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Dragi elevi,
Manualul acesta a fost scris pentru voi, elevii care învå≈a≈i în çcoalå
româneascå.
Înaintaçii voçtri, bunicii çi stråbunicii sînt de origine românå. Aceasta
înseamnå cå au vorbit çi vorbesc româneçte, au påstrat çi påstreazå obiceiuri
pe care le-au moçtenit çi ei de la stråmoçii lor.
Din acest manual pute≈i afla de unde se trag românii din ≈ara în care tråim,
cum tråiau mai demult, ce obiceiuri aveau, cum au vorbit çi mai vorbesc unii çi
azi. Pentru a da cîteva exemple din graiul românilor din Ungaria, în manual ve≈i
întîlni cuvinte în care lîngå literele n, t çi d figureazå o virgulå, de pildå: vin’e,
cît’e, vind’e. Aceste litere se vor citi muiate, adicå se vor pronun≈a ca çi în limba
maghiarå literele ny, ty çi gy. Fotografiile çi desenele vå ajutå så în≈elege≈i cît
mai bine con≈inutul lecturilor.
Modul de trai, din trecut çi pînå azi, a suferit multe schimbåri. În prezent,
oamenii tråiesc mai bine, via≈a de toate zilele e înlesnitå de numeroase lucruri.
Este o datorie a voastrå, a urmaçilor så cinsti≈i amintirea înaintaçilor,
mul≈umitå cårora tråi≈i. De aceea trebuie så cunoaçte≈i împrejurårile de
odinioarå çi så påstra≈i tradi≈iile stråmoçilor.
În aceastå privin≈å vå ajutå manualul de fa≈å, din care ve≈i învå≈a în clasele
întîi, a doua, a treia çi a patra. Piesele de domino din fa≈a a cîte unui titlu
recomandå clasa în care så citi≈i lectura.

Autoarea
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Ωara ∂n care tråim

Ωara în care tråim se numeçte Ungaria. Se aflå în Europa Centralå. Privind
harta, vedem cå Ungaria se învecineazå cu Slovacia, Ucraina, România, Serbia,
Croa≈ia, Slovenia çi Austria.
A
N I
P O L O
PRAGA

C

E

R A
C
U

A
H I
S

L

I N

A

A C I A
O V

BRATISLAVA
VIENA

I

N
BUCURE√TI

R

A Ω I A
R O

B

I

C

Â
M

E

ZAGREB

LJUBJANA

R
S

A
NI
E
OV
S L

A

O

G
U N

I A

R

T R
S
A U

A

BUDAPESTA

I A

A

BELGRAD

În majoritate, în Slovacia tråiesc slovaci, în Ucraina ucraineni, în România
români, în Serbia sîrbi, în Croa≈ia croa≈i, în Slovenia sloveni, iar în Austria
austrieci.
În Ungaria tråiesc maghiari. În afarå de maghiari înså în aceastå ≈arå mai
tråiesc germani, slovaci, sîrbi, croa≈i, sloveni çi români, dar locuiesc çi bulgari,
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ucraineni, greci, armeni, poloni, rusini çi romi (≈igani). Ei to≈i sînt cetå≈eni
maghiari, dar pe lîngå limba maghiarå, limba oficialå a statului, vorbesc çi o altå
limbå, care le este limba maternå. Astfel germanii vorbesc çi limba germanå
(adicå nem≈eçte), slovacii limba slovacå, ucrainenii limba ucraineanå, sîrbii limba
sîrbå (adicå sîrbeçte), croa≈ii limba croatå, slovenii limba slovenå, românii limba
românå (adicå româneçte), bulgarii limba bulgarå, grecii limba greacå (adicå
greceçte), armenii limba armeanå, polonii limba polonå, rusinii limba rusinå,
romii limba romå.
Acei locuitori ai ≈årii noastre care au ca limbå maternå alta decît cea maghiarå,
se numesc na≈ionalitå≈i.
Noi, care avem ca limbå maternå româna, sîntem de na≈ionalitate românå.

Întrebåri
1. Unde se aflå Ungaria?
2. Cu care ≈åri se învecineazå?
3. Ce cetå≈enie au locuitorii Ungariei?
4. În afarå de maghiari, cine mai tråiesc în ≈ara noastrå?
5. Ce limbå vorbesc croa≈ii, slovenii, sîrbii, slovacii, germanii, ucrainenii,
bulgarii, grecii, armenii, polonii, rusinii, romii din Ungaria?
6. Noi, care vorbim româneçte de ce na≈ionalitate sîntem?
7. Care este cetå≈enia noastrå a românilor din Ungaria?
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Unde tråiesc români ∂n Ungaria

Cei mai mul≈i români tråiesc în cîteva açezåri aflate de-a lungul frontierei dintre
Ungaria çi România. Localitå≈ile locuite çi de români sînt: Körösszegapáti, Körösszakál, Pocsaj, Bedô, Vekerd, Létavértes, Mezôpeterd, Sarkadkeresztúr,
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Zsáka, Gyula, Méhkerék, Békéscsaba, Békés, Elek, Kétegyháza, Pusztaottlaka,
Magyarcsanád, Battonya, Szeged.
Se mai gåsesc cîteva familii române çi în altå parte a ≈årii ca de pildå la Lökösháza, Debrecen, Miskolc, Budapest çi în cîteva açezåri mai mici din jurul
Capitalei.
Aceste localitå≈i au çi nume românesc: Apateu, Såcal, Pocei, Bedeu, Vecherd,
Leta Mare, Peterd, Crîstor, Jaca, Giula, Micherechi, Bichiçciaba, Bichiç, Aletea,
Chitighaz, Leucuçhaz, Otlaca-Pustå, Cenadul Unguresc, Båtania, Seghedin,
Debre≈in, Budapesta.
Mai demult au tråit români çi la Darvas, çi la Csorvás.

Întrebåri
1. Råspunde≈i cu ajutorul hår≈ii:
a) Care sînt localitå≈ile locuite çi de români
– în jude≈ul Bihor (Hajdú-Bihar),
– în jude≈ul Bichiç (Békés),
– în jude≈ul Csongrád?
b) În afarå de români mai tråiesc çi alte na≈ionalitå≈i în localitatea
voastrå?

Teme
1. Spune≈i cum denumi≈i un båiat originar din Aletea, din Giula, din
Otlaca-Pustå, din Micherechi, din Cenad? Dar o feti≈å care tråieçte la
Chitighaz, la Båtania, la Såcal?
2. Cum se pot numi cu alt cuvînt elevii din Bichiçciaba sau din
Budapesta?
3. Scrie≈i în caiet toate formele numelor locuitorilor derivate din satele
(oraçele) în care tråiesc. De pildå: bichiçean, bichiçeni, bichiçeanå,
bichiçene.
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Privi≈i indicatoarele de localitate. Ce e scris pe ele?
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De unde se trag stråmoçii noçtri

Stråmoçii noçtri se trag din diferite pår≈i ale Transilvaniei. În multe nume de
familie se påstreazå numele regiunii sau al açezårii în care s-au nåscut çi au tråit
înaintaçii noçtri: Ardelean, Criçan, Mureçan, Abrudan, Sålåjan, Petruçan, Boca,
Burzuc, Borça, Nicula, Santåu. Alte familii au nume care denumesc profesii,
meserii: Cioban, Påcurar, Olar, Rotar, Birtaç, Cåtanå, Berar, Berbecar.
To≈i românii de pe aceste meleaguri au fost muta≈i aici, acum douå-trei sute de
ani. Atunci, aceste regiuni erau nelocuite çi era nevoie de bra≈e de muncå.

O familie de români din anul 1890

Nume de familie
Numele de familie nu dovedeçte totdeauna originea oamenilor. Mul≈i români
din Ungaria au nume maghiar. Cu toate acestea ei se considerå români, avînd
limba lor maternå cea românå.
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Nume de familie caracteristice în localitå≈ile din Ungaria locuite çi de români
sînt:
la Giula: Oltean, Cîmpian, Negru, Pomu≈, Nådåban, Maniu, Hotoran, Purja,
Pantea, Szilágyi, Mészáros, Fogarasi, Oláh;
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la Micherechi: Martin, Gurzåu, Netea, Nistor, Dulåu, Sava, Iova, Marc, Roçu,
Juhász, Orosz, Ruzsa, Radics, Bordás, Kozma;
la Chitighaz: Otlåcan, Iepure, Gros, Criçan, Muntean, Mureçan, Dragoç, Brad,
Bálint, Borbély, Kocsis, Zsíros, Szarka;
la Båtania: Tîrnovan, Oroian, Lipovan, Crîsta, Soldan, Todoran, Boar, Gavriç;
la Cenadul Unguresc: Ungurean, Becan, Rus, Lu≈ai, Unc, Lazår, Magyar;
la Otlaca-Pustå: Purdi, Bodea, Duma, Pilan, Lasc, Otlåcan, Gábor;
la Aletea: Hotea, Turla, Gál, Szabó;
în localitå≈ile din Bihor: Gherdan, Cålugår, Drimba, Tånase, Såcådat, Påcurar,
Gui, Borça, Nemeç, Monok, Szima, Berke.

Întrebåri
1. De unde au venit stråmoçii noçtri în locurile unde tråiesc azi?
2. Ce fel de nume de familie au românii din localitatea voastrå?

Teme
1. Cåuta≈i pe schi≈a de hartå
a) localitå≈ile: Abrud, Sålåjeni, Nicula, Burzuc, Borça, Petroçani,
Brad, Santåu;
b) rîurile: Mureçul, Criçul, Oltul, de la care derivå unele nume de
familii.
2. Alcåtui≈i cîteva propozi≈ii cu numele de familie ale rudelor voastre mai
apropiate.
De pildå: Unchiul meu se numeçte... Pe naça mea o cheamå...

Supranume, porecle
Multe familii au acelaçi nume, chiar dacå nu sînt rude. Açadar, pentru a le
putea deosebi, încå în trecut, au primit cîte un supranume (cîte o poreclå). De
pildå: una dintre familiile cu numele Szabó din Giula a fost poreclitå Dubar. Acest
cuvînt – în graiul pe care îl vorbesc românii din Ungaria – înseamnå tåbåcar.
Familia a primit acest supranume desigur, fiindcå unul dintre stråmoçi fusese
tåbåcar.
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Unii au fost porecli≈i deci
– dupå meseria sau ocupa≈ia pe care o aveau: Moaçe (din moaçå), Podariu (din
podar, care conduce un pod umblåtor),
– al≈ii dupå localitatea de unde se trag: Leçanu (din Aleçd), Vårçåndanu (din
Vårçand),
– iar al≈ii dupå vreo însuçire caracteristicå: Lungu (din lung, respectivul fiind
probabil înalt), Albu (din alb, avînd cu siguran≈å pår cårunt sau blond),
– sau dupå numele de botez al unuia dintre stråmoçi: √tefånu≈ (din √tefan), Lica
(din Våsålicå, adicå Vasile).
Pe lîngå aceste supranume existå çi multe altele, a cåror origine înså nu se
cunoaçte.
Întrebåri
1. Familia voastrå are supranume?
2. Ce crede≈i, de ce nu trebuie så vå fie ruçine de porecla pe care o
ave≈i?

Teme
1. Înçira≈i cîteva supranume cunoscute în satul (oraçul) vostru.
2. Nota≈i în caiet ce supranume au rudele voastre apropiate. Ruga≈i-i pe
pårin≈i så vå ajute.
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Limbå, dialect, grai

Limba românå, care se înrudeçte cu limbile francezå, italianå çi spaniolå, este
limba oficialå în România. Unii o vorbesc frumos çi corect, cu expresii alese.
Aceasta este limba literarå în care scriitorii çi poe≈ii îçi scriu operele.
În unele regiuni, românii din România vorbesc o limbå care diferå de aceea pe
care o vorbeçte majoritatea. Aceastå variantå a limbii se numeçte dialect.
În cîte o regiune cu dialect, se aflå teritorii mai mici unde locuitorii folosesc în
vorbire multe cuvinte caracteristice numai pentru teritoriul lor. Aceastå variantå a
limbii este graiul.

Limba pe care o vorbim
Cei mai mul≈i români din Ungaria vorbesc în grai. În unele sate locuitorii
vorbesc un grai al dialectului criçean, în altele un grai al dialectului bihorean.
Limba literarå o vorbesc doar cei care au urmat çcoalå generalå, liceu sau vreo
çcoalå superioarå, unde au învå≈at çi limba românå.
Graiurile românilor din Ungaria con≈in:
1. numeroase cuvinte din limba literarå vorbitå, dintre care:
– unele nu diferå în pronun≈are: apå, maså, caså, fîntînå, brad, pom, grîu,
iarbå, cal, vacå, lup, urs, fa≈å, cap, sare, nucå, mic, mare, face, doarme, cîntå,
duce, sus, jos, ieri, luni, acolo;
– altele suferå mici modificåri: fårinå (fåinå), zî (zi), mar≈ (mar≈i), uou (ou),
çoancå/çoncå (çuncå), uom (om), vi≈ål (vi≈el), plînje (plînge);
– iaråçi altele sînt pronun≈ate cu consoane muiate: carn’e (carne), cart’e
(carte), lapt’e (lapte), und’ie/und’e (unghie), in’el (inel), prind’e (prinde);
2. regionalisme:
cuiu≈ (cuiçor), conci/pup (coc), ≈ucå (sårutå), lud (prost);
3. cuvinte din limba maghiarå:
bold (bolt), iardå (járda), sobå (szoba), cåuaci (kovács), cocie (kocsi), ≈ucur
(cukor), t’istaç/chistaç (tiszta), çatrå (sátor), caihå (kályha), jeb (zseb),
låvor/lovor (lavor);
14

románépismeret1-2004

7/21/09

10:34 AM

Page 15

4. cuvinte cunoscute numai în graiurile din ≈ara noastrå:
coçarå/gorie/cotarcå (påtul), ≈îngålåu/≈îngalåu/cingeu (clopo≈el).

Întrebåri
1. Cum este limba literarå?
2. Ce este dialectul?
3. Unde se vorbeçte în grai?
4. În ce limbå vorbesc cei mai mul≈i români din Ungaria?

Teme
1. Spune≈i aceste cuvinte în limba românå vorbitå:
a) taçcå, ircå, plevas;
b) curet’i, ludaie, morari, ai, påsulå;
c) n’ealcoç, sclab, bet’eag;
d) poronceçt’e, çt’erje, min≈eçt’e.
2. Cåuta≈i corespondentele în grai ale cuvintelor din limba românå
vorbitå. La punctul a) figureazå cuvintele în limba românå vorbitå, la
punctul b) cele din grai:
a) rochie, çor≈, ciorapi, pålårie, basma, buzunar,
b) clop, çtrimfi, cîrpå, jeb, rot’ie, zad’ie.
3. Cum se numesc în graiul vorbit în satul (oraçul) vostru urmåtoarele
obiecte? Dacå nu çti≈i întreba≈i-i pe bunici!
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Via≈a la ≈arå

În trecut, aproape to≈i românii au tråit la ≈arå, adicå în sate sau la sålaçe. Erau
≈årani agricultori, cultivau grîu, porumb, orz, ovåz, cînepå. Pe lanul de porumb
semånau çi dovleac, çi fasole. Din semin≈ele de dovleac fåceau ulei. Din cînepå
torceau fire sub≈iri din care ≈eseau pînzå.

Acaså creçteau animale: vaci, porci, påsåri de curte. Oamenii mai înståri≈i
aveau çi cai. Gospodinele prelucrau laptele, ob≈inînd unt, brînzå. Erau ≈årani
care ≈ineau oi pentru lîna çi laptele lor.
Ωåranii care nu aveau påmînt lucrau ca zileri, slugi, arendaçi sau paznici pe
påmîntul altora sau pe moçiile con≈ilor.
În munca lor, ≈åranii foloseau unelte simple: plug, grapå, cåru≈å traså de cai, de
boi sau de vaci. Semånau aruncînd semin≈ele cu mîna sau cu puçca.
Pe vremuri erau foarte pu≈ine maçini agricole.

sålaç= caså de locuit çi acareturi construite în cîmp
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În trecut, astfel de car tras de vaci
se putea vedea des pe stråzile satelor bihorene

Coaså, furcå de lemn, puçcå de semånat porumb
17
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Greblå de adunat muçe≈el
Mai demult, neavînd maçini agricole,
mul≈i ≈årani semånau cu mîna
Dintre såteni, doar cî≈iva îçi însuçeau vreo meserie, devenind fierari, dulgheri,
zidari, pantofari, frizeri.
Pu≈ini de tot puteau învå≈a la çcoli medii sau superioare pentru a fi învå≈åtori,
preo≈i, func≈ionari.
Întrebåri
1. Ce ocupa≈ie sau meserie aveau în trecut cei mai mul≈i români din ≈ara
noastrå?
2. Ce cultivau pe holde?
3. De ce cultivau cînepå?
4. Ce fel de animale creçteau ≈åranii?
5. Care sînt foloasele de pe urma vacilor, oilor, påsårilor de curte?
6. În zilele noastre, ce fel de unelte çi maçini folosesc agricultorii?

Teme
1. În paginile 114, 115, 116, 117 ale manualului Dic≈ionar ilustrat afla≈i
multe desene. Fiecare reprezintå cîte o profesie, meserie. Aråta≈i-le
pe care nu le puteau avea stråbunicii noçtri.
2. Nota≈i în caiet ce fel de plante se cultivå în hotarul localitå≈ii voastre.
Scrie≈i în parantezå numele lor în grai.
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