî merèu în oraº uã în bisè= uã la biºericã, uã çe ºt’iu io. Içe
cãtã miñe cã:

– «Nu vorbi rîmâñèºt’e cã ñ-auud!»
– «Nu, mã miie çe!» ªi mai tare am zîs. «Nu, mã miie io» – zîc– «M-am ã

nãscut dã rîmânã, aaa  dã rîmân-oi ºi muri! Ce t’e  t’emi?» Zîc dã.
– «Da’» – zîçe – «nu vez cã ç-or scris ºi pã uºe la bisericã?»
– «Cã scriie! Cã nu multã vrème i-or scriie ii! Mmma facã-º voie, dacã îs

aºè. Dàrã nu t’-ii arãta cã t’e t’emi? Mai rãu îi dacã t’e t’emi.» ª-apu zîce:
– «JAJ, tu, tu nu t’e t’em?»
– «Nu!» –zîc – «Nu!» «Dã cîtã t’e arîþ» – zîc – «cã ieº’ mai ããã dã t’e t’emi» –

zîc – «c-àtît-a fi mai rãu.» ª-apoi n-o mai zîs cãtã miñe ñimic pînã n-am ajuns
la bisericã.”

Întrebînd subiecþii români autohtoni din Giula, referitor la faptul dacã se mai
vorbeºte graiul strãmoºesc român în oraº, rãspunsul este negativ: „Nu prè!”.
Ori: „Dacã ièste cu  çiñe vorbãsc. (...) D-apoi cînd mãrg la bisèricã acolo cu
çiñe mã-ntãlñesc. C-aºè aºè în uliþa asta nu ièste cu çiñe sã vorbãsc. (...) Nu
prè le plaçe niçi lor, mai ales a lu C. Zîc: «Tu! În limba asta t’-ai crescut, numa
nu-þ plaçe sã vor= (= vorbèºt’)!» D-ap’ ºi iè-i acolo întrã unguri, tãt ungurèºt’e
vorbãsc. ªi io mi-s aiiç, da’ dacã viñe uareçiñe la miñe dã-i rîmâñ, io numa
rîmâñ= (=rîmâñèºt’e).” (...) Ceea ce privèºt’e limba vorbitã la Jula, io nu mai
poç sã vã spun niço persànã dîn Oraºul Mic Româñesc, ºi io cred cã niç în
Oraºul Mare Româñesc nu mai ièste ã nu! Nu! (A.B.: Aþ spus cã asta-i limbã
þãrãneascã?) Pãi, era limbã þarãneascã, bine acum-am... Uitã, io dã exemplu
io n-am ºt’iuut cã çe-i açiiè „bãdancã”. (A.B.: Aici în Jula s-o spus?) Nu s-o spus.
(A.B.: La Micherechi se spune.) La Mic= d-apoi cînd am= m-am început cariera,
’tunç am fost dascãl la ºcàla ortodoxã, dar dupã masã ieram la internat ããã
grijèm dã prima promoþie: domnu M., çiñê mai iera? Domnu I., pã ãºt’è ierau
prunç dã zèçe añ, unsprãzèçe ai. (...) Auzèm cã ind’e m-i „bodanca” (...) la
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noi n-o fost , „taºc”-o fost. Limba micãret’eñascã diferã mai multã cè dîn Jula
dãcît, noi mai mulþ  sînt’em cu t’it’ihãzèñi. (...) On julan s-o-nsurat dîn T’it’ihaz,
altu familiiè Mãrcuº s-o-nsurat dîn Bãtañiiè. (...) Noi am vorbit „rîmâñèºt’e” la
T’it’ihaz tot „rîmâñèºt’e” aºè-i? (...) „De ce” – „dîr çe”, aºè-i? La noi în Jula: „dîr
çe sã mã duc? Nu mã duc!” (bãrbat, n. 1926).

Nume de familie, nume de botez ºi supranume

Dacã în viitor limba românã va fi mai rar folositã, în comunitatea româneascã
a oraºului Giula, unele nume româneºti totuºi vor mãrturisi urmele de odinioarã
a românilor de aici. Iatã cîteva dintre numele de persoane ºi variantele lor
înregistrate pe casete.

Nume de familie: Ardelean, Borbil, Cîmpian (Cîmpean), Cohan (Cohanu),
Criºan, Dobriþa, Guba, Hotoran, Lazar, Magdu, Maniu, Miºcuþa (Miºcuþia),
Moldovan (Moldovanu), Nãdãban (Nãdãbanu), Nicoara (N’icoara), Murãºanu,
Oltean (Olteanu), Pancu, Pãndãu, Piscoi, Pojar (mãtuºè Pojãràie), Pomuþ, Precup,
Sabãu, Suciu, ªumãndan, Ungureanu, Voniga.

Nume de familii colective: Cîmpiiañi, Mãñuleºt’i, Miºcuþeºt’i (Miºcuþãºt’i),
ªumãndèñi.

Nume de botez: Aurica, Catiþa (Cãtiþã), Coriolan (Cori), Cornel, David (Vidu),
Dumitru, Elena (Linca), Elisabeta, Eughenia, Felicia, Florica (Flàre), Gheorghe
(D’iþã, D’ord’e, D’uri), Greviluþa, Ilie, Ioan (Iouan), Lazar, Livia, Lucreþia
(Lucreþiiè), Maria (Mãriuþa), Mihai, Nicu, Norica, Persida, Petre (Petrè), Sidonia
(Sidi), Sofia (Fica), Teodor, Victoria (Vita).

În comunitatea româneascã din Giula, ca de obicei în alte localitãþi româneºti
din Ungaria, a fost mare numãrul oamenilor cu acelaºi nume de familie sau cu
acelaºi nume de botez, ba chiar, de multe ori, cu ambele nume identice.
Omonimia aceasta antroponimicã este rezolvatã prin ivirea supranumelor (ºi a
poreclelor). Pentru aceasta este un lucru evident, dacã unui nume de familie
corespund mai multe supranume. De exemplu, pentru numele de familie Oltean
din Giula au corespuns trei supranume. Dintre informatorii originari din Giula
cei mai mulþi nu îºi mai amintesc ce fel de supranume aveau românii din oraº.
Memoria unora a mai pãstrat cîte un supranume, cum ar fi a lu Dreghiº. Acest
supranume este explicat de un informator, nãscut în 1926, cã este o formã
româneascã al lui DRÁKFI, nume compus din cuvîntul român drac ºi cuvîntul
maghiar fi ( ‘fiú’) (fiu al dracului). În dicþionarul numelor de familii româneºti nu
gãsim acest nume, doar formele asemãnãtoare: Dreghici, Drãgici, Drãghiciu
care, dupã Iorgu Iordan, provin din numele slav Dragiç (Iorgu 1983: 182). Iatã
cîteva supranume giulane: Criºan (a lu Greviluþa, a lu Piscoi), Moldovan (a lu
Bãbuþã, a lu Nuþu), Cîmpian (a lu Pipilicu).
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Bilingvismul: un beneficiu pentru toþi – pierdut
în trei generaþii

O informatoare, originarã din Giula, în vîrsta de 79 de ani, îºi aminteºte cã în
familie, cînd era micã, vorbeau în ambele limbi, ºi româneºte ºi ungureºte.
Pãrinþii vorbeau mai mult româneºte. Maicã-sa vorbea româneºte cu soþul ei,
tata informatoarei, care a decedat cu cîþiva ani în urmã. Bunicii totdeauna
româneºte vorbeau: „buniçi tãt rîmâñèºt’-or vorbit, ºt’iþ, aºè mai biñe o ºt’iut
rîmâñèºt’e ca ungurèºt’e. ªi ºi iè o umblat, nu ºt’iu, doi añ uã cît? Nu ºt’u cã tã
la ºcàlã românã”. La ºcoala confesionalã românã, între ore, elevii vorbeau ºi
româneºte ºi ungureºte. Copiii vecini, unguri ºi români, s-au jucat împreunã,
vorbind doar ungureºte. Cînd s-a cãsãtorit, în cãminul ei, nu a mai vorbit atît de
mult româneºte, cum vorbea odinioarã în casa pãrinteascã. În prezent, zi cu zi
vorbeºte tot mai puþin româneºte ºi cu maicã-sa, care are aproape o sutã de ani.
Cu sorã ei, în prezent, vorbeºte numai ungureºte. Atunci cînd era micã, a ºtiut
bine româneºte. Din relatarea informatoarei s-a aflat, cã în prezent rar vorbeºte
româneºte ºi, are senzaþia, cã nu se exprimã bine româneºte, nu ºtie corect sã
vorbeascã limba românã...
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Semnele diacritice folosite:
ç (africatã alveopalatalã surdã)  ças (ceas).
d’ (oclusivã palatalã sonorã) d’al (deal)
è (e deschis) fèt’e (fete)
g’(oclusivã velarã sonorã palatalizatã) g’inã (gãinã)
k’ (oclusivã palatalã surdã) k’indã (tindã)
ñ (nazalã palatalã) ñam (neam)
à  (o deschis) sàre (soare)
t’ (oclusivã palatalã surdã) t’ept (piept)

Alte semne:
= pusã în urma sau înaintea unui cuvînt aratã cã el nu este complet.
[] între paranteze se dau completãrile sau observaþiile anchetatorului: [rîde].
« »  marcheazã un citat.
Z aratã cã anchetatorul nu a auzit clar cuvîntul.
aaa/eee/uuu/etc. triplarea sunetelor desemneazã ezitarea în vorbire a   infor-
matorului
ã/ããã desemneazã ezitarea
(...) desemneazã omisiuni din textul interviului.
CSÓKOLOM: cuvintele maghiare sînt scrise cu litere mari, iar împrumuturile
din limba maghiarã sînt redate în sistemul de transcriere românesc: lipid’eu.

Note

1. Cercetarea a fost sprijinitã de Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria. Acest studiu
s-a fãcut pe baza anchetei efectuate în Giula în anii 2003 ºi 2004. Locutorii au fost în numãr de
16, cãrora, cu aceastã ocazie, doresc sã le mulþumesc pentru sprijinul acordat. În timpul
anchetei am folosit atît metoda de cercetare dialectologicã, cît ºi cea sociolingvisticã. Pe teren
am efectuat o conversaþie dirijatã, cuprinzînd întrebãri despre viaþa socialã ºi culturalã din
trecut ºi din prezent; am cules material onomastic ºi toponimic; am folosit un chestionar
cuprinzînd întrebãri în legãturã cu folosirea limbii române ºi a celei maghiare în localitate ºi
despre atitudinea localnicilor faþã de limbã. Am aplicat ºi un test cu privire la lexicul din grai,
care conþine 100 de cuvinte. Întregul material a fost înregistrat pe casete. Pe lîngã aceste
metode, am aplicat ºi observaþia directã a participanþilor.

2. Þin sã citez cît mai multe exemple din interviurile înregistrate cu giulanii români. Cititorul,
ºi prin acestea, va avea o imagine mai  amplã despre limba românã vorbitã în primul deceniu
al secolului al XXI-lea în Giula.

3. Nume colectiv de familie. De multe ori, din politeþe, nu figureazã numele de familie.
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Stella Nikula

„Aºe sã zîce pî la noi...”
(Proverbe ºi zicãtori la românii

din judeþul Bichiº)
Cultura popularã, atît cea materialã, cît ºi cea spiritualã, ne uimeºte din ce în

ce mai mult prin varietatea sa pe care ne-o prezintã atunci cînd încercãm sã
pãtrundem în lumea satului de odinioarã, iar aceastã bogãþie a informaþiilor încã
existente pe teren, a unor adevãrate comori, ne îndeamnã sã pornim pe noi ºi
noi cãrãri, pentru a descoperi tãrîmuri încã necunoscute.

O strãveche ºi bine documentatã înþelepciune strãbate spre omul secolului al
XXI-lea atunci cînd pãtrunde în universul proverbelor ºi zicãtorilor, al acelor
„voarbe dîn bãtrîni”, care deseori au o vechime indescifrabilã ºi sînt purtãtoare
de valori eterne. Omul satului tradiþional a trãit totdeauna cumpãtat, într-o
armonie perfectã cu mediul care îl înconjoarã, înþelegînd menirea fiecãrui
fenomen, a fiecãrui gest. Aceste învãþãturi înþelepte, rod al gîndirii milenare a
unui popor, în cazul de faþã a românilor din Ungaria, reprezintã o sintezã a
obiceiurilor, a reglementãrilor individului în societate. Sînt totodatã ºi îndreptare
de conduitã moralã în familie ºi în societate, în cele mai diferite împrejurãri,
demascînd ºi criticînd atitudini, stãri ºi situaþii.

Aceastã specie literarã care oglindeºte gîndurile ºi speranþele unui popor, ºi
ale umanitãþii, îºi trage obîrºia din experienþa omului care, datoritã unui bun
spirit de observaþie ºi unei bogãþii lingvistice deosebite, unei mari mãiestrii în
arta vorbirii, a ajuns sã formuleze sentinþe considerate demne de a fi imortalizate.

Proverbele ºi zicãtorile la început s-au strecurat neobservate în vorbirea zilnicã,
mai apoi au apãrut ºi în primele texte scrise, cum ºi în Biblie, Kalevala,
Panciatantra º.a. Aceste vorbe au fost extrase din evenimentele satului, ori au
fost cîndva formule finale sau concluzii ale unor povestiri sau anecdote, în timp
ce altele îºi au rãdãcinile tocmai în maximele unor texte religioase sau laice.

Mulþi reprezentanþi de seamã ai literaturii, cît ºi ai altor domenii au acordat, ºi
acordã ºi în prezent, o deosebitã importanþã acestor creaþii de o rarã expresivi-
tate. Homer ºi grecii le numeau „epea pteoroenta”, adicã „cuvinte înaripate”, în
timp ce Herodot spunea cã sînt „învãþãturi înþelepte” moºtenite „din vechime”,
ca glas al zeilor ºi al înþelepþilor. Aristotel le considera rãmãºiþe ale unei filozo-
fii foarte vechi, iar Erasmus din Rotterdam una dintre cele dintîi ºtiinþe ale uma-
nitãþii, depozitare ale înþelepciunii acesteia.

Proverbele ºi zicãtorile, caracterizate de concizie, circulaþie mare, expresivi-
tate ºi formã accesibilã tuturor vorbitorilor limbii, ne introduc într-un univers
uman psihologic, trãdîndu-ne numeroase informaþii referitoare la spaþiul de unde
provin, la caracteristicile comunitãþii din patrimoniul cãruia fac parte, cît ºi în
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legãturã cu relaþiile interumane, atît în cadrul strîns al familiei, cît ºi în cel larg al
societãþii, dar ºi referitoare la epocile în care s-au creat obiceiurile ºi idealurile
acestora.

Concentrînd în numai cîteva cuvinte rezultatele acumulate în cadrul unei
observaþii îndelungate, „în vorbe puþine, un conþinut mare”, cum spunea Galen,
proverbele ºi zicãtorile scot în evidenþã aspecte ale vieþii cum: prietenia,
dragostea, cinstea, generozitatea, solidaritatea, sinceritatea, prudenþa, modestia,
cumpãtarea, ospitalitatea, obligaþia faþã de membrii familiei sau ai grupului etnic
din care face parte, lupta dintre bine ºi rãu º.a.m.d., cît ºi prezintã unele figuri
reprezentative ale satului: prostul, þiganul, leneºul, mincinosul, preotul,
intelectualul etc. Acestea îndeamnã la cultivarea calitãþilor pozitive ale omului
ºi la pierderea celor negative, dar ºi la depãºirea momentelor grele ivite în
viaþa fiecãruia dintre noi. Prin toate acestea ele oferã tuturora un adevãrat
îndreptar etic.

Vechimea lor este greu de stabilit. Datoritã forþei lor expresive numeroase
proverbe ºi zicãtori au rezistat mai multor secole. Însã evoluþia permanentã a
societãþii, schimbarea modului de gîndire, a contribuit la „învechirea” idelor ºi a
reglementãrilor, atrãgînd dupã sine dispariþia unora dintre ele. Desigur ºi noile
relaþii ºi-au gãsit locul în „cuvintile bãtrînilor”, care astfel s-au îmbogãþit cu
sensuri noi, în timp ce cele care nu mai corespundeau cerinþelor societãþii erau
reformulate ori excluse din repertoriu.

Atît bogãþia lingvisticã, cît ºi cea eticã a acestei specii literare a atras atenþia
multor cercetãtori ai folclorului românesc ca: Anton Pann, Iordache Golescu,
Iuliu A. Zane º.a. Operele marilor scriitori, la rîndul lor, conþin o mare seamã de
proverbe ºi zicãtori. Aºa se întîmplã ºi în cazul lui Ion Creangã, Ioan Slavici,
George Coºbuc, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga º.a. Însuºi Mihai Eminescu
manifesta un deosebit interes, culegîndu-le ºi folosindu-le în creaþiile sale.
Accentuînd valoarea deosebitã a speciei, Constantin Brâncuºi susþinea cã dacã
ar fi un cercetãtor al moralei ºi ar trebui sã alcãtuiascã un cod etic, l-ar construi
numai pe bazã de proverbe ºi zicãtori.

Vraja acestei „arhive vii a umanitãþii” a atras încã de la începutul carierei ºi
atenþia cercetãtorului Alexandru Hoþopan, care timp de mai multe decenii a
cules ºi a prelucrat folclorul românilor din Ungaria, oferind prin activitatea sa
de pionierat, un exemplu demn de urmat generaþiilor viitoare.

Lucrarea de faþã, în care informaþiile culese sînt redate în ordine alfabeticã,
deschide o nouã poartã spre spiritualitatea românilor din Ungaria, oferindu-ne
posibilitatea de a intra în contact cu modul de gîndire al unui mãnunchi de
oameni trecuþi prin nenumerate încercãri ale vieþii. Astfel, materialul cules
devine pentru cititor o cale de a cunoaºte ºi a înþelege atitudini faþã de marile
evenimente care au survenit pe parcursul vieþii, ºi raportul cu lumea
înconjurãtoare, cu viaþa de toate zilele.
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Aceie ºti ce-or uitat alþî.
Acila strîgã la care-i arde casa.
Acru-i ca uãþãtu.
Adevãru strãluceºte, minciuna îi tulbure.
Adevãru usturã.
Adunã la tînãreþã ca sã ai la bãtrîneþã.
Adunã vara ca sã ai iarna.
Afacere-i afacere.
A fi sãrac nu-i ruºine.
Ai carte, ai parte.
Ajunje º-o bîtã l-on car dã uale.
Ajutãþ fratile, ºi dacã numa cu voarba.
Albina face mnere dulce, da te mai ºi împunje.
Altã fãrinã sã macinã la moarã.
Altu sã te laude nu gura ta.
Am scãpat dã dracu ºi am dat dã mã-sa/tatã-so.
Apa cînd sã umflã ºi munþî îi strãmutã.
Apa liniºtitã te-nºalã.
Apa stînje focu.
Apa trece, ptetrile rãmîn.
Apile cile mici în cile mari sã varsã.
Are albeaþã la uãti.
Are gînduri negre.
Are gurã cît o ºurã.
Are panã al urete.
Are pãsãrele(-n/la cap).
Are ptele groasã (pã/la obraz).
Ascultã cu uretile, vez cu uãtii, da gura-þ tacã.
Ascultã tãte, da nu le ºi crede.
Astãz cu bani, mîne fãrã bani.
Astãz miie, mîne þîie.
Astãz ploaie, mîne ninje ºi poimîne iarã-i soare.
Aºe-i ca vreme.
Aºe i-o fost norocu.
Aºteaptã sã-i pice murã-n gurã.
Atîta aleje cã la urmã a culeje.
Atîta be pînã ce stã dracu pup.
Atîta l-o lãudat pînã ce i-or crescut coarne.
Atîta sã-ntinde aþa pînã ce  nu sã rupe.
Atîta s-o jucat cu focu pînã ce s-o ars.
Atîta þîne pace pînã vre ºi vecinu.
Auru-i teie care multe uºi dãºtide.
Auru-i uãtiu dracului.
Auru ºi-n gunoi tã aur rãmîne.
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Bun îi cila care sã poate bucura dã binile altuie.
Bun îi on uom bãtrîn la casã.
Buruiana sã scoate cu rãdãcini cu tãt.
Buruianã ieste în tãtã ogreada.
Buturuga micã-mboardã cociie.
Ca acasã la tine, nicãri nu-i mai bine.
Cale bãtucitã nu trabã lãsatã.
Cale bãtutã-i ce mai bunã.
Cale ce direaptã-i ce bunã.
Calu are patru picioare ºi tã sã-mpedicã.
Calu bun îl vinz dîn iºtãlãu.
Calu bun traje ºi la deal.
Calu primit în dar nu sã coatã la dinþ.
Capãtu laudã începutu.
Ca piparca-n uãti.
Ca pîn uretile acului (o trecut).
Capu duce picioarile ºi nu picioarile capu.
Capu plecat nu-l taie sabiie.
Cãrþîle dã joc îs cãrþîle dracului.
Ce aduni la tînãreþã îi ave ºi la bãtrîneþã.
Ce coþ aciie afli.
Ce-i curat nu trabã spãlat.
Cei dîntîi or fi ciie dî pã urmã, ºi cei dî pã urmã or fi cei dîntîi.
Ceie ce muiere leagã nici dracu nu mai dãsface.
Cei folos cã ieºti mîndru dacã ieºti încãpãþînat.
Ce-i mai rãu dãcît o muiere? Doauã!
Ce-i mîndru, acãreni îi place.
Ce-i pã inimã îi ºi pã limbã.
Ce-i pre mult nu-i sãnãtos.
Ce-i rar sã pare mai dulce.
Cela avut sã plînje mai tare cã-i sãrac.
Cel avut sã plînje mai tare dãcît cila sãrac.
Cel ce sã-ncãlzeºte la soare nu-i pasã dã lunã.
Cel ce sã uitã în vînt nu samãnã, cel ce coatã-n nori nu secerã.
Ce mai bunã laudã vine dî la alþî.
Ce mai bunã mamã îi tata.
Ce mai bunã meseriie îi ceie care nu te lasã sãrac.
Ce mai mare avere-i avere sufletului tãu.
Ce poþ face astãz nu lãsa pã mîne.
Ce samini aceie îi culeje.
Ce s-amînã nu sã uitã.
Cel bat spune adevãru.
Cel care coatã adevãru nu-i uãrb.
Cel care mere pã drumu dirept nu sã rãtãceºte.
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Cel cu minte nu s-apropie dã cel hiclean.
Cel tuns uºor sã teaptãnã.
Cere luna ºi stelile dî pã cer.
Cere p-on lucru cît dracu pã mã-sa/tatã-so.
Cinci jejite are brînca, mégis nu sã asamãnã unu cu altu.
Cinci jejite are brînca ºi nu s-a asamãnã nici unu întrã iele.
Cine are gînduri bune doarme/trãieºte bine.
Cine astãz furã on uou mîne furã on bou.
Cine bate la cila ii sã dãºtide.
Cine bãluie cu sabiie dã ie moare.
Cine coatã aflã.
Cine coatã-n nori nu secerã.
Cine coatã pã dracu îl aflã.
Cine dã dîn brînci nu sã-neacã.
Cine doarme cu frica nu trãieºte mult.
Cine doarme mult ajunje sãrac.
Cine doarme mult trãieºte puþîn.
Cine doarme sã ºi visazã.
Cine dupã ce umblã aciie ºi capãtã.
Cine face bine bine aflã.
Cine face lui îº face.
Cine fãgãdeºte multe puþîne împlineºte.
Cine fuje dupã doi iepuri nu prinde nici unu.
Cine furã astãz on uou mîne furã on bou.
Cine gîndeºte bine bine trãieºte.
Cine gîndeºte mult terde multe.
Cine-i flãmînd pita i-i gînd.
Cine-i sãnãtos îi ºi bogat.
Cine-i sãtul nu-l crede pã cel flãmînd.
Cine iubeºte iartã.
Cine întreabã nu greºeºte.
Cine învaþã la tînãreþã sã hodineºte la bãtrîneþã.
Cine lucrã are, cine ºede rabdã.
Cine lucrã ºi tace mai multã treabã face.
Cine lucrã sã mînce.
Cine mîncã puþîn sara îº laudã somnu dimineaþa.
Cine mîncã puþîn sara, îº lunjeºte viiaþa.
Cine minþeºte ºi furã.
Cine-mparte parte-ºi face.
Cine n-are direptate acela strîgã mai tare.
Cine n-are prunci n-are cine sã-l pomineascã.
Cine n-o coºtolit amaru nu ºti ce-i þucuru.
Cine n-o vãzut pã dracu sã sã uite la tine.
Cine nu dã îi uom rãu.
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Cine nu dãºtide uãtii dãºtide bucsa.
Cine nu-i zoclotit dã duºmani are sufletu-npãcat.
Cine nu învaþã la tînãreþã plînje la bãtrîneþã.
Cine nu-l coatã pã dracu dã pãstã iel.
Cine nu lucrã nu mîncã.
Cine nu lucrã nu zminteºte.
Cine nu sã mulþãmeºte cu puþînu pterde ce-i mult.
Cine nu vede altan pîn sîtã îi uãrb.
Cine pã altu cinsteºte pã iel sã cinsteºte.
Cine pã altu omineºte pã iel sã cinsteºte.
Cine pãharu cinsteºte cu nimic sã aflã.
Cine pãºeºte mereuaº dãparte ajunje ºi iel.
Cine poate cioante roade.
Cine rîde dimineaþa plînje mai tîrzîu.
Cine rîde la urmã rîde mai bine.
Cine rîde vinere plînje duminica.
Cine sapã groapã altuie uºor picã în ie.
Cine samãnã culeje.
Cine samãnã spini spini a ºi culeje.
Cine samãnã vînt aleje furtunã.
Cine sã bagã în horã/danþ trabã sã ºi joace.
Cine sã bagã întrã lupi trabã sã urle ºi iel.
Cine sã culcã cu cînii sã scoalã cu pureci.
Cine sã culcã flãmînd sã scoalã fãrã datorii.
Cine sã joacã cu dracu dã pãstã iel.
Cine sã joacã cu focu pînã la urmã sã arde.
Cine sã-ndãluie dã dimineaþa dãparte ajunje.
Cine sã-ndãluie dimineaþa la drum dãparte ajunje.
Cine sã-ntoalecã cu porcii sã umple dã tinã.
Cine sã poartã (uºor) sã-mpedicã.
Cine sã pripeºte sã pîrleºte.
Cine sã pune c-on prost îi prost ºi iel.
Cine sã scoalã dã dimineaþã dãparte ajunje.
Cine sã teme dã moarte nu trãieºte.
Cine s-o ars cu zama suflã ºi în apã.
Cine-º coatã nevastã fãrã patã nãnsurat rãmîne.
Cine-º încalcã jurãmîntu nu-l primeºte nici pãmîntu.
Cine-º învaþã pruncu dã mic a ave bucurie cînd a fi mare.
Cine ºti carte are patru uãti.
Cine tã aleje la urmã rãu culeje.
Cine trãieºte bine mult trãieºte.
Cine umblã la Crãciun cu chimeºe la Paºti poartã bituºe.
Cine umblã mereuaº dãparte ajunje.
Cine umblã cu mnere sã linje pã jejite.
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Cine vorbeºte mult uã ºti multe, uã minþeºte.
Cine vre sã ºadã pã doauã scauãne picã întrã iele.
Cinste cîntãreºte mai mult dãcît banu.
Cinste dai, cinste afli.
Cinste nu sã cumpãrã, nicii sã vinde.
Ciuru nou cerne bine.
Cizmaru n-are cizme, iarã sãbãuu n-are hane.
Cizmaru umblã cu cizmile sparte.
Cizmaru umblã dãsculþ.
Cînd corãbiie sã-neacã, ºoaricii fug.
Cînd doi sã sfãdesc, a triile cîºtigã/dobîndeºte.
Cînd ieºti tînãr lucrã, ca sã ai la bãtrîneþã.
Cînd mîþa a uoua.
Cînd mîþa nu-i acasã, ºoarecii joacã pã masã.
Cînile bãtrîn nu latrã la lunã.
Cînile care latrã nu muºcã.
Cît ai clipi dîn uãti.
Cît dai atîta iei.
Cîte capuri atîte cãciuli.
Cîte cãºi atîte obiceiuri.
Cîte sluji ai atîþa duºmani hrãneºti.
Cît îi ceru ºi pãmîntu.
Cît îi negru sub undiie.
Cît trãieºte mult pãþeºte.
Cît trãieºti nãdãjduieºti.
Cîþ draci în iad ºi mai mult cu unu.
Cîþ  uoamini atîte pãreri.
C-o  brîncã te mîngîie, cu alta te dearã.
Coamã lungã/pãr lung ºi minte scurtã.
Coatã acu pîntrã paie.
Corb la corb nu scoate uãtii.
Creapã ptele pã iel dã sãnãtos ce-i.
Creapã ºi uoauãle dã frig.
Creºte ca dîn uãti.
Cu bani poþ face  tãte.
Cu brînca goalã nu ajunj dãparte.
Cu ciuru nu aduci apã dî la rîu.
Cu gãzdacii tãþ s-ar face neam.
Cui i-i foame nu aleje.
Cui suflã-n foc îi sãr scînteiile în uãti.
Cujetã bine nante d-a vorbi.
Cum îi boieru aºe-i ºi sluga.
Cum îi bunã zîua aºe-i ºi sãnãtate bunã.
Cum îi bunã zîua îi ºi sãnãtate bunã.
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Cum îi dracu aºe-i ºi tatã-so.
Cum îi dracu aºe-i ºi tãmîie.
Cum îi iapa îi ºi mînzu.
Cum îi întrebare aºe-i ºi rãspunsu.
Cum îi mama aºe-i ºi fata.
Cum îi naºu aºe-i ºi finu.
Cum îi pãstoru aºe-i ºi turma.
Cum îi plata aºe-i ºi lucru.
Cum îi plata aºe-i ºi mulþamu.
Cum îi pomu îi ºi rodu.
Cum îi sacu îi ºi peticu.
Cum îi sãmãna aºe-i secira.
Cum mãsuri aºe þî s-a mãsura.
Cu minciuna n-ajunji dãparte.
Cu minciuna te scoli da nu te culci.
Cu muierile ºi cu pruncii sã nu glumeºti.
Cum þî-i aºterne aºe îi durmi.
Cum þî-i ferbe aºe îi mînca.
Cum þî-i lucru aºe þî-i plata.
Cu nãdejde trãieºti, cu ie ºi mori.
Cununiie fãrã hididuº ºi casã fãrã sfadã nu sã poate.
Cu on strop dã ploaie pãmîntu nu sã moaie.
Cu prostu nu glumi.
Cuptoru bun coace pita bunã.
Curã ca dîn uãl.
Cu trupu în bisericã, cu gîndu la dracu.
Cu una dã, cu alta ie.
Cu vreme tãte sã fac.
Cu vreme tãte sã-nºtimbã.
Dacã n-ai þîpele, bune-s ºi opincile.
Dacã nu ºtii ce-i apa, nu te suii în luntre.
Dacã ptere on hãrmãsar, pui altu la cociie, cã tãt aºe a traje ºi iel.
Dacã tãcei, filozof rãmînei.
Dacã te-apucã soarile în pat, nu þî-i face avere astãz.
Dacã te uneºti cu alþî, învinji duºmanii.
Dacã vorbile-s dã arjint, tãcere-i dã aur.
Dacã vrei, poþ.
Dacã vrei sã prinz pasãre, n-o spãriie.
Dai on bou pîntru on bou.
Dai on jejet, ºi-þ vre tãtã brînca.
Dacã-i vorba dã-nvãþãturã, niciodatã nu ieºti bãtrîn.
Dacã-þ cîntã cocoºu în prag, goºtii îs la uºe.
Dã buruianã numa aºe schepi dacã o scoþ cu rãdãcina.
Dãcît gãzdac ºi beteag mai bine sãrac ºi sãnãtos.
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Dãcît mîncare þîpatã mai bine maþã crepate.
Dãcît multe ºi rele mai bine una ºi bunã.
Dãcît o miie dã ani rãi mai bine unu bun.
Dãcît on  ocoº beteag mai bine on mãgar sãnãtos.
Dãcît sãrac mai bine drac.
Dãcît slugã la cicoi mai bine cioban la uãi.
Dãcît on car  dã frumuseþã mai bine on sac/o cãldare dã minte.
Dãcît þ-oi da mai bine na.
Dã c-o brîncã ºi ie cu alta/doauã.
Dã cu direapta ºi ie cu stînga.
Dã inde nu-i nici Dumnezo nu ie.
Dã în gropi ºi zîua la amneaza mare.
Dã lotri/hoþî dîn casã nu te poþ feri.
Dã morþ sã zîce numa bine.
Dã on prost rîd ºi cînii.
Dã popã nu scapi nici mort.
Dã uomu mort sã zîce numa bine.
Dã voarba bunã nu te doare gura.
Deal cu  deal sã-ntîlneºte, da uom cu uom.
Dinde nu-i nici Dumnezo nu ie.
Direptate tã-dauna ieºe la ivealã.
Dî la adevãr la minciunã nu-i cale lungã.
Dî la cela care gîngãveºte voarbã pã-nþãles n-aºtepta.
Dî la opincã pînã la vlãdicã.
Dî la voarbã la fapte-i cale lungã.
Dîn cale uomului bat ºi Cristos s-o abãtut.
Dîn cãtrãu bate vîntu?
Dîn chepeneag cãciulã.
Dîn cîne nu faci clisã.
Dîn drac drac sã face.
Dîn gura prostului afli adevãru.
Dîn nimic tã nimic sã face.
Dîn rujiþã rãsar ºi spini.
Dîn sãmînþã proastã nu ies roade bune.
Dîn sãmînþã rãsar ºi pomii.
Dîn stropi sã fac ºi bãlþîle.
Dîn tãt rãuu ieºe ºi ceva bun.
Dîn þînþar face armãsar.
Dîn zmîntã multe înveþ.
Dîrt-on cui poþ terde o potcoavã.
Doarme ca tunu.
Doauã mîþã înt-on sac nu întep.
Doauã muieri rele nu fac cît una bunã.
Doauã ºi cu doauã fac patru.
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Doi cîrmaci p-on vapor nu sã poate.
Doi uãti vãd mai bine dãcît unu.
Domn-o dat, Domn-o luuat.
Dracu cînd o-mbãtrînit s-o cãlugãrit.
Dracu nu-i aºe dã negru pã cum îl feºtesc.
Dracu nu doarme.
Dracu nu face bisericã.
Dracu zace în inima prostului.
Dragoste îi uoarbã.
Dragoste-i uoarbã ºi surdã.
Dragoste înþãleje tãte limbile.
Dreptate o fac domnii.
Drumu bãtut nu trabã lãsat.
Ducã-sã pustiii!
Duce apã la morþ.
Dulce ca mnere.
Dulce-i fruptu cel oprit.
Dulce la limbã, amar la inimã.
Dumnezo dã, Dumnezo ie.
Dumnezo nu te bate cu bîta.
Dumnezo ºti.
Dupã bãtaie mulþ viteji s-arîtã.
Dupã ce cã-i surd nici nu aude.
Dupã ce tunã vine ploaie.
Dupã faptã ºi rãsplatã.
Dupã greu vine ºi uºor.
Dupã lucru mult hodina mult ajunje.
Dupã ploaie cãciulã!
Dupã ploaie chepeneag.
Dupã ploaie nu mai trabã cãciulã.
Dupã ploaie vreme bunã.
Dupã rãzboi mulþ viteji s-arîtã.
Dupã rîs vine plîns.
Dupã tri zîle ºi dã goºti te saturi.
Dupã vreme re îi sãnin.
Dupã vreme re vine ce bunã.
Duºmanu nu-þ vre bine.
Face dîn iarnã varã.
Face dîn þînþar hãrmãsar.
Face haz dã nãcaz.
Face pã dracu-n patru.
Fala ºi beþîie aduc sãrãcie.
Fapta bunã laudã uomu.
Fapta bunã n-aºteaptã rãsplatã.
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Fapta bunã nu moare niciodatã.
Faptile dãscupãrã gîndu.
Faptile grãiesc/vorbãsc.
Faþa spune ce ascunde inima.
Fã bine ºi aºteaptã rãu.
Fãgãdeºte ºi nu-mplineºte.
Fãgãduinþa îi datorie curatã.
Fã pita bunã cã-i mînca ºi tu dîn ie.
Fã pita bunã cã tu-i mînca dîn ie.
Fã-te frate ºi cu dracu pînã ce treci podu.
Fã-þi iarna car ºi vara sanie.
Fereºte-mã, Doamne, dã uãrtaci cã dã duºmani mã feresc io.
Feru cã-i fer ºi tã rujineºte.
Fete multe sãrãciie la casã.
Fiecare lucru are preþu lui.
Fiecare sfînt traje cu brînca mai întîi lui.
Fiecare-i dãtor cu o moarte.
Fiecare-i gazdã în casa lui.
Fiecare-i stãpîn în casa lui.
Fiecare-i stãpîn pã capu lui.
Fie iarna cît dã rece numa mãrþîºoru treacã.
Fie pîne cît dã re tã mai bine-i în þara me.
Fii cu uãti-n patru.
Foame dã cele mai bune sfaturi.
Foame-i cel mai bun bucãtar.
Foc foc nu stînje.
Focu ce nu te arde nu-l zdrîgla.
Focu cu apa nu sã uãrtãcesc.
Focu modolit te arde.
Frate, frate, da brînza-i pã bani.
Frate-i cila care împãrþeºte cu tine ce are.
Frate-i cila care nu te lasã greu.
Frate þî-i acila care te ajutã.
Fratile þî-l poþ apãra dã duºman, da dã iel, nu.
Frica pãzeºte uomu.
Fricosu sã spãriie/teme ºi dã umbra lui.
Frumuseþa sã veºtejeºte, da-nþãlepciune creºte.
Fuga-i ruºinoasã, da-i sãnãtoasã.
Fuje ca dracu dã tãmîie.
Fum fãrã foc ºi prost fãrã noroc nu sã poate.
Furã ºi viþãlu dã su vacã.
Furã uouu dã su gãiinã.
Gardu cu proptele picã dã vînturi rele.
Gãiina bãtrînã face zama bunã.
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Gãiina vecinii face uoauãle mai mari.
Gãiina vecinului face uoauã mai multe.
Gãzdacu mîncã cînd vre, sãrãca, cînd poate.
Gãzdoaie bunã îi cununa cãºii.
Gîndeºti-te bine nante d-a vorbi.
Gîndeºti-te dã astãz ce-i mînca mîne.
Gluma mai are ºi capãt.
Gîndeºte-te nante d-a vorbi.
Gluma-i glumã, treaba-i treabã.
Goscu nãpoftit n-are scauãn.
Graba strîcã treaba.
Gre boalã-i bucsa goalã.
Gura lumii numa pãmîntu o astupã.
Gura te rãdicã, gura te cacã.
Haba, cã mamã numa una ieste.
Haba-i cap dacã nu-i minte.
Haba-i uomu cît gardu dacã minte i-i la dracu.
Haba-mbreci minciuna în hane mîndre adevãr tã nu sã face.
Haina face pã uom.
Hanile zguroasã sã spalã-n casã.
Hanile zguroasã sã spalã acasã.
Hîrtiie multe rabdã.
Hoþu sã teme dã hoþ.
Hoþ pã hoþ cunoaºte.
Hoþu dî la hoþ învaþã.
Iaca dracu, udã pragu.
Iarba re nu ptere.
Iarna n-o mîncã cînii.
Iartã-l, Doamne, cã nu ºti ce face.
Ieri sã juca întrã fete, astãz ºede întrã muiere.
Ieºe cuiu dîn sac.
Ieºe cuiu la ivealã.
Ieºe la ivealã pînã la urmã.
I-or scos hula pîn sat.
Ii s-o urît (amu) cu binile.
Inde baba face dracu nu mai dãsface.
Inde dai ºi inde creapã.
Inde-i aþa mai subþîrã acolo sã rupe.
Inde-i dragoste îi ºi sfadã.
Inde-i lanþu mai sclab acolo sã rupe.
Inde-i minte îi ºi noroc.
Inde-i muiere dracu nu mai are dã fãcut nimic.
Inde-i muiere dracu nu mai are dã lucru.
Inde-i muiere-n casã dracu nu mai are dã fãcut nimic.
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Inde-i putere acolo-i ºi direptate.
Inde-i sãrãciie îi ºi sfadã.
Inde-i vorbã nu-i sfadã.
Inde mere suta mere ºi miie.
Inde mîncã doi mîncã º-a triile.
Inde nu-i cap nu-i nici noroc.
Inde nu-i cap vai dã picioare.
Inde nu-i foc fum nu ieºe.
Inde nu-i fricã dã bãrbat nu-i ruºine nici dã sat.
Inde-s doi putere creºte.
Inde traje inima te duc ºi picioarile.
I-o dat una pãstã nas.
I-o fãcut cruce.
I-o pterdut dracu mãsura.
I-or crescut coarne.
Iartã-l Doamne, cã nu ºti ce face.
Iute ca dracu.
Iute ca piparca/piperu.
Îi a dracului.
Îi a noua spiþã dî la roatã.
Îi arde dracului tãmîie.
Îi arde drumu sub tãlpi.
Îi bãtaie dã cap numa.
Îi bãtrîn ca pãmîntu.
Îi bãtut/lovit cu leuca.
Îi bãtut dã Dumnezo.
Îi bine sã ºtii cînd trabã sã taci
Îi bun numa cînd doarme.
Îi bun (numa) dã ce-s bune pãcatile.
Îi ca arjintu viu.
Îi cal nãrãvaº.
Îi ca sare în bucate.
Îi ca vîntu.
Îi cu bube-n cap.
Îi cu doauã feþã.
Îi cu musca pã caciulã.
Îi dã cãtã duleu.
Îi dã neam.
Îi dãstul o bîtã la on car dã uale.
Îi dãstul on nãcaz o datã.
Îi dã viþã.
Îi doarme norocu.
Îi dracu gol.
Îi dracu la icoane.
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Îi fãcãturã.
Îi ferbe sînjile.
Îi frig dã vin lupii-n sat.
Îi hienzeºte o spiþã dî la roate.
Îi lasã gura apã.
Îi mai bine în coliba ta dãcît în palatu altuie.
Îi mai lungã sîmbãta ca duminica.
Îi mai scumpã zama dãcît carne.
Îi mai uºor sã faci rãu, dãcît bine.
Îi nãcioplit.
Îi nins dã vreme.
Îi poamã bunã.
Îi prost ca noapte.
Îi pui dã drac.
Îi pute lucru.
Îi roºu ca dracu/racu.
Îi sac fãrã fund.
Îi scump la voarbe.
Îi scump la tãrîþã.
Îi sîngur cuc.
Îi stîlpu cãºii.
Îi sucit.
Îi suflã vîntu cenuºe.
Îi surd ca pãmîntu.
Îi ºtimbãreº ca vreme.
Îi tare ºod.
Îi tãcut cuc.
Îi teie la tãte.
Îi topor.
Îi trãznit dã Dumnezo.
Îi trup ºi suflet.
Îi tunat.
Îi þîne dã urît.
Îi umblã gura ca moriºca.
Îi (uom) scump.
Îi vacã dã muls.
Îi zîmbrit.
Îl are pã dracu-n jeb.
Îl baj pã dracu-n casã cu lãutarii ºi nu-l poþ scoate nici cu o miie dã popi.
Îl duce cu voarba.
Îl duce dã nas.
Îl traje dã limbã.
Îl traje pã dracu dã coadã.
Îl þîpi pã uºe ºi sã bagã pã fereastã.
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Îl vinde ºi pã tatã-so.
În blidu gol ºi lingura sã bate.
În casa leniºului în tãtdauna îi sãrbãtoare.
Încãlzeºti-te cît arde focu.
Îndrugã cîte tãte.
În plãcere ieste ºi durere.
În sacu legat nu ºtii ce-i bãgat.
Întindi-te pînã poþ:
Întindi-te pînã inde îþ ajunje þoala.
Întîi ascultã, apoi vorbeºte.
Întîi capu sã gîndeascã, apoi gura vorbascã.
Întrã moaºe multe sã terde ºi pruncu.
Întrebare nu cere bani/pitã.
În þara  uãrbilor tioru îi împãrat.
Înþãleptu fãgãdeºte ºi prostu traje nidejde.
Înþãleptu învaþã dîn pãþaniie altuie.
Înþãleptu înþãleje ºi dîn voarbe puþîne.
Înþãleptu nu vorbeºte multe.
Înþãleptu tace ºi face.
Învaþã la tînãreþã ca sã ºtii/ai la bãtrîneþã.
Învãþãm cît trãim.
Învãþãtura-i ce mai bunã avuþîie.
Învãþãtura nu sã cumpãrã cu bani.
Îº bate dracu nevasta.
Îº bate joc dã iel.
Îº face dã cap.
Îº terde sãrita.
Îº terde viaþa adunînd avere.
Îþ dã cu linguriþa ºi-þ ie cu ciie dã tras.
Judecã-te întîi pã tine, apoi pã altu.
La aºe cap aºe cãciulã.
La bãtrîneþã nu mai prinde minte.
La calu bun ii dãstul º-o loviturã.
La care bate ii sã dãºtide.
Lacrimile duºmanului nu te-nºele.
La dracu pã uscat.
La dragoste nu ieste sfat.
La faþã mîndru, la suflet zgîrcit.
La gurã-i place, la fund, na, drace.
La lemnu tare trabã sãcure bunã/ascuþîtã.
La masa gata multe muºte sã adunã.
La nãcaz cunoºti uãrtacii.
La nãcaz sã vede cine þî-i frate.
La nevoie sã cunoaºte uãrtacu ºi nevasta la boalã.
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La plãcinte înainte, la rãzboi înapoi.
La plãcinte mulþ s-adunã.
La pomu lãudat sã nu te duci cu sacu.
Lasã-mã sã te lãs.
La stãpînu scump scluga-i hoaþã.
La stupu cu mnere multe muºte sã adunã.
Lauda dã sîne nu miroasã a bine.
La uomu cu noroc ferbe uala fãrã foc.
La uomu gãzdac ºi dracu îi leagãnã pruncii.
La uomu gãzdac ºi dracu vine cu colaci.
La uomu harnic sãrãciie sã uitã numa pã fereastã, da nu sã bagã.
La urmã sã vede cine a fi cel dîntîi.
La uºe sãracului nici cînile nu vine.
La vreme caldã dîn mijlocu iernii sã nu te-ncrez.
Leac dã teamã nu-i.
Leagã sacu la gurã pînã-i plin.
Lene doarme ºi sãrãciie o apãrã dã muºte.
Lene îi cucoanã mare care cere dã mîncare.
Lene îi mama rãutãþîlor.
Leneºu  fuje dã ici-colo.
Leneºu mult zoleºte.
Leneºu mult pterde.
Limba dulce mult aduce.
Limba te taie mai rãu ca sabiie.
Limba tomneºte, limba strîcã.
L-o apucat pã dracu dã coarne.
L-o dus Zbenga.
L-o lovit inde l-o durut cel mai tare.
L-o-nþãrcat d-aci.
L-o prins cu mîþa-n sac.
L-o prins pã Dumnezo dã picioare.
L-o vîndut dã pomanã.
L-o vîndut pã dracu ºi uo cumpãrat pã mã-sa.
Lucri o varã ºi sã duce-nt-o sarã.
Lucru bine început îi fãcut dã jumãtate.
Lucru bun greu sã dobîndeºte.
Lucru bun nu sã face iute.
Lucru-l face pã uom.
Lucru l-o fãcut pã uom.
Lucru pã care nu-l preþuieºti îl terz.
Lucru rãu nu-i dã valoare.
Lucru strãin nu þîne cald.
Lume-i pã dos.
Lume nu-i cît sã vede pã fereastã.
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Lume nu s-o fãcut înt-o zî.
Lupii nu sã mîncã întrã ii.
Lup îmbrãcat în ptele dã uaie.
Lupu îº schimbã pãru, da nãravu ba.
Mai bine ceva, dãcît nimica.
Mai bine cunoaºte calu stãpînu dãcît iista pã iel.
Mai bine întreabã dã doauã uãri dãcît sã te zminteºti o datã.
Mai bine mai tîrzîu dãcît niciodatã.
Mai bine on prunc bun dãcît zece, da rãi.
Mai bine o pasãre în coliviie dãcît una pã gard.
Mai bine sãrac lipit dãcît avut prãpãdit.
Mai bine sãrac ºi curat dãcît avut ºi ruºinat.
Mai bine sãrac ºi sãnãtos dãcît avut ºi beteag.
Mai bine ºtiop dãcît fãrã picior.
Mai bine tîrzîu dãcît niciodatã.
Mai uºor prinz mincinosu dãcît cînile ºtiop.
Mai uºor sã spune o minciunã dãcît adevãru.
Mamã numa una ieste.
Mare-i grãdina Domnului, multe dobitoace întep în ie.
Mãgaru duce povara altuie.
Mãru roºu poate ave ºi verme.
Mãru nu picã dãparte dã pom.
Mãru putred strîcã o grãmadã dã mere.
Mãtura noauã mãturã bine.
Mere-ai ca neaua d-amu-i anu.
Mere ca dracu-n popã.
Mere uãlu la fîntînã pînã ce nu sã sparje.
Meserie bunã îi avere.
Meserie-i brãþarã dã aur.
Mic ca acu ºi rãu ca dracu.
Mic la stãturã, iute la minte.
Mic la stãturã, mare la inimã.
Micuþãl ca macu ºi iute ca dracu.
Mincinos pã mincinos nu înºealã.
Mincinosu cînd spune dirept sã-mbolnãveºte.
Mincinosului nu-i crez nici dacã spune dirept.
Mincinosu cu gura lui sã dã dã gol.
Minciuna-i boalã, adevãru-i leac.
Minciuna umblã pîn lume, direptate ºede pã loc.
Minte dã bãtrîn, putere dã tînãr.
Minte-i ce mai bunã avere.
Minte sãnãtoasã în trup sãnãtos.
Mîncã rãbdãri prãjite.
Mîndriie aduce sãrãcie.
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Mîndriie îi sorã cu prostie.
Mîndriie uãrbeºte uomu.
Mîndru-i ciie ce-þ place þîie.
Mîþa blîndã ºoareci adunã.
Mîþa blîndã te diarã rãu.
Mîþa grasã nu prinde ºoareci.
Mîþa opãritã fuje ºi dã apa rece.
Moara bunã macinã orice.
Moare flãmînd cu pita-n brîncã.
Moarte n-are leac.
Moarte nu iartã pã nime.
Moarte nu-þ dã dã ºtire cînd vine.
Moarte nu-þ spune cînd vine.
Moarte nu vine cînd o temi.
Moarte tace ºi face.
Morþî cu morþî, viii cu cei vii.
Mortu dî la groapã nu sã mai întoarce.
Mnelu blînd suje dî la doauã uãi.
Muiere are gîndu dracului/nãcuratului.
Muiere bunã aur ajunje.
Muiere ca ºi cînile: latrã, da nu muºcã.
Muiere fãrã bãtaie nu-i bunã.
Muiere hotãreºte, satana împlineºte.
Muiere-i albina cãºii.
Muiere-i dracu, numa coarnile-i hienzãsc/lipsãsc.
Muiere-i mai re ca dracu.
Muiere-l judecã pã dracu ºi-l scoate dator.
Muiere multe spune, bãrbatu tãte la loc le pune.
Muiere o scos bãrbatu dîn rai.
Muiere tînãrã ca vinu nou tã ferbe.
Muiere vede ºi ce bãrbatu numa zãreºte.
Multe gîºte înving º-on porc.
Multe ºtiie, da nimic nu-mplineºte.
Multe vorbeºte, da nimic nu-mplineºte.
Mulþãmeºte-te cu ce ai.
Mulþãmire-i ce mai bunã avere.
Mult fãgãdeºte, puþîn împlineºte.
Mult te bucuri dã zîua în care þî sã adeveresc spusãle.
Mult trãieºti, mult pãþãºti.
Mulþ vãd, da puþîni înþãleg.
Munca îi brãþarã dã aur.
Musca flãmîndã înþapã rãu.
Munte cu munte nu sã-ntîlnesc, da uom cu uom, ba.
Muntile nu sã teme dã neauã.



49IZVORUL

Na, drace.
N-ajunje nici o pipã dã bãgãu.
N-are minte nici cît o gãiinã.
Nasu-n cer ºi fundu-n apã.
Nãcazu sã þîne dã uom ca umbra.
Nãrodu întîi vorbeºte, apoi gîndeºte.
Neamurile nu þî le poþ aleje.
Neamurile vãzute mai rar îs mai scumpe.
Nevasta mîndrã nu poate scãpa dã voarbe.
Nevasta þîie-þ placã nu vecinului.
Nevastã-þ mai poþ afla, da mamã, ba.
Nevoie învaþã uomu.
Nici cît îi negru su undii.
Nici iel ca dracu, da nici dracu ca iel.
Nici în rai nu-i bine sîngur.
Nici o haznã cã ieºti mîndru dacã ieºti încãpãþînat.
Nici soarile nu poate încãlzî tãt pãmîntu.
Nime n-o murit dã lucru.
Nime nu-i profet în þara/casa lui.
Nime nu-þ poate da minte ºi noroc.
Noapte dã sfaturi bune.
Noapte tãte mîþãle-s negre.
N-o crede nici dacã-i d-on cot iarba pã teptu ii.
Norocu-i dupã cum ºi-l face uomu.
Norocu nu-þ stã-n drum.
Norocu sã-nºtimbã.
Nor pîntrã stele nu dã fîn, nici nuiele.
Nu aºtepta murã-n gurã cã nu-i ajunje zîua bunã.
Nu bate inde nu þî sã dãºtide.
Nu cãlca ºerpile care doarme.
Nu cere ajutor dî la cel nãputincios, nici dî la cel leneº.
Nu umblã cînii cu covriji la coadã.
Nu da binelui cu picioru cã i-i duce doru.
Nu da poveþã celora care nu te-ascultã.
Nu da pasãre dîn brîncã pîntru ciie care zboarã.
Nu dorm tãþ  cei care au uãtii întiºi.
Nu face numa pã jumãtate.
Nu fãgãdi ce nu poþ împlini.
Nu fuji dupã cociie care nu te ie.
Nu haina face pã uom.
Nu ieste uom fãrã zmîntã.
Nu-i boalã fãrã leac.
Nu-i carne fãrã cioante.
Nu-i cum gîndeºte uomu, ci cum vre Domnu.
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Nu-i curãþã uoauãle.
Nu-i fum fãrã foc.
Nu ieste împãrat fãrã supuºi.
Nu-i ieste sat fãrã cîni.
Nu ii-s cãprile acasã.
Nu-i nici dã soare, nici dã rãcoare.
Nu-i nimic dã scump ca sãnãtate ºi banii.
Nu-i ogreadã fãrã uscãturi.
Nu-i pãdure fãrã uscãturi ºi uom fãrã vinã.
Nu-i soare fãrã umbrã.
Nu-i suiº fãrã scoborîº.
Nu-i uom fãrã nãcaz.
Nu judeca dupã cum arîtã, ci dupã cum face.
Nu-l ajunje raua.
Nu lãsa bîta în brîncile prostului.
Nu lãsa pã mîne ce poþ face astãz.
Nu-l biruie nici pãmîntu.
Nu-l crede nici dacã-i d-on cot iarba pã teptu lui.
Numa c-o floare nu sã face primãvarã.
Numa hãizaºu ºti ce ferbe uala.
Numa moarte-i fãrã leac.
Numa nu-i lucru curat.
Numile bun avere aduce.
Nu-nveþ pînã ce nu te-ai împedecat.
Nu orice nor aduce ploaie.
Nu pãzî stîna cu lupu.
Nu poþ face tã pã placu altora.
Nu poþ fi cu nãcuratu-n jeb ºi cu inima-n rai.
Nu poþ scãpa dã ceie ce þ-îi scris.
Nu poþ scluji la doi domni d-odatã.
Nu poþ ºide pã doauã scauãne d-odatã.
Nu rîde dã bãtrîni cã ºi tu-i ajunje.
Nu sã spun tãte ce le ºtii.
Nu schepi dã ce þî-i scris.
Nu scopi împotriva vîntului cã-þ nimereºti musteþãle.
Nu ºtii dã ce te-ngreºi.
Nu ºtii dinde sere iepurile.
Nu ºti bãrbatu ce ºti tãt satu.
Nu ºti stînga ce face direapta.
Nu-º vine-n uãri.
Nu tãte care sclipesc îs dã aur.
Nu tãte ce le vez îs a tale.
Nu tãte ce zboarã sã ºi mîncã.
Nu tãt uomu-i uom.
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Nu tãþ care-þ dau poveþã îs ºi uãrtaci.
Nu tãþ care-þ vorbãsc mîndru îs ºi uãrtaci.
Nu te bãga inde nu te teamã.
Nu te bãga în apã numa dacã ºtii sã-noþ.
Nu te du la pãdure fãrã sãcure.
Nu te juca cu focu.
Nu te-mpropti dã stîlpu putrãd.
Nu te-mprumuta dî la uomu sãrac.
Nu te-nfrãþî cu cel hiclean.
Nu te prinde cã te frije.
Nu te prinde dã ce nu-i a tãu.
Nu te-ncrede în cînile care dã dîn coadã.
Nu-þ bãga brînca-n furnicar.
Nu-þ bãga nasu inde nu-þ ferbe uala.
Nu-þ pune minte cu prostu.
Nu umbla cu gura cãscatã cã s-or bãga muºtile-n ie.
Nu umblã cînii cu covriji la coadã.
Nu vede mai dãparte numa pînã la vîrvu nasului.
Nu vede pãdure dã pom.
Nu zî hop pînã n-ai sãrit.
Nu zî hop pînã n-ai sãrit ºanþu.
Nu zî hop pînã nu treci ºanþu.
O ajuns cizma pã masã.
O ajuns dîn colþ în pînzã.
O ajuns la coada vacii.
O ajuns uouu mai cuminte ca gãina.
Obraznicu traje folosu.
O brîncã spalã pã alta.
Ocoºu fãgãdeºte, prostu nãdãjduieºte.
O datã moare uomu.
O datã vede naºu  buricu finului.
O dat brîncã cu dracu/norocu.
O dat dã dracu.
O dat o raitã ca Gîrbu pîn Canada.
O dãspicat firu-n patru.
O dãzlegat sacu º-o vãzut pã dracu.
O ieºit cu tolvai(u).
O ieºit la ivealã.
O îndeþat viþãlu-n vacã dã frig.
O lucrat o varã-ntreagã.
O-mbrãcat chimeºe dracului.
O miie dã duºmani în afara cãºii ºi nici unu-n lontru.
Ominiie îi mai scumpã dãcît avuþiie.
O moarte are uomu.
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On duºman þî-i d-ajuns.
On nãcaz naºte pã altu.
On pom nu face pãdure.
O-ntors cãrþîle pã faþã.
O-ntrecut mãsura.
On vecin bun mult ajunje/aduce.
O panã n-aduce primãvarã.
O picat ca iarna gre.
Orce boalã are leac.
Orce nod are ºi dãzlegare.
Orce  panã-º terde mirosu.
Or îndeþat ºi coarnile dî la vaci dã frig.
O rîndunicã nu face/aduce primãvara.
O rîndunicã nu face primãvarã, nici on pom nu face pãdure.
O scînteie aprinde focu.
Otrava-i otravã ºi dîn potiru dã aur.
O trãznit ca dîn sãnin.
O uaie rîioasã umple stîna.
O vacã nu face ciurdã.
O voarbã ca º-o sutã.
O zdrãviiet dracu cînd s-o nãscut.
O zî nu-i lume-ntreagã.
Pace þîne pînã ce vre vecinu.
Parcã i-o murit capra.
Parcã l-o vãzut pã dracu.
Parcã o arat dracu cu iel.
Pas cu pas.
Paza bunã te fereºte.
Pãcatu mãrturisît îi pã jumãtate iertat.
Pã cine nu leºi sã moarã nu te lasã sã trãieºti.
Pã dracu la cruce nu-l poþ duce.
Pã dracu sã nu-l vez, da nicii iel sã nu te vadã.
Pãdure fãrã uscãturi nu ieste.
Pãdure dã sãcure ptere.
Pãdure-i mare, da sãcure-i tare.
Pã faþã ii sã vede cã ce uom îi.
Pã mincinos nu-l crede nime.
Pãmîntu te naºte, pãmîntu te creºte, pãmîntu te mistuieºte.
Pã mutu nici mã-sa nu-l înþãleje.
Pãstã tãt îi bine, da ca la casa ta, niciinde.
Pãþaniie îi dascãl bun.
Pãunu are pene mîndre, da picioarile i-is urîte.
Pã uomu rãu nici dracu nu-l duce.
Pã uomu rãu nici nãcuratu nu-l vre.
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Peºtile dî la cap sã-mpute.
Peºtile mare-l mîncã pã cel mic.
Peºtile nu mîncã peºte.
Pizma re nu moare.
Pînã-i bine mulþ îs cu tine, da la nevoi – înapoi.
Pîntru bani ie ºi pã mama/fata dracului.
Pîntru bani îº vinde ºi sufletu.
Plete lunji ºi minte scurtã.
Plînje inde nu-l vede ºi nu-l aude nime.
Plîns – baligã dã mînz.
Ploaie ca dîn uãl.
Ploaie dîn mai aduce mãlai.
Poale lunji ºi minte scurtã.
Poate zbura pasãre fãrã aripi?
Pofta vine mîncînd.
Pomana bunã îi ce dîn urmã.
Pomu cu rãdãcini afunde nu sã teme dã furtunã.
Pomu dîn vîrfu muntelui dã orice vînt sã clãteºte.
Pomu nu sã-mboardã d-o loviturã.
Pomu oprit îi dulce.
Porcu spinos fãrã ace nu ieste.
Porumbii nu zboarã fripþ în gurã.
Preþu uomului stã în binile pã care l-o fãcut.
Prostiie-i cel mai rãu uãrtac.
Prostu cîºtigã bani, da nu-i adunã.
Prostu face ce vede ºi crede ce aude.
Prostu-i prost ºi-n zîua dã Paºti.
Prostu, pruncu ºi uomu bat dirept grãieºte.
Prostu sã cunoaºte dupã vorbã, hunsfutu dupã uãti.
Prostu rîde ºi cînd nu-i dã rîs.
Prostu tãte le crede.
Prunc cuminte ºi drac mort nu vez.
Prunci-s dracu gol.
Pruncu ºi dã drac tã mîndru-i.
Puica dîn vecini tãdauna ni sã pare gîscã grasã.
Pune paie pã foc.
Pune straje mîþa la ualã.
Pune-þ lacãt la gurã.
Puºca, calu ºi muiere nu sã-mprumutã.
Rabdã on ceas, ca sã trãieºti on an.
Rãbdare ºi tãcere mult ajunje/aduce.
Rãsare soarile în tãtã zîua, da nu sã vede tãdauna.
Rãsare soarile ºi dacã nu cîntã cocoºu.
Rãu cu rãu sã rãsplãteºte.
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Rãu faci, rãu afli.
Rãu îi cu rãuu, da fãrã rãu îi ºi mai rãu.
Rãu la fire.
Rãu pãþeºte pruncu care n-ascultã dã pãrinþ.
Rãuu niciodatã nu vine sîngur.
Rãuu nu rãmîne fãrã pedeapsã.
Rãzboiu nu aleje.
Rîde hîrb dã ualã spartã.
Rîde uom dã uom ºi dracu dã noi.
Rîsu îi frate cu plînsu.
Rîsu te rîde ºi plînsu te plînje.
Ruºinos, da sãnãtos.
Sacu cu doauã guri greu sã umple.
Samãnã ca doauã picãturi dã apã.
Samãnã vînt ºi culeje furtunã.
Samini ºi tu cu cine te uãrtãceºti.
Satu arde ºi babile sã tiaptãnã.
Sã bat ºetrarii.
Sã bucurã duºmanu.
Sã iei atîta cît þî sã cuvine.
Sã joacã cu focu.
Sã joarã cã nu furã, ºi l-am prins cu raþa-n gurã.
Sã mnirã ca mãgaru la cãput.
Sãnãtate: bunã avuþîie.
Sã-ndoaie dupã cum bate vîntu.
Sã-ntoarce roata.
Sã plînje cã n-are.
Sãrac ca dracu.
Sãracu cînd capãtã atunci mîncã.
Sãracu cumpãrã mai scump.
Sãracu dã gînduri sã-mbogãþeºte.
Sãracu-i strãin ºi-n satu lui.
Sãracu nu sã teme dã tîlhari.
Sãrãciei-i capu rãutãþilor.
Sãrãciie face pã uom meºter.
Sãrãciie ºi nevoie te face hoþ.
Sãrãciie te învaþã.
Sã te fereascã Dumnezo.
Sã þîne dã iel ca nevoie dã uom.
Sã umflã-n pene ca pãuunu.
Sã vede dî l-o poºtã.
Scoate gistinile dîn foc cu brîncile altora.
Scopeºte în faþã cu vîntu.
Scumpu-i stãpînit dã banii lui.
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Scumpu mult pãgubeºte.
 Scumpu nu multe ajunje.
 Scumpu nici ce are, n-are.
Sfaturile nu þîn dã foame.
Sîngur cuc.
Sînjile apã nu sã face.
Sînjile nãvinovat cere rãzbunare.
Sîta noauã cerne bine.
Soarile nu sã poate ascunde dã lume.
Soarile rãsare, da ºi apune.
S-o dat dã gol.
S-o dat pãstã cap.
S-o dus baba cu colacu.
S-o dus ca vîntu.
S-o dus da budigãuu.
S-o dus la vînãtoare fãrã puºcã.
S-o dus norocu, haba þîi clopu.
S-o fãcut luntre ºi punte.
S-o lãsat pã brîncile lui.
S-o mãritat/s-onsurat cu banii.
Somnu dulce nimic n-aduce.
S-o-nfocat ca piparca ce roºiie.
S-o opãrit bine.
S-or strîns ca muºtile la zãr.
S-o spînzurat ca dracu-n cînepã.
S-o suit dracu pã casã.
S-o uãrtãcit cu Zbenga.
S-o umflat în pene.
Sparje nuca ca sã-i mînci mnezu.
Spune-m cine þî-i uãrtacu ºi-þ spun cine ieºti.
Spune-m cu cine te uãrtãceºti ºi-þ spun cine ieºti.
Spune voarbe goale.
Stã ca pã ace.
Stã cãlare pã noroc.
Stã cu foalile la soare.
Stã nante ta ca luceafãru.
Straiþa goalã te omoarã.
Strãnje bani pîntru zîle grele/negre.
Surdului haba-i cînþ.
Sus stele, jos stele, sãrãcuþa ptele.
Sus stele, jos stele, vai dã tãlpile mele.
ªede ca dracu-n spini.
ªede ca dracu pã bani.
ªede pup tãtã zîua.



56 IZVORUL

ªede pup zîua, la amneaza mare.
ªez la masã dacã þ-ai adus d-acasã.
ªi capra bãtrînã ar linje sare.
ªi cioara-º laudã puii.
ªi dracu pare mîndru cînd îi tînãr.
ªi dîn colibã s-or nãscut uoamini mari.
ªi duºmanu-þ poata da sfat.
ªi firu dã pãr îº are umbra.
ªi gãiina uarbã mai aflã cîte on bob.
ªi Iuda l-o sãrutat pã Dumnezo.
ªi iute, ºi bine nu sã poate.
ªi mare urlã cînd sã bate dã vînturi.
ªi neaua îi bunã la vreme ii.
ªi vînturile la vreme lor îs bune.
ªi-nþãleptu sã mai zminteºte dîn cînd în cînd.
ªi-nþãleptu sã-mpedicã.
ªi paiile au umbrã, dapu pomu.
ªi pãreþî au ureti.
ªi sãtul, ºi cu bucsa plinã nu sã poate.
ªi viteazu a fost prunc.
ª-o aflat uala fedeuu.
ª-o belit nasu.
ª-o dat uãtii pãstã cap.
ª-o ieºit dîn fire.
ª-o ieºit dîn sãrite.
ª-o luat coada-ntrã picioare.
ª-o luat inima-n dinþ.
ª-o mîncat ominiie.
ª-o mîncat pita.
ª-o pus frîuu la gurã.
ª-o rupt creanga dã supt picioare.
ª-o rupt dracu opincile.
ª-o uitat zîlile.
ªti ce-or uitat alþî.
ªtiu io cã dîn cãtrãu rãsare soarile.
Tace ca cucu dupã ce s-o dus vara.
Taci ºi nu te-a dure capu.
Taci ºi rabdã.
Tata are o inimã, mama doauã.
Tã aleje pînã ce-a culegje.
Tãcere-i dã aur.
Tã l-o dãscosut.
Tãtã boala are leac.
Tãtã întrebare are ºi rãspuns.
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Tãtã lume are o zmîntã.
Tãtã lume-i neam, numa io pã nime n-am.
Tãtã lume trabã sã trãiascã cumva.
Tãtã mana o ie dîn iel/ie.
Tãtã mana uo luuat dîn iel/ie.
Tãtã pasãre la cuibu ii sã hodineºte.
Tãtã pasãre-º apãrã puiu.
Tãtã ploaie începe cu primii stropi.
Tãtã uala-º aflã fedeuu.
Tãtã vaca-º linje viþãlu.
Tãcere-i dã aur.
Tã gãiina vecinului îi mai grasã.
Tãt cînile latrã-n ogreada lui.
Tãt cocoºu cîntã pã dîmbu lui.
Tãte au hotar.
Tãte încep cu primu pas.
Tãte întrebãrile au rãspuns.
Tãte îº au vreme lor.
Tãte la vreme lor.
Tãte lucrurile numa tri zîle îs noauã.
Tãte or ieºi iel la ivealã.
Tãte sã-nºtimbã odatã.
Tãte-s pînã la o vreme.
Tãt sacu-º aflã peticu.
Tãt sfîntu traje cãtã iel.
Tãt începutu are ºi capãt.
Tãt începutu îi greu.
Tãt naºu îº are naºu.
Tãt obrazu îº are nãcazu.
Tãt pãcatu îº coatã vinovatu.
Tãt pomu are ºi crenji uscate.
Tãt pomu face frunzã, da nu dã ºi roade.
Tãt puiu are gãuace lui.
Tãt sacu-º aflã peticu.
Tãt suiiºu are ºi scoborîº.
Tãt uãlaru îº laudã uala.
Tãt uomu cãtã iel traje.
Tãt uomu-i gazdã-n casa lui.
Tãt uomu-i împãrat în casa lui.
Tãt uomu-i muritor.
Tãt uomu îº poartã cruce lui.
Tãt uomu la cuibu lui.
Tãt uomu-º croieºte drumu/norocu.
Tãt uomu ºti inde-l doare.
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Tãt uomu ºti inde-l strîng topancile/þîpelile.
Tãu sã fie cã broaºtile s-adunã.
Te-a întreba iarna ce-ai lucrat vara.
Te amesteci ca mãgaru-n baligã.
Te leji inde te doare.
Teltuiala mare face datorii.
Temã-te dã pizma neamului mai mult dãcît d-a duºmanului.
Temã-te dã vîntu cu neauã.
Toamna sã numãrã gîºtile.
Traje aþa pînã nu sã rupe.
Traje mîþa dã coadã.
Trãiesc ca cînile cu mîþa.
Trãieºte ca dracu-n popã.
Trãiesc ca fraþî ºi sã plac ca dracii.
Trãieºte ca-n sînu lu Avram.
Trãieºte ca peºtile-n apã.
Truda dãºtide porþîle raiului.
Trupu sã sã hodineascã, da minte niciodatã.
Tu þî le faci pã tãte cu brîncile tale.
Þandura nu sere dãparte dã butuc.
Þîpã oloi pã foc.
Þîpã paie pã foc.
Uala pã foc ºi iepurile-n pãdure.
Uãrbu dã noapte nu sã teme.
Uãrbu îndrumã uãrb.
Uãrbului nu-i spune cã s-o fãcut dã zîuuã.
Uãrtacu bun îi mare avere.
Uãrtacu bun te îndeamnã la fapte bune.
Uãtii care nu sã vãd sã uitã.
Uãtii grãiesc.
Uãtii spun ce ascunde inima.
Uãtii vãd, inima cere.
Uãti pîntru uãti, dinte pîntru dinte.
Uãtiu rãu rele vede.
Uitã-te la mã-sã ºi-nsoarã-te cu fata.
Umblã ca pã ace.
Umblã cu cruce la (p)tept ºi cu inima la dracu.
Umblã cu luminã zîua, la amneaza mare.
Umblã cu capu aplecat.
Umblã cu capu-n jos.
Umblã cu nasu-n sus.
Umblã cu nasu pîntrã nori.
Umblã pã cale bãtutã.
Umblã pã drumuri nãºtiute.
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Umblã pãstã hotare.
Umblã sã dãzgroape morþî.
Una bunã ºi zece rele.
Una gîndeºte ºi alta face.
Una-i una, doauã-s doauã.
Una-i una, doauã-s mai multe.
Unii cîntã, alþî joacã.
Unii vorbãsc ce ºtiu, alþî ºtiu ce vorbãsc.
Untu miie ºi zãru þîie.
Unu macinã, altu mîncã.
Unu samãnã, altu culeje.
Unu sã naºte, altu moare.
Uom dã uom, dapu...
Uom la uom traje (nãdejde).
Uomu bat sã crede-mpãrat.
Uomu bun îi ca pita bunã.
Uomu cît trãieºte tãt învaþã.
Uomu face bani ºi banii pã uom.
Uomu fãrã bani îi ca pasãre fãrã aripi.
Uomu harnic n-are praznic.
Uomu îi rãsplãtit dupã faptile lui.
Uomu îmbrãcat nu sã teme dã iarnã.
Uomu învãþat îi cu stea în frunte.
Uomu lacom nu sã saturã niciodatã.
Uomu la tînãreþã îi ca º-on cal fãrã frîu.
Uomu numa o datã-n viaþã dã faþã cu norocu.
Uomu nu joacã dã bunã voie.
Uomu prost mult zoleºte.
Uomu rãu fuje ca dracu dã tãmîie.
Uomu sãrac îi a doile drac.
Uomu-º coasã norocu.
Uomu ºi vîntu dã iuniie sã-nºtimbã uºor.
Uomu tãdauna tînjeºte dupã ciie ce nu are.
Urîtã-i pasãre care-º spurcã cuibu.
Urma aleje.
Uºor dai dînt-altuie.
Uºor dãstilineºti binile dã rãu.
Uºor îi a zîce, greu a face.
Uºor îi sã ierþ, da nu ºi sã uiþ.
Uºor îi sã te-mbogãþeºti, da greu sã fii fericit.
Uºor îi sã te-nsori, da greu sã te dãspãrþãºti.
Uºor judeci pã alþî.
Vai dã cap dacã nu-i minte.
Vai dã casa inde bãrbatu-i muiere.
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Vai dã casa inde cocoºu tace ºi gãiina cotcodãceºte.
Vai dã casa inde-s mulþ stãpîni
Vai dã stîna inde sã bagã lupu.
Vara nu sã poartã cãciulã.
Vãzut-ai v-on drac popã?
Vede paile în uãtii altora, da grinda dî la iel, ba.
Vermile mic prinde peºti mari.
Viaþa-i cel mai bun dascãl.
Vinde ºi pã mã-sa/tatã-so.
Vinde ºi peºtile dîn tãu.
Vinu bun pã iel sã laudã.
Vîntu adunã norii ºi tã iel îi ºi rãsîpeºte.
Vîntu aduce, vîntu duce.
Vîntu þîpã ºi pomii mari la pãmînt.
Voarba bunã unje, ciie re împunje.
Voarba ca mnere, faptile ca spinii.
Voarba ce scapã nu sã mai întoarce.
Voarba-i voarbã.
Voarba multã-i sãrãciie uomului.
Voarba multã scurteazã viaþa.
Vorba bunã porþ dãºtide.
Vorba dulce mult aduce.
Vorbeºte cu soacra sã-nþãleagã nora.
Vorbeºti dã dracu ºi iel lîngã tine.
Vorbeºti dã drac ºi uitã-l.
Vorbeºti dã lup, ºi lupu la uºe.
Vorbile nu potolesc foame.
Vreme bunã nu þîne mult.
Vreme dãscuperã adevãru.
Vreme tãte le-ndireaptã.
Vulpe gãiini visazã.
Vulpe-i hicleanã, da mai hiclean îi cel care o prinde.
Zãbava strîcã treaba.
Zestre tãte le astupã ºi pã dracu-l þucã.
Zgîrceniie boalã gre.
Zgîrcitu moare cu pita-n gurã/brîncã.
Zgîrcitu numa stînga are.
Zîce verz, uscate.
Zîua bunã dã dimineaþã sã cunoaºte.
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